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TÉACSANNA ARNA nGLACADH 
 

P8_TA(2017)0300 

Creat dlíthiúil an Aontais le haghaidh sáruithe agus smachtbhannaí 

custaim ***I 

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2017 ar an togra le haghaidh treoir ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat dlíthiúil an Aontais le 

haghaidh sáruithe agus smachtbhannaí custaim (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 

2013/0432(COD)) 

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh) 

 

Tá Parlaimint na hEorpa, 

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 

gComhairle (COM(2013)0884), 

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 33 den Chonradh ar Fheidhmiú an 

Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 

hEorpa (C8-0033/2014), 

– ag féachaint do thuairim an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla maidir leis an mbunús dlí atá 

molta, 

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 33 agus Airteagal 114 den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, 

– ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Liotuáine agus 

Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabal na 

coimhdeachta agus prionsabal na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach 

gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta, 

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 

21 Meán Fómhair 20161, 

– ag féachaint do Riail 59 agus do Riail 39 dá Rialacha Nós Imeachta, 

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 

an Tomhaltóra agus do thuairim an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0239/2016), 

                                                 
1  IO C 487, 28.12.2016, lch. 57. 



1. ag glacadh an téacs arna ghlacadh an 25 Deireadh Fómhair 2016 mar a seasamh ar an 

gcéad léamh1; 

2. ag iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má tá rún aige 

a thogra a leasú go substaintiúil nó téacs eile a chur ina ionad; 

3. ag tabhairt treorach dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, 

chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta. 

 

                                                 
1  Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2016)0400. 



P8_TC1-COD(2013)0432 

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2017 chun 

go nglacfaí Treoir(AE) 2017/...  ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis 

an gcreat dlíthiúil le haghaidh sáruithe agus smachtbhannaí custaim 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 33 

agus Airteagal 114 de, [Leasú 1] 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach, 

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta, 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa1, 

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach2, 

                                                 
1 IO C 487, 28.12.2016, lch. 57. 
2  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2017. 



De bharr an méid seo a leanas: 

(1) Déantar forálacha i réimse an aontais custaim a chomhchuibhiú le dlí an Aontais. Is 

faoi raon feidhme dhlí náisiúnta na mBallstát atá forghníomhnú na bhforálacha, 

áfach. 

(1a) Ba cheart don Treoir seo Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle1 (“an Cód”) a chomhlíonadh. [Leasú 2] 

(2) Dá bhrí sin, Leanann sáruithe agus smachtbhannaí custaim 28 sraith éagsúla 

rialacha dlíthiúla. Mar thoradh air sin, ní dhéileáiltear le sárú ar reachtaíocht 

chustaim an Aontais ar an mbealach céanna ar fud an Aontais, agus beidh cineál na 

smachtbhannaí agus déine na smachtbhannaí a d’fhéadfaí a fhorchur éagsúil i ngach 

cás ag brath ar pé Ballstát atá ag forchur an smachtbhanna as a bhféadfadh 

caillteanais ioncaim do na Ballstáit agus saobhadh trádála teacht. [Leasú 3] 

                                                 
1  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 

Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 

10.10.2013, lch. 1). 



(3) Déanann an éagothromaíocht sin i gcórais dlí na mBallstát dochar ní hamháin do 

bhhainistiú barrmhaith an aontais custaim agus ar an trédhearcacht is gá chun 

feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú maidir leis na bealaí ina 

láimhseálann na húdaráis chustaim éagsúla sáruithe, ach cuireann sí bac freisin ar 

chothroime iomaíochta a bhaint amach d’oibreoirí eacnamaíocha san aontas 

custaim, atá faoi réir sraitheanna éagsúla rialacha ar fud an Aontais cheana féin, 

toisc go bhfuil tionchar aici ar rochtain na n-oibreoirí ar shimplithe agus ar éascuithe 

custaim.[Leasú 4] 

(4) Rinneadh an Cód a cheapadh do thimpeallacht leictreonach ilnáisiúnta, áit ina bhfuil 

cumarsáid fhíor-ama idir na húdaráis chustaim agus áit ina gcuirtear aon chinneadh a 

dhéantar i mBallstát amháin i bhfeidhm sna Ballstáit eile go léir. Éilíonn an creat 

dlíthiúil sin forghníomhnú comhchuibhithe dá bhrí sin. Áirítear foráil sa Chód freisin 

lena n-éilítear ar Bhallstáit forail a dhéanamh maidir le smachtbhannaí éifeachtacha, 

athchomhairleacha agus comhréireacha.  



(5) Tá an creat dlíthiúil do chur i bhfeidhm reachtaíocht chustaim an Aontais dá 

bhforáiltear sa Treoir seo de réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm maidir le cosaint 

leasanna airgeadais an Aontais, agus go háirithe Treoir  (AE) 2017/… ó Pharlamint 

na hEorpa agus ón gComhairle1. I measc na sáruithe custaim a chlúdaítear leis an 

gcreat arna bhunú leis an Treoir seo, áirítear sáruithe custaim a bhfuil tionchar acu ar 

na leasanna airgeadais sin cé nach dtagann siad faoi raon feidhme na reachtaíochta a 

dhéanann coimirciú orthu trí bhíthin dlí coiriúil agus sáruithe custaim nach bhfuil 

tionchar acu ar leasanna airgeadais an Aontais in aon chor.  

(6) Ba cheart liosta a bhunú leis an Treoir seo den iompar ar cheart a mheas go bhfuil sé 

ag sárú reachtaíocht chustaim an Aontais agus a bhfuil smachtbhannaí ag eascairt as. 

Ba cheart go mbeadh na sáruithe custaim bunaithe go hiomlán ar na hoibleagáidí a 

eascraíonn as an reachtaíocht chustaim le tagairtí díreacha don Chód. Ní chinntear 

Ba cheart a fhoráil leis an Treoir seo go gcuirfidh na Ballstáit smachtbhannaí 

riaracháin nó smachtbhannaí an dlí choiriúil neamhchoiriúla i bhfeidhm i leith na 

sáruithe custaim sin. Ba cheart go bhféadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh 

freisin maidir le smachtbhannaí coiriúla a fhorchur, i gcomhréir le dlíthe 

náisiúnta agus dlí an Aontais, in ionad smachtbhannaí neamhchoiriúla inar gá 

iad de thoradh chineál an tsáraithe atá i dtrácht agus a thromchúisí atá sé chun go 

mbeidh an smachtbhanna atá á fhorchur athchomhairleach, éifeachtach agus 

comhréireach. [Leasú 5] 

                                                 
1  Treoir (AE) 2017/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 

maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise a dhéanann dochar do leasanna 

airgeadais an Aontais tríd an dlí coiriúil (IO L …). 



(7) Ba cheart go n-áireofaí sa chéad chatagóir na sáruithe custaim atá bunaithe ar 

dhiandliteanas, rud nach n-éilíonn aon ghné lochta, nuair a chuirtear san áireamh 

nádúr oibiachtúil na ndualgas atá i gceist agus toisc nach féidir leo siúd atá freagrach 

as iad a chomhlíonadh neamhaird a dhéanamh díobh ná dá gceangailteacht. 

[Leasú 6]  

(8) Ba cheart go n-áireofaí sa dara agus sa tríú catagóir, sáruithe custaim a dhéantar trí 

fhaillí nó d’aon ghnó, faoi seach, más rud é go gcaithfear an eilimint shuibiachtúil a 

shuíomh chun go dtiocfadh dliteanas chun cinn.[Leasú 7] 

(9) Ba cheart go n-áireofaí mar sháruithe custaim aon iompar a dhéanfadh sárú custaim a 

spreagadh nó páirt a ghlacadh san iompar sin nó ag féachaint le sáruithe custaim ar 

leith a dhéanamh d’aon ghnó. 

(10) Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ba cheart foráil a dhéanamh nach measfar gur 

sárú custaim a bheadh in aon ghníomh nó neamhghníomh ar toradh é ar earráid ó na 

húdaráis chustaim dá dtagraítear sa Chód.[Leasú 8] 



(11) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir le dliteanas teacht chun cinn do dhaoine 

dlítheanacha chomh maith le do dhaoine nádúrtha, don sárú custaim céanna áit a 

ndearnadh an sárú custaim chun tairbhe duine dlítheanach.  

(12) Chun comhfhogasú a dhéanamh ar chóras smachtbhannaí náisiúnta na mBallstát, ba 

cheart scálaí smachtbhannaí a bhunú a léiríonn catagóirí éagsúla na sáruithe custaim 

agus an tromchúis na sáruithe custaim. Chun críche smachtbhannaí éifeachtacha, 

comhréireacha agus athchomhairleacha a chur i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit a 

áirithiú go gcuirfidh a n-údaráis inniúla aon imthosca géaraitheacha nó imthosca 

maolaitheacha san áireamh agus iad ag déanamh cinneadh maidir leis an gcineál 

smachtbhannaí agus an leibhéal smachtbhannaí ar cheart a chur i bhfeidhm.[Leasú 9]    

(12a) Níor cheart d’údaráis chustaim an smachtbhanna arna fhorchur a bhunú ar 

luach na n-earraí ach amháin i gcásanna ina bhfuil ceangal ag sáruithe 

tromchúiseacha le luach na n-earraí lena mbaineann agus nach bhfuil ceangal 

acu leis na dualgais a seachnaíodh, mar shampla i gcás sáruithe a bhaineann le 

cearta maoine intleachtúla nó earraí a bhfuil toirmeasc nó srian orthu. [Leasú 10] 



(13) Ba cheart an tréimhse teorann d’imeachtaí a bhaineann le sárú custaim a bheith 

socraithe ag ceithre bliana ón lá a ndearnadh an sárú custaim nó, i gcás sáruithe 

leanúnacha nó sáruithe a tharlaíonn arís agus arís eile, nuair a stopfaidh an t-iompar 

arb é an sárú sin é. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh gníomh a 

bhaineann le himscrúduithe nó le himeachtaí dlíthiúla maidir leis an sárú custaim 

céanna, nó gníomh ón duine atá freagrach as an sárú, isteach ar an tréimhse 

teorann. Féadfaidh Ba cheart gur féidir leis na Ballstáit cásanna a leagan síos ina 

gcuirfear an tréimhse sin ar fionraí. Ba cheart go gcuirfí bac ar thionscnamh nó ar 

leanúint na n-imeachtaí seo Ba cheart teorainn ama a bheith le haon imeachtaí, 

gan beann ar aon chur isteach ar an tréimhse teorann, tar éis tréimhse ocht 

mbliana dul in éag, agus ba cheart gur trí bliana a bheadh i gceist sa tréimhse teorann 

chun smachtbhanna a fhorfheidhmiú. [Leasú 11]  

(14) Ba cheart foráil a dhéanamh d’fhionraí ar imeachtaí riaracháin a bhaineann le 

sáruithe custaim i gcás ina mbeidh tús curtha le himeachtaí coiriúla in aghaidh an 

duine chéanna maidir leis na fíorais chéanna. Níor cheart a bheith in ann leanúint de 

na himeachtaí riaracháin tar éis na himeachtaí coiriúla a thabhairt chun críche ach 

amháin i ndian-chomhréir leis an bprionsabal ne bis in idem, rud a chiallaíonn nár 

cheart pionós a ghearradh ar an gcion céanna faoi dhó.[Leasú 12] 



(15) Chun easaontachtaí dlínse a sheachaint, ba cheart rialacha a leagan síos d'fhonn a 

chinneadh cé acu de na Ballstáit ag a mbeidh dlínse ba cheart an cás a scrúdú. 

(15a) Is é cuspóir foriomlán na Treorach seo forfheidhmiú éifeachtach reachtaíocht 

chustaim an Aontais a áirithiú. Faoin gcreat dlíthiúil dá bhforáiltear sa Treoir seo, 

áfach, ní cheadaítear cur chuige comhtháite i leith forfheidmiú a bheith ann, lena 

n-áirítear maoirseacht, rialú, agus imscrúdú. Dá bhrí sin, ba cheart ceangal a 

chur ar an gCoimisiún tuarascáil faoi na gnéithe sin, agus faoi chur chun feidhme 

an chreata chomhchoitinn bainistíochta riosca, a chur faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle, chun a mheas an bhfuil gá le tuilleadh reachtaíochta. 

[Leasú 13] 

(16) Ba cheart a fhoráil maidir leis an Treoir seo go mbeidh comhar idir na Ballstáit agus 

an Coimisiún chun gníomhaíocht éifeachtach i gcoinne sáruithe custaim a áirithiú. 

(17) Chun imscrúdú ar sháruithe custaim a éascú, ba cheart cead a thabhairt do na 

húdaráis inniúla aon earraí, aon mhodh iompair nó aon uirlis eile a úsáideadh i rith an 

tsáraithe a ghabháil go sealadach. 



(18) I gcomhréir leis an Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó 

na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin1, ghlac na Ballstáit 

mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos 

mó a chur leis an bhfógra faoina mbearta maidir le trasuí, ar doiciméid iad lena 

mínítear an caidreamh idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-

ionstraimí náisiúnta maidir le trasuí. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir 

go bhfuil údar cuí le doiciméid den sórt sin a tharchur. 

(18a) Tá sé d’aidhm ag an Treoir seo comhar custaim a neartú trí na dlíthe náisiúnta 

maidir le smachtbhannaí custaim a chomhfhogasú. Ós rud é go bhfuil éagsúlacht 

mhór idir traidisiúin dhlíthiúla na mBallstát faoi láthair, ní féidir comhchuibhiú 

iomlán a dhéanamh sa réimse sin. [Leasú 14] 

                                                 
1  IO C 369, 17.12.2011, lch. 14. 



(19) Ós rud é bhféachtar leis sa Treoir seo liosta a fhoráil maidir le sáruithe custaim atá 

coitianta idir na Ballstáit uile agus maidir leis an mbunús go ndéanfadh na Ballstáit 

smachtbhannaí éifeachtacha, athchomhairleacha agus comhréireacha a fhorchur i 

limistéar an aontais custaim, ar limistéar é atá lán-chomhchuibhithe, ní féidir leis na 

Ballstáit na cuspóirí sin a ghnóthú go leordhóthanach bunaithe ar a dtraidisiúin 

dhlíthiúla éagsúla, ach de bharr an fhairsinge agus na héifeachta, gur fearr is féidir 

iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i 

gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den 

Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a 

leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach 

chun na cuspóirí sin a ghnóthú, 

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH: 



Airteagal 1 

Ábhar agus raon feidhme 

1. Leis an Treoir seo, bunaítear féachtar le cuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh 

inmheánaigh agus leis an gcreat maidir leis na le sáruithe ar reachtaíocht chustaim 

an Aontais a leagan síos, agus déantar foráil maidir le smachtbhannaí 

neamhchoiriúla a fhorchur maidir leis na sáruithe sin trí na forálacha 

reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin sna Ballstáit. [Leasú 15] 

2. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir leis an sárú ar na hoibleagáidí a leagtar síos i 

Rialachán (AE) Uimh 952/2013 (“an Cód”) agus an sárú ar oibleagáidí comhionanna 

a leagtar síos i bpáirteanna eile de reachtaíocht chustaim an Aontais mar a 

shainmhínítear in Airteagal 5(2) den Chód.   

2a. Cumhdaítear sa Treoir seo oibleagáidí na mBallstát i leith chomhpháirtithe 

trádála an Aontais Eorpaigh, agus i leith na hEagraíochta Domhanda Trádála 

(EDT) agus na hEagraíochta Domhanda Custaim, d’fhonn margadh inmheánach 

aonchineálach agus éifeachtach a bhunú, fad a éascaítear trádáil agus a thugtar 

cinnteacht. [Leasú 16] 



 

Airteagal 2 

Sáruithe agus smachtbhannaí custaimPrionsabail ghinearálta 

1. Déanfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le smachtbhannaí i leith sáruithe 

custaim mar a leagtar amach in Airteagal 3 go agus Airteagal 6 i ndian-chomhréir 

leis an bprionsabal ne bis in idem.  

Áiritheoidh na Ballstáit gur sáruithe custaim a bheidh sna gníomhartha nó 

neamhghníomhartha a leagtar amach in Airteagal 3 agus Airteagal 6 cé acu a 

dhéantar iad le faillí nó d’aon ghnó. 

Féadfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta agus le dlí an Aontais, 

foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí coiriúla a fhorchur in ionad 

smachtbhannaí neamhchoiriúla inar gá iad de thoradh chineál an tsáraithe atá i 

dtrácht agus a thromchúisí atá sé chun go mbeidh an smachtbhanna atá á 

fhorchur athchomhairleach, éifeachtach agus comhréireach. 

2.  Chun críocha na Treorach seo: 



 

(a) cinnfidh na húdaráis chustaim an ndearnadh an sárú le faillí, rud a 

chiallaíonn nach raibh an duine a bhí freagrach sách aireach maidir le rialú 

a chuid nó a cuid oibríochtaí, nó go ndearna an duine sin bearta ar léir nár 

leor iad, chun imthosca a sheachaint a raibh an sárú mar thoradh orthu, i 

gcás inarbh fhéidir a thuar go réasúnta go raibh an baol ann go dtarlódh a 

leithéid; 

(b) cinnfidh na húdaráis chustaim an ndearnadh an sárú d’aon ghnó, rud a 

chiallaíonn gur ghníomhaigh an duine a bhí freagrach nó nár ghníomhaigh 

an duine sin agus fios aige nó aici gur sárú a bhí sa ghníomh nó 

neamhghníomh, nó agus é d’aidhm thoiliúil choinsiasach aige nó aici an 

reachtaíocht chustaim a shárú; 

(c) ní sárú custaim a bheidh in earráidí cléireachais nó botúin chléireachais ach 

amháin más léir ó na himthosca ar fad go ndearnadh iad d’aon ghnó nó mar 

thoradh ar fhaillí. [Leasú 17] 



Airteagal 2a 

Éascú trádála 

Chun oibleagáidí an Aontais faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála um 

Éascú Trádála, oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le chéile chun córas comhair a bhunú ina 

bhfuil na Ballstáit ar fad. Beidh sé mar aidhm leis an gcóras sin príomhtháscairí 

feidhmíochta maidir le smachtbhannaí custaim a chomhordú (anailís ar líon na n-

achomharc, an ráta atitimeachais, etc.); dea-chleachtais a scaipeadh i measc seirbhísí 

custaim (éifeachtúlacht rialuithe agus smachtbhannaí, laghdú ar chostais riaracháin, etc.); 

taithí oibreoirí eacnamaíocha a chur ar aghaidh agus naisc eatarthu a chruthú; faireachán 

a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann seirbhísí custaim a gcuid gníomhaíochtaí;  agus obair 

staidrimh a dhéanamh ar sháruithe a dhéanann cuideachtaí ó thríú tíortha.  Laistigh den 

chóras comhair, tabharfar fógra do na Ballstáit ar fad gan mhoill faoi imscrúduithe ar 

sháruithe custaim agus faoi sháruithe bunaithe sa chaoi go n-éascófar trádáil, go gcoscfar 

earraí mídhleathacha a bheith ag teacht isteach sa mhargadh inmheánach agus go 

bhfeabhsófar éifeachtacht seiceálacha. [Leasú 18] 



 

Airteagal 3 

Sáruithe custaim diandliteanais  

Áiritheoidh na Ballstáit go n-aithneofar na gníomhaíochtaí   nó na neamhghníomhaíochtaí seo 

a leanas mar sháruithe custaim beag beann ar aon ghné lochta:  

(a) má mhainníonn an duine a bhfuil dearbhú custaim, dearbhú stórála sealadaí, dearbhú 

iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra 

ath-onnmhairithe á thaisceadh aige, cruinneas agus comhláine na faisnéise atá curtha 

ar fáil sa dearbhú, san fhógra nó san iarratas a áirithiú i gcomhréir le pointe (a) 

d’Airteagal hAirteagal 15(2)(a) den Chód; 

(b) má mhainníonn an duine a bhfuil dearbhú custaim, dearbhú stórála sealadaí, dearbhú 

iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra 

ath-onnmhairithe á thaisceadh aige, barántúlacht, cruinneas agus bailíocht aon 

cheann de na doiciméid tacaíochta a áirithiú i gcomhréir le pointe (a) 

d’Airteagal hAirteagal 15(2)(a)(b) den Chód; 



(c) má mhainníonn duine dearbhú iontrála achomair i gcomhréir le hAirteagal 127 den 

Chód, fógra maidir le teacht árthaigh farraige nó aerárthaigh i gcomhréir le 

hAirteagal 133 den Chód, dearbhú stórála sealadaí i gcomhréir le hAirteagal 145 den 

Chód, dearbhú custaim i gcomhréir le hAirteagal 158 den Chód, fógra maidir le 

gníomhaíochtaí i saorchriosanna i gcomhréir le hAirteagal 244(2) den Chód, dearbhú 

réamhimeachta i gcomhréir le hAirteagal 263, dearbhú ath-onnmhairithe i gcomhréir 

le hAirteagal 270 den Chód, dearbhú imeachta i gcomhréir le hAirteagal 271 den 

Chód, nó fógra ath-onnmhairithe i gcomhréir le hAirteagal 274 den Chód a 

thaisceadh; 

(d) má mhainníonn oibreoir eacnamaíoch na doiciméid agus an fhaisnéis a bhaineann le 

foirmiúlachtaí custaim a thabhairt chun críche trí aon mhodh inrochtana a choinneáil 

don tréimhse ama a éilítear sa reachtaíocht chustaim i gcomhréir le hAirteagal 51 den 

Chód; 

(e) aistriú earraí a tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais ó mhaoirseacht lucht 

custaim gan údarú na n-údarás custaim, contrártha don chéad agus don dara fomhír 

d’Airteagal 134(1) den Chód;  



(f) má aistrítear earraí ó mhaoirseacht lucht custaim, contrártha don ceathrú fomhír 

d’Airteagal 134(1) agus d’Airteagal 158(3) agus Airteagal 242 den Chód; 

(g) má mhainníonn an té atá ag tabhairt earraí isteach i gcríoch chustaim an Aontais, na 

hoibleagáidí a bhaineann le hiompar na n-earraí go dtí a n-ionad cuí i gcomhréir le 

Airteagal 135(1) den Chód a chomhlíonadh, nó má mhainníonn sé na húdaráis 

chustaim a chur ar an eolas gan mhoill nuair nach féidir na hoibleagáidí a 

chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 137(1) agus (2) den Chód agus faoin áit a 

bhfuil na hearraí le fáil; 

(h) má mhainníonn an té atá ag tabhairt earraí isteach i saorchrios, na hearraí sin a 

thabhairt isteach go díreach sa saorchrios sin gan dul trí aon chuid eile de chríoch 

chustaim an Aontais, i gcás ina bhfuil an saorchrios ag síneadh leis an teorainn talún 

idir Ballstát agus tríú tír i gcomhréir le hAirteagal 135(2) den Chód; 

(i) má mhainníonn an dearbhóir ar stóráil shealadach nó ar imeacht custaim, doiciméid a 

sholáthar do na húdaráis chustaim i gcás ina gceanglaíonn an reachtaíocht Aontais 

amhlaidh nó i gcás ina bhfuil gá leo do rialuithe custaim i gcomhréir le hAirteagal 

145(2) agus Airteagal 163(2) den Chód;    



(j) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíochdearbhóir ar stóráil shealadach, nó an 

duine a stórálann na hearraí i gcásanna ina stóráiltear iad in áiteanna eile atá 

ainmnithe nó formheasta ag na húdaráis chustaim, atá freagrach as earraí neamh-

Aontais atá á stóráil go sealadach, na hearraí sin a chur faoi nós imeachta custaim nó 

iad a ath-onnmhairiú laistigh den teorainn ama i gcomhréir le hAirteagal 149 den 

Chód; 

(k) má mhainníonn an dearbhóir ar imeacht custaim, tráth a dtaiscfear an dearbhú 

custaim nó an dearbhú forlíontach, na doiciméid tacaíochta is gá do chur i bhfeidhm 

an nós imeachta lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 163(1) agus an dara 

fomhír d’Airteagal 167(1) den Chód a bheith ina sheilbh aige nó aici agus ar fáil do 

na húdaráis chustaim; 

(l) má mhainníonn an dearbhóir ar imeacht custaim, i gcás dearbhuithe simplithe de 

bhun Airteagal 166 den Chód nó i gcás iontráil i dtaifid an dearbhóra de bhun 

Airteagal 182 den Chód, dearbhú forlíontach a thaisceadh ag an oifig chustaim 

inniúil agus laistigh den teorainn ama ar leith i gcomhréir le hAirteagal 167(1) den 

Chód;   



(m) meáin aitheantais atá greamaithe ag na húdaráis chustaim d'earraí, de phacáistiú nó 

de mheáin iompair a aistriú nó a dhíothú gan údarú a fháil roimh ré ó na húdaráis 

chustaim i gcomhréir le hAirteagal 192(2) den Chód;  

(n) má mhainníonn sealbhóir an nós imeachta próiseála isteach nós imeachta a 

chomhlíonadh laistigh den teorainn ama a sonraíodh i gcomhréir le hAirteagal 257 

den Chód; 

(o) má mhainníonn sealbhóir an nós imeachta próiseála amach na hearraí lochtacha a 

onnmhairiú laistigh den teorainn ama a sonraíodh i gcomhréir le hAirteagal 262 den 

Chód; 

(p) foirgnimh a thógáil i saorchrios gan formheas roimh ré na n-údarás custaim i 

gcomhréir le hAirteagal 244(1) den Chód; 

(q) mura n-íocann an té atá faoi dhliteanas íocaíocht a dhéanamh na dleachtanna ar 

allmhairí agus onnmhairí, laistigh den tréimhse ama fhorordaithe i gcomhréir le 

hAirteagal 108 den Chód.  



(qa)  má mhainníonn oibreoir eacnamaíoch, mar fhreagra ar iarraidh ó na húdaráis 

chustaim, na doiciméid chuí agus an fhaisnéis chuí a sholáthar i bhfoirm 

oiriúnach agus laistigh de thréimhse réasúnta agus an cúnamh ar fad is gá a chur 

ar fáil chun foirmiúlachtaí nó rialuithe custaim a chur i gcrích i gcomhréir le 

hAirteagal 15(1) den Chód; 

(qb)  má mhainníonn an sealbhóir ar chinneadh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíochta 

custaim, na hoibleagáidí a eascraíonn as an gcinneadh sin a chomhlíonadh i 

gcomhréir le hAirteagal 23(1) den Chód; 

(qc)  má mhainníonn an sealbhóir ar chinneadh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíochta 

custaim, na húdaráis chustaim a chur ar an eolas gan mhoill faoi aon ghné a 

tháinig chun cinn tar éis do na húdaráis sin cinneadh a dhéanamh a bhfuil 

tionchar aige ar leanúint nó ar ábhar an chinnidh, i gcomhréir le hAirteagal 23(2) 

den Chód; 

(qd)  má mhainníonn an sealbhóir ar nós imeachta idirthurais an Aontais na hearraí a 

thíolacadh slán ag an oifig custaim cinn scríbe laistigh den teorainn ama 

fhorordaithe i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 233(1) den Chód; 



(qe)  díluchtú nó trasloingsiú earraí ón meán iompair atá á n-iompar gan údarú a fháil 

ó na húdaráis chustaim nó in áiteanna nach bhfuil ainmnithe nó formheasta ag 

na húdaráis sin i gcomhréir le hAirteagal 140 den Chód; 

(qf)  earraí a stóráil in áiseanna stórála sealadaí nó i stórais de chuid custaim gan 

údarú arna dheonú ag na húdaráis chustaim i gcomhréir le hAirteagal 147 agus le 

hAirteagal 148 den Chód; 

(qg)  má mhainníonn sealbhóir an údaraithe nó sealbhóir an nós imeachta, na dualgais 

a bhaineann le stóráil earraí arna gclúdach ag nós imeachta stórála custaim a 

chomhlíonadh i gcomhréir le pointe (a) agus pointe (b) d’Airteagal 242(1) den 

Chód; 

(qh)  leaganacha bréagacha d’fhaisnéis nó de dhoiciméid arna n-éileamh ag na 

húdaráis sin i gcomhréir le hAirteagal 15 nó Airteagal 163 den Chód a sholáthar 

do na húdaráis chustaim; 



(qi)  má úsáideann oibreoir eacnamaíoch faisnéis atá míchruinn nó neamhiomlán, nó 

doiciméid atá neamhiontaofa, míchruinn nó neamhbhailí chun údarú a fháil ó na 

húdaráis chustaim: 

(i)  chun bheith ina oibreoir eacnamaíoch údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 

38 den Chód; 

(ii)  chun úsáid a bhaint as dearbhú simplithe i gcomhréir le hAirteagal 166 den 

Chód; 

(iii)  chun úsáid a bhaint as simplithe custaim eile i gcomhréir le hAirteagail 177, 

179, 182 nó 185 den Chód; nó 

(iv)  chun na hearraí a chur faoi réir nósanna imeachta speisialta i gcomhréir le 

hAirteagal 211 den Chód; 

(qj)  earraí a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais nó iad a thógáil amach as, 

gan iad a thíolacadh do na húdaráis chustaim i gcomhréir le hAirteagal 139, 

Airteagal 245 nó Airteagal 267(2) den Chód; 



(qk)  próiseáil earraí i stóras custaim gan údarú arna dheonú ag na húdaráis chustaim i 

gcomhréir le hAirteagal 241 den Chód; 

(ql)  earraí a fháil nó a shealbhú a bhfuil baint acu le ceann de na sáruithe custaim a 

leagtar amach i bpointe (qd) agus i bpointe (qj) den Airteagal seo. [Leasú 19] 

Airteagal 4 

Sáruithe custaim a rinneadh trí fhaillí 

Áiritheoidh na Ballstáit go n-aithneofar na gníomhaíochtaí nó na neamhghníomhaíochtaí seo a 

leanas mar sháruithe custaim i gcás ina ndéantar trí fhaillí iad: 

(a) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch, freagrach as earraí neamh-Aontais atá á 

stóráil go sealadach, na hearraí sin a chur faoi nós imeachta custaim nó iad a ath-

onnmhairiú laistigh den teorainn ama i gcomhréir le hAirteagal 149 den Chód; 



(b) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch an tacaíocht ar fad is gá a chur ar fáil do 

na húdaráis chustaim chun na foirmiúlachtaí nó na rialuithe custaim a chur i gcrích i 

gcomhréir le hAirteagal 15(1) den Chód; 

(c) má mhainníonn sealbhóir cinnidh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíocht chustaim, na 

hoibleagáidí a eascraíonn as an gcinneadh sin a chomhlíonadh i gcomhréir le 

hAirteagal 23(1) den Chód; 

(d) má mhainníonn sealbhóir cinnidh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíocht chustaim, na 

húdaráis chustaim a chur ar an eolas gan mhoill faoi aon fhachtóir a tháinig chun 

cinn tar éis do na húdaráis sin cinneadh a dhéanamh agus a bhfuil tionchar aige ar 

leanúint nó ar ábhar an chinnidh i gcomhréir le hAirteagal 23(2) den Chód; 

(e) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch na hearraí a tugadh isteach i gcríoch 

chustaim an Aontais a chur i láthair na n-údarás custaim i gcomhréir le hAirteagal 

139 den Chód; 



(f) má mhainníonn sealbhóir nós imeachta idirthurais an Aontais na hearraí a thíolacadh 

slán ag an oifig chustaim chinn scríbe laistigh den teorainn ama fhorordaithe i 

gcomhréir le hAirteagal 233(1)(a) den Chód;  

(g) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch na hearraí a tugadh isteach i saorchrios a 

thíolacadh don chustam i gcomhréir le hAirteagal 245 den Chód; 

(h) má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch na hearraí a tógadh amach as críoch 

chustaim an Aontais a thíolacadh don chustam ag tráth an imeachta i gcomhréir le 

hAirteagal 267(2) den Chód; 

(i) díluchtú nó trasloingsiú earraí ón meán iompair atá á n-iompar gan údarú a fháil ó na 

húdaráis chustaim nó in áiteanna nach bhfuil ainmnithe nó formheasta ag na húdaráis 

sin i gcomhréir le hAirteagal 140 den Chód;  

(j) earraí a stóráil in áiseanna stórála sealadaí nó i stórais de chuid custaim gan údarú 

arna dheonú ag na húdaráis chustaim i gcomhréir le hAirteagal 147 agus le 

hAirteagal 148;   



(k) má mhainníonn sealbhóir an údaraithe nó sealbhóir an nós imeachta, na dualgais a 

bhaineann le stóráil earraí arna gclúdach ag nós imeachta stórála custaim a 

chomhlíonadh i gcomhréir le pointe (a) agus pointe (b) d’Airteagal 242(1) den Chód. 

[Leasú 20] 

Airteagal 5 

Sáruithe custaim a rinneadh d’aon ghnó 

Áiritheoidh na Ballstáit go n-aithneofar na gníomhaíochtaí nó na neamhghníomhaíochtaí seo a 

leanas mar sháruithe custaim i gcás ina ndéantar d’aon ghnó iad: 

(a) leaganacha bréagacha d’fhaisnéis nó de dhoiciméid arna n-éileamh ag na húdaráis sin 

i gcomhréir le hAirteagal 15 nó Airteagal 163 den Chód a sholáthar do na húdaráis 

chustaim;  

(b) má úsáideann oibreoir eacnamaíoch ráitis bhréagacha nó aon slí mhírialta eile chun 

údarú a fháil ó na húdaráis chustaim: 

(i) chun bheith ina oibreoir eacnamaíoch údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 38 

den Chód, 



(ii) chun úsáid a bhaint as dearbhú simplithe i gcomhréir le hAirteagal 166 den 

Chód,  

(iii) chun úsáid a bhaint as simplithe custaim eile i gcomhréir le hAirteagail 177, 

179, 182, 185 den Chód, 

(iv) chun na hearraí a chur faoi réir nósanna imeachta speisialta i gcomhréir le 

hAirteagal 211 den Chód; 

(c) earraí a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais nó iad a thógáil amach as, 

gan iad a thíolacadh do na húdaráis chustaim i gcomhréir le hAirteagal 139, 

Airteagal 245, nó Airteagal 267(2) den Chód; 

(d) má mhainníonn sealbhóir chinnidh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíocht chustaim, 

na hoibleagáidí a eascraíonn as an gcinneadh sin a chomhlíonadh i gcomhréir le 

hAirteagal 23(1) den Chód;  

(e) má mhainníonn sealbhóir cinnidh maidir le cur i bhfeidhm reachtaíocht chustaim, na 

húdaráis chustaim a chur ar an eolas gan mhoill faoi aon fhachtóir a tháinig chun 

cinn tar éis do na húdaráis sin cinneadh a dhéanamh agus a bhfuil tionchar aige ar 

leanúint nó ar ábhar an chinnidh i gcomhréir le hAirteagal 23(2) den Chód;  



(f) próiseáil earraí i stóras custaim gan údarú arna dheonú ag na húdaráis chustaim i 

gcomhréir le hAirteagal 241 den Chód; 

(g) earraí a bhfuil baint acu le ceann de na sáruithe custaim a leagtar amach i bpointe (f) 

d’Airteagal 4 agus i bpointe (c) den Airteagal seo. [Leasú 21]   

Airteagal 6 

Gríosú, cabhrú, neartú, agus iarracht a dhéanamh 

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go n-aithneofar gur sárú 

custaim a bheidh in aon ghríosadh nó cabhrú agus neartú maidir le gníomh nó le 

neamhghníomh dá dtagraítear in Airteagal 8b(2)5 mar shárú custaim.   

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go n-aithneofar mar shárú 

custaim aon iarracht ar ghníomh nó ar neamhghníomh dá dtagraítear i bpointe (b)(qi) 

nó i bpointe (c)(qj) d’Airteagal 53 a dhéanamh. [Leasú 22] 



Airteagal 7 

Earráid ó na húdaráis chustaim 

Ní aithneofar mar shárú custaim na gníomhartha nó na neamhghníomhartha dá dtagraítear in 

Airteagal 3 agus Airteagal 6 i gcás ina dtarlaíonn siad mar thoradh ar earráid ó na húdaráis 

chustaim, i gcomhréir le hAirteagal 119 den Chód. Beidh na húdaráis chustaim faoi 

dhliteanas i leith damáiste a dhéantar mar thoradh ar earráidí den sórt sin. [Leasú 23] 

Airteagal 8  

Dliteanas daoine dlítheanacha 

1. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh daoine dlítheanacha faoi dhliteanas i ndáil le 

sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus Airteagal 6 a chuaigh chun 

tairbhe dóibh, agus a rinne aon duine, ag gníomhú dó ina aonar nó mar chuid d'orgán 

an duine dhlítheanaigh, agus a bhfuil post ceannaireachta aige laistigh den duine 

dlítheanach atá bunaithe ar aon cheann de na nithe seo a leanas: [Leasú 24] 

(a) cumhacht ionadaíoch an duine dhlítheanaigh; 

(b) údarás chun cinntí a dhéanamh thar ceann an duine dhlítheanaigh; 

(c) údarás chun smacht a fheidhmiú laistigh den duine dlítheanach.  



2. Áiritheoidh na Ballstáit freisin go mbeidh daoine dlítheanacha faoi dhliteanas i gcás 

inar féidir le duine faoi údarás an duine dhlítheanaigh, na sáruithe dá dtagraítear in 

Airteagal 18(1) a dhéanamh ar mhaithe leis an duine dlítheanach, mar thoradh ar 

easpa maoirseachta nó smachta ag duine dá dtagraítear i mír 1. [Leasú 25] 

3. Beidh dliteanas duine dhlítheanaigh faoi mhír 1 agus mhír 2 gan dochar do dhliteanas 

daoine nádúrtha a rinne sáruithe custaim. 

3a.  Chun críocha na Treorach seo, ciallóidh ‘duine dlítheanach’ aon eintiteas a bhfuil 

pearsantacht dhlítheanach aige faoin dlí is infheidhme, seachas Stáit nó 

comhlachtaí poiblí i bhfeidhmiú údarás an Stáit agus eagraíochtaí idirnáisiúnta 

poiblí. [Leasú 26] 

Airteagal 8a 

Gnéithe atá le cur san áireamh chun a mheas an mionsárú atá i sárú 

1.  Agus cinneadh á dhéanamh an mionsárú atá i sárú dá dtagraítear in Airteagal 3, 

áiritheoidh na Ballstáit ó thús an phróisis lena ndéantar cinneadh an ndearnadh 

sárú custaim, go gcuirfidh a n-údaráis inniúla na himthosca ábhartha ar fad a 

bhfuil feidhm acu san áireamh, lena n-áirítear na nithe seo a leanas: 

(a)  rinneadh an sárú le faillí; 



(b)  níl na hearraí lena mbaineann faoi réir na dtoirmeasc ná na srianta dá 

dtagraítear sa dara habairt d’Airteagal 134(1) den Chód agus i bpointe (e) 

d’Airteagal 267(3) den Chód; 

(c)  is beag tionchar, nó níl aon tionchar, ag an sárú ar an méid dleachtanna 

custaim atá le híoc; 

(d)  oibríonn an duine atá freagrach i gcomhar éifeachtach leis an údarás inniúil 

sna himeachtaí; 

(e)  nochtann an duine atá freagrach as an sárú an sárú dá dheoin féin, ar 

choinníoll nach bhfuil an sárú faoi réir aon ghníomhaíochta imscrúdaithe 

fós a bhfuil eolas ag an duine atá freagrach uirthi; 

(f)  tá an duine atá freagrach as an sárú in ann a thaispeáint go bhfuil sé ag 

déanamh iarracht shuntasach reachtaíocht chustaim an Aontais a 

chomhlíonadh trí ardleibhéal rialaithe a chuid oibríochtaí a thaispeáint, mar 

shampla trí bhíthin córas comhlíonta; 



(g)  is fiontar beag nó meánmhéide an duine atá freagrach as an sárú, nach 

raibh aon taithí aige roimhe seo ar ábhair a bhaineann le custam. 

2.  Ní mheasfaidh na húdaráis inniúla gur mionsárú atá i sárú ach amháin nuair 

nach ann do ghné ghéaraitheach maidir leis an sárú dá dtagraítear in 

Airteagal 8b. [Leasú 27] 

Airteagal 8b 

Gnéithe atá le cur san áireamh chun a mheas an sárú tromchúiseach atá i sárú 

1.  Agus cinneadh á dhéanamh an sárú tromchúiseach atá i sárú dá dtagraítear in 

Airteagal 3 nó Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit ó thús an phróisis lena 

ndéantar cinneadh an ndearnadh sárú custaim, go gcuirfidh a n-údaráis inniúla 

aon cheann de na himthosca seo a leanas a bhfuil feidhm acu san áireamh: 

(a)  rinneadh an sárú d’aon ghnó;  

(b)  lean an sárú ar aghaidh ar feadh tréimhse fhada, a léiríonn go raibh intinn 

ann cloí leis; 



(c)  tá sárú den chineál céanna nó sárú atá bainteach leis fós á dhéanamh nó 

rinneadh athuair é, is é sin le rá go ndearnadh níos mó ná uair amháin é; 

(d)  tá tionchar suntasach ag an sárú ar an méid dleachtanna allmhairithe nó 

onnmhairithe a seachnaíodh;  

(e)  tá na hearraí lena mbaineann faoi réir na dtoirmeasc nó na srianta dá 

dtagraítear sa dara habairt d’Airteagal 134(1) den Chód agus i bpointe (e) 

d’Airteagal 267(3) den Chód; 

(f)  diúltaíonn an duine atá freagrach as an sárú oibriú i gcomhar, nó oibriú i 

gcomhar iomlán, leis an údarás inniúil; 

(g)  rinne an duine atá freagrach as an sárú sáruithe roimhe seo.   

2.  Mar gheall ar an gcineál sáruithe atá iontu, is sáruithe tromchúiseacha na 

sáruithe dá dtagraítear i bpointí (f), (g), (p), (qi) agus (qj) d’Airteagal 3. [Leasú 28] 



Airteagal 9 

Smachtbhannaí do sháruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3neamhchoiriúla i gcomhair 

mionsáruithe custaim  

1. Sa bhreis ar na dleachtanna a seachnaíodh a aisghabháil, áiritheoidh na Ballstáit 

go bhforchuirfear smachtbhannaí éifeachtacha, athchomhairleacha, comhréireacha 

agus neamhchoiriúla do na sáruithe custaim sin dá dtagraítear in Airteagal 3 a 

mheastar gur mionsáruithe iad i gcomhréir le hAirteagal 8a, laistigh de na 

teorainneacha seo a leanas: 

(a) i gcás ina mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leithleis na dleachtanna a 

seachnaíodh, fíneáil airgid ó 1% go suas le 5% de luach na n-earraísuas le 70 

% de na dleachtanna a seachnaíodh;   

(b) i gcás nach mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leithleis na dleachtanna a 

seachnaíodh, fíneáil airgid ó EUR 150 go suas le EUR 7 500.  

2.  Agus leibhéal na smachtbhannaí atá le forchur laistigh de na teorainneacha a 

leagtar síos i mír 1 den Airteagal seo, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear na 

himthosca ábhartha ar fad a liostaítear in Airteagal 8a san áireamh. [Leasú 29] 



Airteagal 10 

Smachtbhannaí do sháruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 4 

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear smachtbhannaí éifeachtacha, athchomhairleacha agus 

comhréireacha i bhfeidhm do na sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagail 4 laistigh de na 

teorainneacha seo a leanas: 

(a) i gcás ina mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leith, fíneáil airgid de suas le 

15% de luach na n-earraí;  

(b) i gcás nach mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leith, fíneáil airgid de suas 

le EUR 22 500. [Leasú 30] 

Airteagal 11 

Smachtbhannaí neamhchoiriúla do sháruithe i gcomhair custaim tromchúiseacha dá 

dtagraítear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 

1.  Sa bhreis ar na dleachtanna a seachnaíodh a aisghabháil, áiritheoidh na Ballstáit 

go bhforchuirfear smachtbhannaí éifeachtacha, athchomhairleacha, comhréireacha 

agus neamhchoiriúla do na sáruithe custaim sin dá dtagraítear in Airteagal 3 agus 

Airteagal 6 a mheastar gur sáruithe tromchúiseacha iad i gcomhréir le 

hAirteagal 8b, laistigh de na teorainneacha seo a leanas: 



(a) i gcás ina mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leith leis na dleachtanna a 

seachnaíodh, fíneáil airgid de suas le 30% de luach na n-earraí idir 70 % agus 

140 % de na dleachtanna a seachnaíodh;  

(aa)  i gcás nach mbaineann an sárú custaim leis na dleachtanna a seachnaíodh 

ach go mbaineann sé le luach na n-earraí, fíneáil airgid idir 15% agus 30% 

de luach na n-earraí; 

(b) i gcás nach mbaineann an sárú custaim le hearraí ar leith leis na dleachtanna a 

seachnaíodh ná le luach na n-earraí, fíneáil airgid de suas le idir EUR 7 500 

agus EUR 45 000. 

2.  Agus cinneadh á dhéanamh faoi leibhéal na smachtbhannaí atá le forchur laistigh 

de na teorainneacha a leagtar síos i mír 1 den Airteagal seo, áiritheoidh na 

Ballstáit go gcuirfear na himthosca ábhartha ar fad a liostaítear in Airteagal 8a 

agus Airteagal 8b(1) san áireamh. [Leasú 31] 



Airteagal 11a 

Smachtbhannaí neamhchoiriúla eile i gcomhair sáruithe tromchúiseacha 

1.  Sa bhreis ar na smachtbhannaí a liostaítear in Airteagal 11, agus i gcomhréir leis 

an gCód, féadfaidh na Ballstáit na smachtbhannaí neamhairgid seo a leanas a 

fhorchur i gcás ina ndearnadh sárú tromchúiseach: 

(a)  coigistiú buan nó sealadach na n-earraí; 

(b)  údarú a tugadh a chur ar fionraí. 

2.  I gcomhréir leis an gCód, déanfaidh na Ballstáit foráil go gcúlghairfear cinntí 

lena dtugtar stádas mar oibreoir eacnamaíoch údaraithe i gcás sárú 

tromchúiseach nó sárú a dhéantar athuair ar reachtaíocht chustaim. [Leasú 32] 



Airteagal 11b 

Athbhreithniú 

1. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, 

athbhreithniú ar mhéid na bhfíneálacha airgid is infheidhme de bhun Airteagal 9 

agus Airteagal 11 ... [cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach 

seo].  Beidh sé d’aidhm ag an nós imeachta athbhreithnithe a áirithiú go mbeidh 

méid na bhfíneálacha airgid a fhorchuirtear faoin Aontas Custaim níos 

coinbhéirsí, d’fhonn a n-oibriú a chomhchuibhiú. 

2. Gach bliain, foilseoidh an Coimisiún mionsonraí na smachtbhannaí arna 

bhforchur ag na Ballstáit ar na sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus 

Airteagal 6.   

3. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil an reachtaíocht chustaim á comhlíonadh de réir 

bhrí phointe (2) d’Airteagal 5 den Chód, chomh maith le Rialachán (AE) 

Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1. [Leasú 33] 

                                                 
1  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife 

ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón 

gComhairle (IO L 303, 31.10.2012, lch. 1). 



Airteagal 11c 

Socrú 

Déanfaidh na Ballstáit foráil do nós imeachta lenar féidir leis na húdaráis inniúla socrú a 

dhéanamh leis an duine atá freagrach as an sárú chun ábhar an tsáraithe custaim a 

shocrú de rogha ar imeachtaí breithiúnacha a thosú nó a chur chun cinn, agus mar 

mhalairt air sin glacann an duine sin le smachtbhanna a chuirtear i bhfeidhm ar an toirt. 

A luaithe a chuirfear tús le himeachtaí breithiúnacha, áfach, ní fhéadfaidh na húdaráis 

inniúla teacht ar shocrú ach amháin má aontaíonn an t-údarás breithiúnach. 

Cuirfidh an Coimisiún treoirlínte ar fáil i ndáil leis na nósanna imeachta maidir le socrú 

chun a áirithiú go dtabharfar deis do dhuine atá freagrach as sárú teacht ar shocrú i 

gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne agus ar bhealach trédhearcach, agus go n-

áireofar in aon socrú a thabharfar i gcrích go bhfoilseofar toradh an nós imeachta. [Leasú 

34] 

 



Airteagal 12 

Smachtbhannaí a bheith á gcur i bhfeidhm agus na cumhachtaí chun smachtbhanaí a fhorchur 

go héifeachtach a bheith á bhfeidhmiú ag na húdaráis inniúla  

Áiritheoidh na Ballstáit agus cinneadh á dhéanamh acu maidir le cineál na smachtbhannaí 

agus leibhéal na smachtbhannaí do na sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagail 3 go 

hAirteagal 6, go ndéanfaidh na húdaráis inniúla na himthosca ábhartha ar fad a chur san 

áireamh, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí: 

(a) tromchúis agus ré an tsáraithe; 

(b) an fíoras gur oibreoir eacnamaíoch é an té atá freagrach as an sárú; 

(c) méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí arna imghabháil;  

(d) an fíoras go bhfuil na hearraí lena mbaineann faoi réir na dtoirmeasc nó na 

srianta dá dtagraítear sa dara habairt d’Airteagal 134(1) den Chód agus in 

Airteagal 267(3)(e) den Chód nó go bhfuil riosca don tslándáil phoiblí i gceist 

leo; 



(e) leibhéal comhair an duine is cúis leis an sárú leis an údarás inniúil; 

(f) sáruithe roimhe sin ag an duine is cúis leis an sárú. [Leasú 35] 

Airteagal 12a 

Comhlíonadh 

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear treoirlínte agus foilseacháin faoi conas reachtaíocht 

chustaim an Aontais a chomhlíonadh agus leanúint de bheith á comhlíonadh ar fáil do 

pháirtithe leasmhara i bhfoirm inrochtana, intuigthe agus cothrom le dáta. [Leasú 36] 

Airteagal 13 

Teorannú 

1. Áiritheoidh na Ballstáit gur ceithre bliana a bheidh i gceist sa tréimhse teorann chun 

tús a chur le himeachtaí maidir le sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus 

Airteagal 6 agus go dtosóidh sí an lá a rinneadh an sárú custaim.. 



2. Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás sáruithe leanúnacha nó sáruithe a tharlaíonn arís agus 

arís eile, go dtosóidh an tréimhse teorann an lá a stopfaidh an gníomh nó an 

neamhghníomh ar sárú é.   

3. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh aon ghníomh ón údarás inniúil, a chuirfear in 

iúl don duine lena mbaineann, maidir le himscrúdú nó imeachtaí dlíthiúla a 

bhaineann leis an sárú custaim céanna, nó gníomh ón duine atá freagrach as an 

sárú, isteach ar an tréimhse teorann. Beidh an tréimhse teorann ar siúl an lá a 

dtarlóidh a thiocfaidh deireadh leis an an gníomh idirbhriste. 

4. Gan dochar d’Airteagal 14(2), áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh teorainn ama le 

haon imeachtaí maidir le sárú custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 nó Airteagal 6, 

gan beann ar aon chur isteach ar an tréimhse teorann dá dtagraítear i mír 3 den 

Airteagal seo, go dtí go mbeidh tréimhse ocht mbliana ón lá dá dtagraítear i mír 1 nó 

mír 2 den Airteagal seo dulta in éag. 



5. Áiritheoidh na Ballstáit gur trí bliana a bheidh sa tréimhse teorann chun cinneadh 

lena ndéanfar smachtbhanna a fhorchur a fhorfheidhmiú. Tosóidh an tréimhse sin an 

lá a bheidh an cinneadh críochnaitheach. 

6. Leagfaidh na Ballstáit síos na cásanna ina gcuirfear na tréimhsí teorann a leagtar 

amach i mír 1, mír 4 agus mír 5 ar fionraí. [Leasú 37] 

Airteagal 14 

Na himeachtaí a chur ar fionraí 

1. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear imeachtaí riaracháin a bhaineann le 

sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 6 ar fionraí i gcás ar 

cuireadh tús le himeachtaí coiriúla in aghaidh an duine chéanna maidir leis na fíorais 

chéanna. 

2. Áiritheoidh na Ballstáit nach leanfar leis na himeachtaí riaracháin ar fionraí maidir le 

sárú custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 6, i gcás ina mbeidh na 

himeachtaí coiriúla dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo diúscartha ar deireadh. I 

gcásanna eile, féadfar na himeachtaí riaracháin ar fionraí maidir le sáruithe custaim 

dá dtagraítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 6 a chur ar bun an athuair.    



Airteagal 15 

Dlínse 

1. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh siad dlínse a fheidhmiú ar sháruithe custaim 

dá dtagraítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 6 i gcomhréir le haon cheann de na 

critéir seo a leanas:  

(a) go ndéantar an sárú custaim ina iomláine nó go páirteach ar chríoch an 

Bhallstáit sin;  

(b) gur náisiúnach den Bhallstát sin é an té atá ag déanamh an tsáraithe custaim;  

(c) go bhfuil na hearraí a bhaineann leis an sárú custaim i láthair i gcríoch an 

Bhallstát sin. 



2. Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás go bhfuil níos mó ná Ballstát amháin ag éileamh 

dlínse maidir leis an sárú custaim céanna, gurb é an Ballstát ina bhfuil imeachtaí 

coiriúla ar feitheamh in aghaidh an duine chéanna maidir leis na fíorais chéanna a 

fheidhmeoidh dlínse. I gcás nach féidir dlínse a chinneadh de bhun mhír 1, 

áiritheoidh na Ballstáit gurb é an Ballstát arb iad a údarás inniúil siúd a chuirfidh tús 

i dtosach le himeachtaí maidir leis an sárú custaim in aghaidh an duine chéanna 

maidir leis na fíorais chéanna a fheidhmeoidh dlínse.  

Airteagal 16 

Comhar idir na Ballstáit 

Beidh comhar idir na Ballstáit agus déanfaidh siad malartú ar aon fhaisnéis a bhfuil gá léi do 

na himeachtaí maidir le gníomh nó le neamhghníomh a aithnítear mar shárú custaim dá 

dtagraítear in Airteagal 3 agus Airteagal 6, go háirithe i gcásanna ina mbeidh imeachtaí 

curtha ar bun ag níos mó ná Ballstát amháin in aghaidh an duine chéanna maidir leis na fíorais 

chéanna. Is é cuspóir an chomhair idir na Ballstáit ná éifeachtacht na seiceálacha custaim 

ar earraí a mhéadú agus na nósanna imeachta laistigh den Aontas a chomhchuibhiú. 

[Leasú 38] 

Déanfaidh an Coimisiún maoirseacht ar an gcomhar idir na Ballstáit chun 

príomhtháscairí feidhmíochta is infheidhme maidir le seiceálacha agus smachtbhannaí 

custaim, scaipeadh dea-chleachtas agus comhordú oiliúna oifigeach custaim, a chruthú. 

[Leasú 39] 



Airteagal 17 

Urghabháil 

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an fhéidearthacht ag na húdaráis inniúla urghabháil 

shealadach a dhéanamh ar aon earraí, ar aon mhodh iompair nó ar aon ionstraim eile arna 

húsáid i ndéanamh na sáruithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 3 agus Airteagal 6. I gcás 

ina gcoigisteoidh Ballstát, tar éis smachtbhanna a fhorchur, na hearraí sin go buan, 

féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh na hearraí a scriosadh, a athúsáid nó a athchúrsáil, de 

réir mar is iomchuí.. [Leasú 40]  

Airteagal 18 

Tuairisciú ag an gCoimisiún agus athbhreithniú 

Déanfaidh an Coimisiún, faoin [1 Bealtaine 2019], tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na 

Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle, ina 

ndéanfar measúnú ar a mhéid a rinne na Ballstáit na bearta is gá chun an Treoir seo a 

chomhlíonadh. 

Faoin 31 Nollaig 2017, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi na gnéithe eile a bhaineann 

le reachtaíocht chustaim an Aontais a chur i bhfeidhm, amhail maoirseacht, rialú, agus 

imscrúdú, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, a mbeidh togra 

reachtach chun an Treoir seo a fhorlíonadh ag gabháil léi, más iomchuí. [Leasú 41] 



Airteagal 18a 

Tuairisciú ag na Ballstáit 

Seolfaidh na Ballstáit staidreamh maidir le sáruithe ina dtaispeántar cé na smachtbhannaí 

a forchuireadh mar thoradh ar na sáruithe sin chuig an gCoimisiún, chun gur féidir leis 

an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Treorach seo. Seolfar an 

fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an gcaoi sin ar bhonn bliantúil tar éis theacht i bhfeidhm na 

Treorach seo. Féadfaidh an Coimisiún na sonraí sin a úsáid agus athbhreithniú á 

dhéanamh aige ar an Treoir seo chun na córais smachtbhannaí náisiúnta a chomhfhogasú 

ar bhealach níos fearr. [Leasú 42] 

Airteagal 19 

Trasuí 

1. Tabharfaidh na Ballstáit na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá 

chun an Treoir seo a chomhlíonadh i bhfeidhm faoin 1 Bealtaine 2017 ar a dhéanaí. 

Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach. 

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó 

beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit 

a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh. 



2. Déanfaidh na Ballstáit téacs na bpríomhfhorálacha dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa 

réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún. 

Airteagal 20 

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh. 

Airteagal 21 

Seolaithe 

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit. 

Arna dhéanamh in/sa …, 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle 

An tUachtarán An tUachtarán 


