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(Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach)


RIALACHÁIN


COMHAIRLE




RIALACHÁN (CE) Uimh. 543/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 18 Meitheamh 2009
maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón
gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle
(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

(2)

Tá staidreamh i ndáil le barra ríthábhachtach le margaí an
Chomhphobail a bhainistiú. Meastar freisin go bhfuil sé
fíorthábhachtach staidreamh maidir le glasraí agus maidir
le barra buana a áireamh chomh maith leis an staidreamh
maidir le gránaigh agus maidir le barra eile ó thalamh arúil,
atá á rialú faoi láthair ag an reachtaíocht Chomhphobail.

(3)

Lena áirithiú go mbeidh an comhbheartas talmhaíochta á
riar i gceart, éilíonn an Coimisiún go ndéantar sonraí
maidir le limistéir, maidir le táirgeacht agus maidir le táir
geadh barr a sholáthar go rialta.

(4)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na hEo
rpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le
suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar
mhodhanna táirgeachta talmhaíochta (5) foráiltear do chlár
suirbhéanna Comhphobail chun staidreamh ar struchtúr
gabháltas talmhaíochta a sholáthar go dtí 2016.

(5)

I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlai
mint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003
maidir le haicmiú coiteann ar aonaid chríochacha ar mhai
the le staidreamh (NUTS) a bhunú (6), ba cheart gurbh é
aicmiú NUTS a d’úsáidfí i staidreamh uile na mBallstát a
tharchuirtear chuig an gCoimisiún agus a mhiondealaítear
de réir aonad críochach. Dá bhrí sin, chun staidreamh
réigiúnach inchomparáide a bhunú, ba cheart na haonaid
chríochacha a shainiú i gcomhréir le haicmiú NUTS.

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 285(1) de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (1),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

Leasaíodh Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle
an 26 Márta 1990 maidir le faisnéis staidrimh atá le
soláthar ag na Ballstáit ar tháirgeadh gránach (2) agus
Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle an
5 Aibreán 1993 maidir le faisnéis staidrimh atá le soláthar
ag na Ballstáit ar tháirgí bairr seachas gránaigh (3) roinnt
uaireanta. Ós rud é gur gá anois simplithe agus leasuithe
breise a dhéanamh, ba cheart, ar mhaithe le soiléire agus i
gcomhréir leis an gcur chuige nua atá ann maidir le sim
pliú na reachtaíochta Comhphobail agus rialáil níos
fearr (4), aon ghníomh amháin a chur in ionad na ngníom
hartha sin.

(1) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Feabhra 2009 (nár foislíodh
fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 8 Meitheamh
2009.
(2) IO L 88, 3.4.1990, lch. 1.
(3) IO L 98, 24.4.1993, lch. 1.
(4) An comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtú níos fearr
(IO C 321, 31.12.2003, lch. 1).

(5) IO L 321, 1.12.2008, lch. 14.
(6) IO L 154, 21.6.2003, lch. 1.
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(6)

D’fhonn an t-ualach ar na Ballstáit a theorannú, níor cheart
go rachadh na ceanglais maidir le sonraí réigiúnacha thar
ceanglais a bunaíodh faoin reachtaíocht roimhe seo mura
mbeidh leibhéil nua réigiúnacha tagtha chun cinn idir an
dá linn. Dá bhrí sin, is iomchuí go gceadófaí gur d’aonaid
chríochacha NUTS 1 amháin a sholáthrófaí sonraí
réigiúnacha staidrimh don Ghearmáin agus don Ríocht
Aontaithe.

(7)

D’fhonn cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, is gá
dlúthchomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún, go
háirithe le cúnamh ón mBuanchoiste um Staidreamh Talm
haíochta a bunaíodh le Cinneadh 72/279/CEE ón gCom
hairle an 31 Iúil 1972 (1).

(8)

D’fhonn trasdul réidh a áirithiú ón gcóras atá infheidhme
faoi Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 agus faoi Rialachán
(CEE) Uimh. 959/93, ba cheart go gceadófaí leis an
Rialachán seo go ndéanfaí maolú a dheonú do Bhallstáit, ar
feadh tréimhse nach faide ná dhá bhliain, i gcás ina mbeadh
gá le hoiriúnuithe móra ar a gcórais náisiúnta staidrimh de
thoradh an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir lena
gcórais náisiúnta staidrimh agus i gcás inar dóigh go dtion
scnódh sé fadhbanna praiticiúla suntasacha.

(9)

(10)

(11)

Tá na bearta le haghaidh soláthair staidrimh dá bhforáil
tear sa Rialachán seo riachtanach chun gníomhaíochtaí an
Chomhphobail a chomhlíonadh. Ós rud é nach féidir leis
na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat coite
ann dlí a bhunú chun staidreamh Comhphobail a tháirge
adh go córasach maidir le limistéir atá á saothrú, maidir le
táirgeacht agus táirgeadh gránach agus barr seachas
gránaigh sna Ballstáit, a bhaint amach go leordhóthanach,
agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir é a bhaint amach ar leib
héal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a
ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a
leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le
prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil
riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.
Is é Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEo
rpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le stai
dreamh Eorpach (2) atá mar chreat tagartha d’fhorálacha an
Rialacháin seo, go háirithe maidir le cloí le caighdeáin
neamhchlaontachta, iontaofachta, ábharthachta, éifeacht
achta costais, rúndachta staidrimh agus trédhearcachta,
agus maidir le sonraí staidrimh rúnda dá bhforáiltear leis
an Rialachán seo a tharchur agus a chosaint, chun a áirithiú
nach dtarlaíonn aon nochtadh neamhdhleathach ná aon
úsáid neamhstaidrimh agus staidreamh Comhphobail á
tháirgeadh agus á scaipeadh.
Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur
chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cin
neadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh
1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidh
miú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don
Choimisiún (3).

(1) IO L 179, 7.8.1972, lch. 1.
(2) IO L 87, 31.3.2009, lch. 164.
(3) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.
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(12)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don
Choimisiún na táblaí tarchuir a mhodhnú. Ós rud é go
bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go
bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilim
intí nua neamhriachtanacha, ní mór iad a ghlacadh i gcom
hréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chin
neadh 1999/468/CE.

(13)

Le Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle an
28 Meitheamh 2007 maidir le táirgeadh orgánach agus
lipéadú táirgí orgánacha (4), foráiltear d’oibleagáid faisnéis
ábhartha staidrimh, faoi mar a sainmhínítear í i gcom
hthéacs Chlár Staidrimh an Chomhphobail, a tharchur
chuig an gCoimisiún. Agus é á aithint gur gá staidreamh
Comhphobail a tháirgeadh go córasach i ndáil leis an táir
geadh orgánach agus leis an bhfeirmeoireacht orgánach,
táthar ag súil go nglacfaidh an Coimisiún beart iomchuí,
lena n-áirítear togra reachtach a tharchur chun aghaidh a
thabhairt ar an tsaincheist sin ar bhealach leordhóthanach.

(14)

Ní dhéanann an Rialachán seo difear do sholáthar staid
rimh i ndáil le Luathmheastacháin do Tháirgí Bairr (EECP)
ag na Ballstáit ar bhonn saorálach.

(15)

Chuathas i gcomhairle leis an mBuanchoiste um Staid
reamh Talmhaíochta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Ábhar
Leis an Rialachán seo, bunaítear creat coiteann chun staidreamh
Comhphobail a tháirgeadh go córasach maidir le húsáid talún
talmhaíochta agus maidir le táirgeadh barra.
Airteagal 2
Sainmhínithe agus soiléirithe
1. Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainm
hínithe seo a leanas:
(a) ciallaíonn an ‘bhliain buainte’ an bhliain féilire ina gcuirtear
tús leis an mbuaint;
(b) ciallaíonn an ‘limistéar talmhaíochta arna úsáid’ an limistéar
iomlán atá in úsáid ag talamh arúil, ag féarthaillte buana agus
ag garraithe cistine arna n-úsáid ag na gabháltais, beag beann
ar chineál na seilbhe nó cibé an úsáidtear an limistéar mar
choimín;
(c) ciallaíonn an ‘limistéar arna shaothrú’ an limistéar a fhrea
graíonn don limistéar arna chur, ach tar éis na buainte eisia
tar leis limistéar millte (e.g. de bharr tubaistí nádúrtha);
(4) IO L 189, 20.7.2007, lch. 1.
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(d) ciallaíonn ‘limistéar faoi bharr’ an limistéar foriomlán arna
chur ina dtáirgfear barr faoi leith i rith bliana áirithe;

2. Beidh an staidreamh ionadaíoch do 95 % ar a laghad de na
limistéir seo a leanas:

(e) ciallaíonn ‘limistéar buainte’ an chuid sin den limistéar faoi
bharr a bhuaintear. Dá bhrí sin, féadfaidh sé a bheith ar aon
mhéid leis an limistéar faoi bharr nó féadfaidh sé a bheith
níos lú ná an limistéar sin.

(a) iomlán an limistéir a bhfuil barra á saothrú air ó thalamh
arúil (Tábla 1);

(f) ciallaíonn ‘limistéar táirgthe’, i ndáil le barra buana, an
limistéar atá inbhuainte sa bhliain tagartha buainte. Eisiatar
leis na limistéir neamhtháirgthe go léir, amhail plandálacha
nua nár thosaigh fós ag táirgeadh;
(g) ciallaíonn ‘táirgeadh buainte’ táirgeadh lena n-áirítear caillte
anais agus diomailt ar an ngabháltas, na cainníochtaí a rin
neadh a thomhailt go díreach ar an bhfeirm agus na
cainníochtaí a cuireadh ar an margadh, arna gcur in iúl in
aonaid de mheáchan an bhuntáirge.
(h) ciallaíonn ‘táirgeacht’ an táirgeadh arna bhuaint in aghaidh an
limistéir á shaothrú;
(i)

(j)

ciallaíonn ‘barra faoi ghloine nó faoi chlúdach ard (inro
chtana)’ barra a bhíonn cumhdaithe ag tithe gloine nó ag clú
dach soghluaiste ard (gloine nó plaisteach righin nó solúbtha)
ar feadh a dtréimhse fáis uile nó ar feadh an chuid is mó den
tréimhse sin. Eisiatar leis sin leatháin phlaisteacha arna leagan
go cothrom ar an talamh, chomh maith le talamh faoi
chlóiseanna nó faoi tholláin nach bhfuil rochtain ag an duine
orthu, nó frámaí inaistrithe arna gclúdach le gloine.
Tuairiscítear gur faoi ghloine ar fad atá limistéir bairr a fhástar
go sealadach faoi ghloine agus go sealadach faoin aer, mura
rud é gur tréimhse fhíortheoranta atá i gceist leis an tréimhse
faoi ghloine.
ciallaíonn ‘príomhlimistéar’ dáileachta an limistéar den
dáileacht nár úsáideadh ach uair amháin i mbliain bairr faoi
leith agus a shainítear gan athbhrí leis an áitíocht sin.

2.
Tagraíonn ‘baint bairr leantach’ do dháileacht talún arúla a
úsáidtear níos mó ná uair amháin i mbliain buainte amháin agus
nach saothraítear ach barr amháin ar an limistéar sin gach uair a
úsáidtear é. Measfar gur limistéar arna shaothrú an limistéar le
haghaidh gach bairr. Níl coincheap an limistéir phríomhúil ná
coincheap an limistéir thánaistigh infheidhme sa chomhthéacs
seo.
Tagraíonn ‘comhchuraíocht’ do mheascán de bharra arna saothrú
ar dháileacht talún talmhaíochta ag an am céanna. Sa chás seo
beidh an limistéar arna shaothrú roinnte idir na barra, ar comhréir
leis an limistéar talún ar a bhfuil siad á saothrú. Níl coincheap an
limistéir phríomhúil ná coincheap an limistéir thánaistigh inf
heidhme sa chomhthéacs seo.

(b) iomlán an limistéir ar a mbuaintear glasraí, mealbhacáin agus
sútha talún (Tábla 2);
(c) iomlán an limistéir táirgthe barr buan (Tábla 3);
(d) limistéar talmhaíochta arna úsáid (Tábla 4).
3. Maidir le hathróga a bhfuil leitheadúlacht íseal nó leithead
úlacht nialasach acu i mBallstát, féadfar iad a eisiamh ón staid
reamh, ar choinníoll go dtabharfaidh an Ballstát lena mbaineann
fógra don Choimisiún faoi na barra sin agus faoin tairseach a
bheidh infheidhme i gcás leitheadúlachta ísle gach ceann de na
barra sin go léir faoi dheireadh na bliana féilire a thagann díreach
roimh gach ceann de na tréimhsí tagartha.
Airteagal 4
Minicíocht agus tréimhse tagartha
Cuirfidh na Ballstáit na sonraí dá dtagraítear san Iarscríbhinn ar
fáil don Choimisiún ar bhonn bliantúil. Is í an bhliain bhuainte a
bheidh mar thréimhse thagartha. Is í an bhliain 2010 an chéad
bhliain tagartha.
Airteagal 5
Ceanglais bheachtais
1.
Déanfaidh na Ballstáit a mbeidh suirbhéanna samplacha á
ndéanamh acu d’fhonn staidreamh a fháil gach ní is gá chun a
áirithiú go gcomhlíonfaidh sonraí Thábla 1 na ceanglais bheacht
ais seo a leanas: ní rachaidh comhéifeacht athrúcháin na sonraí a
bheidh le soláthar faoin 30 Meán Fómhair den bhliain n + 1, ar
leibhéal náisiúnta, thar 3 % don limistéar arna shaothrú do gach
ceann de na grúpaí príomhbharr seo a leanas: gránaigh do tháir
geadh gráin (lena n-áirítear síolta), pulsanna triomaithe agus barra
próitéine do tháirgeadh gráin (lena n-áirítear síolta agus meascáin
de ghránaigh agus de phulsanna), barra fréimhe, barra tion
sclaíocha agus plandaí a bhuaintear agus iad glas.
2. Maidir le Ballstát a chinnfidh foinsí faisnéise sonraí seachas
suirbhéanna staidrimh a úsáid, áiritheoidh an Ballstát sin go bhfuil
an fhaisnéis sin ar chomhchailíocht, ar a laghad, le faisnéis a
fhaightear ó shuirbhéanna staidrimh.

Maidir le ‘barra ilfheidhmeacha’, i.e. barra a bhfuil níos mó ná
feidhm amháin acu, meastar gur barra iad maidir lena bpríom
húsáidí agus gur barra tánaisteacha iad maidir lena n-úsáidí
forlíontacha.

3. Maidir le Ballstát a chinnfidh foinse riaracháin a úsáid, cuir
fidh an Ballstát sin an Coimisiún ar an eolas maidir leis na
modhanna a úsáidtear agus maidir le cáilíocht na sonraí ón
bhfoinse sin.

Airteagal 3

Airteagal 6

Cuimsiú

Tarchur chuig an gCoimisiún

1.
Cuirfidh gach Ballstát staidreamh ar fáil maidir leis na barra
a liostaítear san Iarscríbhinn agus a tháirgtear ar an limistéar talm
haíochta arna úsáid laistigh dá chríoch.

1. Tarchuirfidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat) na
sonraí a leagtar amach san Iarscríbhinn laistigh de na teorain
neacha ama a shonraítear le haghaidh gach tábla.
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2.
Féadfaidh an Coimisiún na táblaí tarchuir a leagtar amach
san Iarscríbhinn a oiriúnú. Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha
chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo aleasú, inter
alia, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 9(3).
Airteagal 7
Staidreamh réigiúnach
1.
Maidir leis na barra atá marcáilte le ‘R’ san Iarscríbhinn,
déanfar iad a sholáthar d’aonaid chríochacha NUTS 1 agus NUTS
2, faoi mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003
iad. Mar eisceacht, féadfar iad a sholáthar le haghaidh aonaid
chríochacha NUTS 1 don Ghearmáin agus don Ríocht Aontaithe.
2.
Maidir le hathróga a bhfuil leitheadúlacht íseal nó leithead
úlacht nialasach acu i mBallstát, féadfar iad a eisiamh ón staid
reamh, ar choinníoll go dtabharfaidh an Ballstát lena mbaineann
fógra don Choimisiún faoi na barra sin go léir agus faoin tairseach
a bheidh infheidhme i gcás leitheadúlachta ísle gach ceann de na
barra sin faoi dheireadh na bliana féilire a thagann díreach roimh
gach ceann de na tréimhsí tagartha.
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2.
Gach trí bliana, agus faoin 1 Deireadh Fómhair 2011 den
chéad uair, cuirfidh gach Ballstát tuarascáil ar fáil don Choimisiún
(Eurostat) faoi cháilíocht na sonraí arna dtarchur.
3.
Déanfaidh an tuarascáil ar cháilíocht, agus na critéir
cháilíochta dá dtagraítear i mír 1 á n-úsáid, cur síos ar an méid seo
a leanas:
(a) eagrú na suirbhéanna a chumhdaítear leis an Rialachán seo
agus an mhodheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm;
(b) an leibhéal beachtais a baineadh amach le haghaidh na suir
bhéanna samplacha dá dtagraítear sa Rialachán seo; agus
(c) cáilíocht na bhfoinsí a úsáidtear, seachas suirbhéanna.
4.
Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon athrú
modheolaíochta nó aon athrú eile a mbeadh éifeacht shuntasach
aige ar an staidreamh. Déanfar an méid sin tráth nach déanaí ná
trí mhí tar éis an dáta a dtiocfaidh an t-athrú seo i bhfeidhm.
5.
Cuirfear san áireamh an prionsabal go bhfanfaidh costais
bhreise agus ualaigh bhreise laistigh de theorainneacha
réasúnacha.

Airteagal 8
Cáilíocht an staidrimh agus tuarascáil ar cháilíocht
1.
Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir
cháilíochta seo a leanas maidir leis na sonraí a bheidh le tarchur:
(a) tagraíonn ‘ábharthacht’ don mhéid a chomhlíonann staid
reamh riachtanais reatha agus riachtanais ionchasacha
úsáideoirí;
(b) tagraíonn ‘cruinneas’ do ghaireacht na meastachán do na fíor
luachanna anaithnide;
(c) tagraíonn ‘tráthúlacht’ don aga moille idir infhaighteacht na
faisnéise agus an teagmhas nó an feiniméan a ndéantar cur
síos air san fhaisnéis;
(d) tagraíonn ‘poncúlacht’ don aga moille idir an dáta ar eisíodh
na sonraí agus an spriocdháta faoinar cheart iad a bheith
seachadta;
(e) tagraíonn ‘inrochtaineacht’ agus ‘soiléire’ do na coinníollacha
agus na rialacha mionsonraithe trína bhféadfaidh úsáideoirí
sonraí a fháil, a úsáid agus a léiriú;
(f) tagraíonn ‘inchomparáideacht’ do thomhas an tionchair a
bhíonn ag difríochtaí i gcoincheapa, in uirlisí tomhais agus i
nósanna imeachta staidrimh fheidhmigh nuair a dhéantar
staidreamh a chur i gcomparáid idir limistéir gheografacha
éagsúla, idir fearainn earnálacha éagsúla nó thar am;
(g) tagraíonn ‘comhchuibheas’ do leordhóthanacht na sonraí
lena gcomhcheangal go hiontaofa ar bhealaí difriúla agus
d’úsáidí éagsúla.

Airteagal 9
An nós imeachta Coiste
1.
Tabharfaidh an Buanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta,
arna bhunú le hAirteagal 1 de Chinneadh 72/279/CEE, cúnamh
don Choimisiún.
2.
I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
Trí mhí a bheidh sa teorainn ama a leagtar síos in Airteagal 4(3)
de Chinneadh 1999/468/CE.
3.
I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh
1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
Airteagal 10
Maolú
1. I gcás inar gá móroiriúnuithe de bharr chur i bhfeidhm an
Rialacháin seo ar chóras náisiúnta staidrimh Ballstáit agus inar
dóigh go mbeadh fadhbanna praiticiúla suntasacha mar thoradh
air sin, féadfaidh an Coimisiún maolú óna chur i bhfeidhm a
dheonú do Bhallstát go dtí an 31 Nollaig 2010 nó an 31 Nollaig
2011, i gcomhréir leis an nós imeachta bainistíochta dá dta
graítear in Airteagal 9(2).
2.
Chuige sin, cuirfidh an Ballstát iarraidh cuí-réasúnaithe
chuig an gCoimisiún tráth nach déanaí ná an 31 Iúil 2009.
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Airteagal 11

5

d’fhorálacha Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 agus Rialachán (CEE)
Uimh. 959/93 a chur i bhfeidhm ar feadh ré an mhaolaithe.

Aisghairm
1. Gan dochar do mhír 3, aisghairtear leis seo Rialachán (CEE)
Uimh. 837/90 agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 le héifeacht ón
1 Eanáir 2010.
Déanfar na tagairtí do na Rialacháin aisghairithe a fhorléiriú mar
thagairtí don Rialachán seo.
2. De mhaolú ar an dara mír d’Airteagal 12, maidir le Ballstát
ar deonaíodh maolú dó i gcomhréir le hAirteagal 10, leanfaidh sé

Airteagal 12
Teacht i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2010. Beidh feidhm ag
Airteagal 10, áfach, ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i
bhfeidhm.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 18 Meitheamh 2009.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE
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Barra ó thalamh arúil
CUID A
Limistéar arna shaothrú
(1 000 heicteár)

Táirgeadh buainte
(1 000 tona)

Táirgeacht
(100 kg/ha)

30 Meith

31-Lún

30-M. Fómh

31-Ean

30-M. Fómh

30-M. Fómh

31-D. Fómh

31-Ean

30-M. Fómh

31-Lún

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BS os cionn
an tairsigh

BS os cionn
an tairsigh

BS os cionn
an tairsigh

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

BS os cionn
an tairsigh

Gránaigh le haghaidh táirgeadh gráin
(lena n-áirítear síol) (*)

—

—

—

—

X

R

—

—

X

R

—

Gránaigh (seachas rís) (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Gnáthchruithneacht agus speilt (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

mar atá: Geamhchruithneacht ( )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cruithneacht dúraim ( )

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Seagal agus maislin ( )

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Eorna ( )

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

mar atá: Eorna gheimhridh (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Grán buí agus meascán arbhair mhilis ( )

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

*

*

*

*

Coirce (*)
Gránaigh mheasctha seachas maislin ( )
*

*

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muiléad, ruán, síolta éan (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Rís (*)

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indica

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Japonica

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

mar atá:

29.6.2009

Sorgum ( )
Triteacál (*)

*

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

31 Ean

Spriocdhátaí don tarchur

Limistéar arna shaothrú
(1 000 heicteár)

Táirgeadh buainte
(1 000 tona)

Táirgeacht
(100 kg/ha)

30 M. Fómh

31 Márta

30 M. Fómh

30 M. Fóm
hair

31 D. Fómh

31 Márta

30 M. Fómh

31 Lún

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BS os cionn
an tairsigh

BS os cionn
an tairsigh

BS os cionn
an tairsigh

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

Na BS go
léir

BS os cionn
an tairsigh

Pulsanna triomaithe agus barra
próitéine do tháirgeadh gráin
(lena n-áirítear síolta agus meascáin de
ghránaigh agus de phulsanna) (*)

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

Piseanna léana (*)

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pónairí leathana agus léana (*)

—

X

X

X

X

X

—

X

X

X

—

*

Lúipíní milse ( )

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Pulsanna triomaithe eile g.a.e

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Barra fréimhe

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Prátaí (lena n-áirítear prátaí luatha agus
prátaí síl)

—

X

X

X

X

X

—

X

X

X

—

Biatas siúcra (seachas síolta)

—

X

X

X

X

R

—

X

X

R

—

Barra eile fréimhe g.a.e.

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Barra tionsclaíocha

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Ráib agus tornapa ráibe (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

mar atá: Ráib gheimhridh

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

Síol lus na gréine ( )

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ros lín (líon ola) (*)

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

Soighe (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Síol cadáis ( )

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

—

Barra eile síol ola (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Líon snáithín

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

Cnáib

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Snáithín cadáis

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

*
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30 Meith

GA

31 Ean

Spriocdhátaí don tarchur
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CUID B

Táirgeadh buainte
(1 000 tona)

Táirgeacht
(100 kg/ha)

31 Lún

30 M. Fómh

31 Márta

30 M. Fómh

30 M. Fómhair

31 D. Fómh

31 Márta

30 M. Fómh

31 Lún

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

bliain n

bliain n + 1

bliain n + 1

bliain n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Leannlusanna

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Tobac

—

—

—

—

X

R

—

—

X

R

—

Plandaí aramatacha, plandaí
míochaineacha agus cócaireachta

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Barra fuinnimh g.a.e.

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Plandaí a bhuaintear agus iad glas

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Bliantóga a bhuaintear agus iad glas

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

mar atá: Arbhar Indiach glas

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gránaigh a bhuaintear agus iad glas

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Plandaí léagúmacha

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Féara sealadacha agus féarach

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

(g.a.e. = gan aicmiú in aon áit eile)
(*) Tabharfar na figiúirí le haghaidh na táirgí seo mar mheánmhéid bogthaise, a chuirfidh gach Ballstát in iúl don Choimisiún in Eanáir/Márta den bhliain n + 1 (colún 9).
NB: Tá meastacháin do cholúin 1, 2, 3 agus 11 éigeantach do Bhallstáit le meántáirgeadh náisiúnta le trí bliana anuas os cionn:
3 000 000 tona i gcás gnáthchruithneachta,
1 000 000 tona i gcás cruithneachta dúraim,
900 000 tona i gcás eorna,
100 000 tona i gcás seagail agus maislin,
1 500 000 tona i gcás gráin bhuí,
200 000 tona i gcás triteacáil,
150 000 tona i gcás coirce,
150 000 tona i gcás sorguim,
150 000 tona i gcás ríse,
70 000 tona i gcás piseanna léana,
50 000 tona i gcás pónairí léana,
300 000 tona i gcás ráibe,
200 000 tona i gcás lus na gréine,
60 000 tona i gcás soighe,
700 000 tona i gcás prátaí,
2 500 000 tona i gcás biatas siúcra,
agus 4 500 000 tona i gcás arbhair ghlais.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

30 Meith

GA

31 Ean

Spriocdhátaí don tarchur
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Limistéar arna shaothrú
(1 000 heicteár)

29.6.2009

29.6.2009
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Tábla 2
Glasraí, mealbhacáin agus sútha talún

Spriocdhátaí don tarchur

GLASRAÍ, MEALBHACÁIN AGUS SÚTHA
TALÚN

Limistéar buainte
(1 000 heicteár)

Táirgeadh buainte
(1 000 tona)

31 Márta
bliain n + 1

31 Márta
bliain n + 1

1

2

X

Brassica
Cóiliseacha agus brocailí

X

X

Cabáiste (bán)

X

X

Soilire

X

X

Glasraí duilleacha nó glasraí gais
Cainneanna

X

X

Leitísí

X

X

mar atá: faoi ghloine nó faoi chlúdach ard inro
chtana (1)

X

Eindíbhí

X

X

Spionáiste

X

X

Asparagas

X

X

Siocaire

X

X

Bliosáin

X

X

Glasraí arna saothrú le haghaidh torthaí
Trátaí

X

X

mar atá: Trátaí le tomhailt agus iad úr

X

X

mar atá: faoi ghloine nó faoi chlúdach ard inro
chtana (1)

X

Cúcamair

X

mar atá: faoi ghloine nó faoi chlúdach ard inro
chtana (1)

X

X

Gircíní

X

X

Mealbhacáin

X

X

Mealbhacáin uisce

X

X

Ubhthorthaí

X

X

Cúirséid

X

X

Piobar dearg, capsicum

X

X

mar atá: faoi ghloine nó faoi chlúdach ard inro
chtana (1)

X

Glasraí ar tiúbair, fréimhe nó bleibíní iad
Cairéid

X

X

Gairleog

X

X

Oinniúin

X

X

Seallóidí

X

X

Soiliriac

X

X

Raidisí

X

X

Pulsanna

X

Piseanna

X

X

Pónairí

X

X

Sútha talún

X

X

mar atá: faoi ghloine nó faoi chlúdach ard inro
chtana (1)

X

Muisiriúin shaothraithe

X

( ) Meastacháin atá éigeantach do Bhallstáit a bhfuil limistéar táirgthe de 500 ha nó níos mó ná 500 ha acu.
1

X
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Tábla 3
Barra buana
Limistéar táirgthe
(1 000 heicteár)
Spriocdhátaí don tarchur

BARRA BUANA

Táirgeadh buainte
(1 000 tona)

31 Márta
bliain n + 1

31 Márta
bliain n + 1

30 M. Fómh
bliain n + 1

1

2

3

X

Torthaí ó chriosanna aeráide measartha
Úlla

X

mar atá: Úlla le tomhailt agus iad úr

X
X

Piorraí

X

X

Péitseoga

X

X

Neachtairíní

X

X

Aibreoga

X

X

Silíní

X

X

mar atá: Silíní géara

X

X

Plumaí

X

X

Cuiríní dubha

X

X

Sútha craobh

X

X

Speicis chaor

Cnónna (1)
Gallchnónna

X

X

Collchnónna

X

X

Almóinní

X

X

Cnónna capaill

X

X

Figí

X

X

Torthaí ó chriosanna aeráide fothró
paiceacha
Cíobhaíonna

X

X

Abhacáid

X

X

Bananaí

X

X

Torthaí citris ( )

X

Pomalón agus seadóg

X

X

Líomóidí agus líomaí aigéadacha

X

X

Oráistí

X

X

Torthaí beaga citris

X

X

Satsúmaí

X

X

X

X

1

Cleimintíní
Fíonghoirt ( )

X

X

Fíonghoirt d’fhíon

X

X

mar atá:

Fíonta a bhfuil a sonrúchán
tionscnaimh faoi chosaint

X

X

Fíonta a bhfuil tásca
geografacha faoi chosaint

X

X

Fíonta eile

X

X

Fíonghoirt d’fhíonchaora boird

X

X

Fíonghort do rísíní

X

X

Crainn olóige d’ológa boird

X

X

Crainn olóige d’ola olóige

X

X

1

Crainn olóige ( )
1

(1) Éigeantach do Bhallstáit a bhfuil limistéar náisiúnta táirgthe 500 ha nó níos mó ná 500 ha acu.
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Tábla 4
Úsáid talún talmhaíochta
Príomhlimistéar
(1 000 heicteár)
Spriocdháta don tarchur

30 M. Fómh
bliain n + 1

Limistéar talmhaíochta arna úsáid

R

Talamh arúil

R

Gránaigh le haghaidh táirgeadh gráin (lena n-áirítear síolta)

X

Pulsanna triomaithe agus barra próitéine do tháirgeadh gráin
(lena n-áirítear síolta agus meascáin de ghránaigh agus de phulsanna)

X

Prátaí (lena n-áirítear prátaí luatha agus prátaí síl)

X

Biatas siúcra (seachas síolta)

X

Barra tionsclaíocha

X

Úrghlasraí, mealbhacáin, agus sútha talún

X

Bláthanna agus plandaí ornáideacha (seachas plandlanna)

X

Plandaí a bhuaintear agus iad glas

X

Barra eile talún arúla

X

Talamh branair

R

Féarthailte buana

R

Barra buana

X

mar atá:

Plandlanna

Plandálacha torthaí agus plandálacha caor

R

Plandálacha olóige

R

Fíonghoirt

R
X

12
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 544/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 18 Meitheamh 2009
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón
soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin
coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí
(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

(3)

Ina theannta sin, chinn an Coimisiún gur cheart raon
feidhme Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 a leathnú chun
soláthar seirbhísí fánaíochta SMS agus sonraí laistigh den
Chomhphobal a chumhdach. Maidir leis na saintréithe
speisialta a ghabhann leis na margaí fánaíochta
idirnáisiúnta, ar saintréithe iad a thug údar maith le
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 a ghlacadh agus le hoi
bleagáidí a fhorchur ar oibreoirí líonraí soghluaiste i ndáil
le guthghlaonna fánaíochta ar fud an Chomhphobail,
baineann siad freisin le seirbhísí fánaíochta SMS agus son
raí a sholáthar ar fud an Chomhphobail. Dála mar is
amhlaidh i gcás seirbhísí fánaíochta guthghlaonna, ní
cheannaítear seirbhísí fánaíochta SMS agus sonraí go
neamhspleách ar leibhéal náisiúnta ach is cuid amháin iad
de phacáiste miondíola níos leithne a cheannaíonn
custaiméirí óna soláthraí baile, agus ar an tslí sin cuirtear
srian ar an iomaíocht. Mar an gcéanna, mar gheall ar
chineál trasteorann na seirbhísí lena mbaineann, níl na
húdaráis rialála náisiúnta atá freagrach as leasanna na
gcustaiméirí seirbhísí teileafón soghluaiste atá ina gcónaí
laistigh dá gcríoch a choimirciú agus a chur chun cinn in
ann iompraíocht oibreoirí an líonra a bhfuil cuairt á tab
hairt air, agus atá lonnaithe i mBallstáit eile, a rialú.

(4)

Ba cheart go mbeadh sé níos éasca fadhbanna
struchtúracha a bhaineann le seirbhísí fánaíochta a réiteach
i bhfíormhargadh aonair do sheirbhísí cumarsáide
soghluaiste, rud nach bhfuil ann go hiomlán faoi láthair,
ach gur cheart gurb é a bheadh mar aidhm chríoch
naitheach in aon chreat rialála.

(5)

Mar gheall air sin, ag gníomhú dóibh laistigh de Ghrúpa na
Rialtóirí Eorpacha maidir le Gréasáin agus Seirbhísí Leic
treonacha Cumarsáide (ERG) agus ina bhfreagairt ar an
gcomhairliúchán poiblí faoin athbhreithniú ar Rialachán
(CE) Uimh. 717/2007, d’iarr na húdaráis rialála náisiúnta
ar an gCoimisiún athuair gníomhú ar leibhéal an Chomh
phobail, maidir leis an Rialachán a fhadú ó thaobh ama de
agus maidir le seirbhísí fánaíochta SMS agus seirbhísí
fánaíochta sonraí a rialáil.

(6)

Maidir leis na sonraí faoi fhorbairt praghsanna do sheirb
hísí fánaíochta guthghlaonna ar fud an Chomhphobail ó
theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, lena
n-áirítear go háirithe na sonraí arna mbailiú ag na húdaráis
rialála náisiúnta agus arna dtuairisciú ar bhonn ráithiúil trí
mheán an ERG, ní thugann siad dóthain fianaise lena thab
hairt le fios gur dócha go mbeidh iomaíocht ar na leibhéil
mhiondíola nó mhórdhíola inbhuanaithe ó mhí an Mhei
thimh 2010 ar aghaidh gan bearta rialála a bheith i
bhfeidhm. Léiríonn sonraí den sórt sin go bhfuil pragh
sanna miondíola agus mórdhíola cnuasaithe ag na teorain
neacha, nó gar do na teorainneacha, a leagtar síos le
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, agus nach bhfuil ach
iomaíocht theoranta ann faoi bhun na dteorainneacha sin.

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 95 de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),
Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (2),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 (3) rinneadh teorainneacha a fhorchur, ar bhonn eisceachtúil agus sealadach, ar
na táillí a fhéadfaidh oibreoirí teileafón soghluaiste a thob
hach, ar leibhéil mhórdhíola agus mhiondíola, chun seirb
hísí idirnáisiúnta fánaíochta a sholáthar le haghaidh
guthghlaonna a chuirtear ó áiteanna laistigh den Chomh
phobal chuig áiteanna laistigh den Chomhphobal. Leis an
Rialachán sin freisin, leagadh síos rialacha atá dírithe ar
chur leis an trédhearcacht ó thaobh praghsanna de agus ar
fheabhas a chur ar an bhfaisnéis a sholáthraítear faoi tháillí
ar úsáideoirí seirbhísí fánaíochta ar fud an Chomhphobail.
Rinne an Coimisiún athbhreithniú i gcomhréir le
hAirteagal 11 de Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, lenar
ceanglaíodh air measúnú a dhéanamh i dtaobh ar baineadh
amach cuspóirí an Rialacháin sin, athbhreithniú a dhéan
amh ar fhorbairtí i réimse na dtáillí mórdhíola agus mion
díola i gcomhair seirbhísí guthchumarsáide agus
cumarsáide sonraí, lena n-áirítear SMS agus MMS, a
sholáthar do chustaiméirí fánaíochta, agus dá mba rud é
gurbh iomchuí, moltaí a dhéanamh maidir leis an ngá atá
leis na seirbhísí sin a rialáil. Ina thuarascáil chuig Parlaim
int na hEorpa agus chuig an gComhairle, a bhí ar fáil ina
Theachtaireacht an 23 Meán Fómhair 2008 maidir le
toradh an athbhreithnithe ar fheidhmiú Rialachán (CE)
Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCom
hairle an 27 Meitheamh 2007 i ndáil le fánaíocht a dhéan
amh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den
Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE,
chinn an Coimisiún gurbh iomchuí bailíocht Rialachán
(CE) Uimh. 717/2007 a fhadú thar an 30 Meitheamh 2010.

(1) Tuairim an 15 Eanáir 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
(2) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Aibreán 2009 (nár foilsíódh
fós san Iris Oifigiúil agus Cinneadh ón gComhairle an 8 Meitheamh
2009.
(3) IO L 171, 29.6.2007, lch. 32.
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Dá bhrí sin, dá rachadh na coimircí rialála a bhfuil feidhm
acu maidir le seirbhísí fánaíochta guthghlaonna laistigh
den Chomhphobal ar leibhéil mhórdhíola agus mhiondíola
de bhua Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 in éag i mí an
Mheithimh 2010, bheadh riosca suntasach ann gurb é an
toradh a bheadh ar an easpa bhunúsach brú iomaíochta sa
mhargadh fánaíochta guthghlaonna agus ar an dreasacht a
bheadh ann d’oibreoirí líonraí teileafón soghluaiste a
n-ioncam fánaíochta a uasmhéadú ná go mbeadh pragh
sanna miondíola agus mórdhíola ann ar fhánaíocht laist
igh den Chomhphobal ar praghsanna iad nach léiriú
réasúnta iad ar na costais bhunúsacha a bhaineann leis an
tseirbhís a sholáthar, rud a chuirfeadh cuspóirí Rialachán
(CE) Uimh. 717/2007 i mbaol. Ba cheart, dá bhrí sin,
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 a fhadú thar an 30 Mei
theamh 2010 ar feadh thréimhse eile dhá bhliain chun
feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú trína
ráthú go leanfaidh na tomhaltóirí de thairbhe a bhaint as
an ráthaíocht nach ndéanfar praghas iomarcach, i gcom
paráid le praghsanna iomaíocha náisiúnta, a ghearradh
orthu nuair atá glao fánaíochta rialáilte á dhéanamh nó á
fháil acu, agus, ag an am céanna, chun dóthain ama a
fhágáil chun iomaíocht a fhorbairt.

(8)

Níor cheart go ndéanfadh na hoibleagáidí a leagtar síos leis
an Rialachán seo saobhadh ar na dálaí iomaíochta atá ann
idir oibreoirí seirbhísí teileafón soghluaiste laistigh den
Chomhphobal agus níor cheart go ndéanfaí aon chineál
buntáiste iomaíochta a thabhairt isteach leo, go háirithe ar
bhonn mhéid sholáthraí na seirbhísí fánaíochta, ar bhonn
an chineáil tráchta fánaíochta atá aige nó ar bhonn a mhar
gaidh baile.

(9)

Ba cheart go leanfadh leibhéil na meánmhuirir mhórdhíola
uasta ar ghlaonna fánaíochta rialáilte arna socrú le
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 de bheith ag dul i laghad
thar thréimhse fhadaithe an Rialacháin chun costais lagh
daitheacha a léiriú, lena n-áirítear laghduithe ar na rátaí
críochnaithe rialáilte le haghaidh seirbhísí soghluaiste sna
Ballstáit, chun feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh
a áirithiú agus, ag an am céanna, chun leanúint de bheith
ag comhlíonadh an dá chuspóir atá ann, mar atá, deireadh
a chur le praghsanna iomarcacha agus saoirse a thabhairt
d’oibreoirí dul san iomaíocht lena chéile agus a bheith
nuálaíoch.

(10)

Chun iomaíocht inbhuanaithe a spreagadh agus a neartú
sna seirbhísí éagsúla fánaíochta, ba cheart do na húdaráis
rialála náisiúnta faireachán a dhéanamh lena fháil amach
an bhfuil idirdhealú ann idir soláthraithe móra agus
soláthraithe beaga, go háirithe i ndáil le ríomh na bpragh
sanna mórdhíola.

(11)

Ba cheart an dáta i 2009 ina dtagann an laghdú sna huas
teorainneacha praghsanna ar ghlaonna fánaíochta rialáilte
ar na leibhéil mhórdhíola agus mhiondíola araon i
bhfeidhm a athrú ón 30 Lúnasa go dtí an 1 Iúil, chun com
hréireacht a áirithiú le tabhairt isteach na n-oibleagáidí dá
bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le leagan síos
praghsanna i gcomhair teachtaireachtaí SMS rialáilte. Ar an
mbealach seo, bheadh úsáideoirí na seirbhísí fánaíochta
guthghlaonna agus na seirbhísí fánaíochta SMS araon in
ann tairbhe a bhaint as na taraifí nua i rith na tréimhse inar
mó an t-éileamh ar na seirbhísí sin.

(12)

I gcás nach in euro a ainmnítear teorainneacha na dtáillí,
ba cheart teorainneacha na dtáillí is infheidhme maidir leis
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na teorainneacha tosaigh mar aon le luachanna athbhrei
thnithe na dteorainneacha sin a chinneadh san airgeadra
iomchuí trí na rátaí malairte tagartha arna bhfoilsiú in Iris
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh ar na dátaí a shonraítear sa
Rialachán seo a chur i bhfeidhm. I gcás nach bhfuil aon
fhoilsiú ann ar an dáta a shonraítear, ba cheart gurb iad na
rátaí malairte tagartha is infheidhme ná na dátaí sin arna
bhfoilsiú sa chéad eagrán d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
tar éis an dáta sin agus ina bhfuil rátaí malairte tagartha
den sórt sin.
(13)

Ó tharla go ndéantar comhlíonadh na teorann don táille
mhórdhíola arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 717/2007
a thomhas faoi threoir an mheánphraghais mórdhíola atá i
bhfeidhm idir aon dá oibreoir thar tréimhse 12 mhí, is
iomchuí a shoiléiriú go bhféadfaidh an tréimhse a bheith
níos giorra, mar shampla, maidir le dáta laghdaithe sceide
alta ar leibhéal an mheánmhuirir uasta mórdhíola, i gcás
ina dtarlaíonn an dáta sin roimh dheireadh na tréimhse 12
mhí.

(14)

De dheasca an chleachtais atá ag roinnt oibreoirí líonraí
soghluaiste na billí ar sholáthar glaonna fánaíochta
mórdhíola a bhunú ar thréimhsí íosta muirearaithe suas go
dtí 60 soicind, seachas ar bhonn ráta in aghaidh an tsoicind
mar atá i bhfeidhm de ghnáth do tháillí idirnaisc mórdhíola
eile, cruthaítear saobhadh iomaíochta idir na hoibreoirí sin
agus iad siúd a úsáideann modhanna billeála éagsúla agus
baineann sé sin an bonn d’fheidhmiú comhréireach na
dteorainneacha praghsanna mórdhíola a tugadh isteach le
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007. Ina theannta sin, is
ionann í agus táille bhreise a bhfuil iarmhairt dhiúltach aici
ó thaobh praghsanna na seirbhísí fánaíochta guthghlaonna
ar an leibhéal miondíola de, trí chostais mhórdhíola a ardú.
Dá bhrí sin, ba cheart go gceanglófaí ar oibreoirí líonraí
teileafón soghluaiste soláthar mórdhíola glaonna
fánaíochta rialáilte a bhilleáil in aghaidh an tsoicind.

(15)

Ba cheart go leanfadh na leibhéil uasta den Eoratharaif, i
gcás glaonna a dhéantar agus glaonna a fhaightear araon,
de bheith ag laghdú in aghaidh na bliana i rith thréimhse
fhadaithe bailíochta Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ar
bhealach atá comhréireach leis na laghduithe a bhí le déan
amh ag tús na tréimhse ina raibh feidhm ag an Rialachán
sin, chun go léireofar na laghduithe leantacha ar na pragh
sanna baile ar úsáid seirbhísí teileafón soghluaiste i gco
itinne chomh maith leis na laghduithe leantacha ar na
costais bhunúsacha a bhaineann le glaonna fánaíochta
rialáilte a sholáthar. Ar an mbealach seo, déantar leanúna
chas éifeachtaí an Rialacháin sin a choimeád ar bun.

(16)

Ba cheart go dtabharfadh na corrlaigh mhéadaithe idir na
táillí uasta mórdhíola agus miondíola dá bhforáiltear leis
an Rialachán seo deis mhéadaithe d’oibreoirí dul san iom
aíocht ó thaobh praghsanna de ar an leibhéal miondíola,
agus ar an tslí sin uasmhéadú a dhéanamh ar an seans go
dtiocfaidh margadh iomaíoch cuí chun cinn.

(17)

Tá costais mhórdhíola níos airde ann i gcás oibreoirí áirithe
mar gheall ar imthosca geografacha nó mar gheall ar
imthosca eile, amhail topagrafaíocht dheacair, réigiúin ina
bhfuil dlús íseal daonra agus líon mór turasóirí a bheith ag
teacht isteach i réigiún laistigh de thréimhsí gearra ama.
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(19)

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Measann an ERG gurb é a lean as an gcleachtas atá ag
oibreoirí líonraí teileafón soghluaiste, is é sin, úsáid a
bhaint as tréimhsí muirearaithe is faide ná soicind amháin
agus iad i mbun billeála do sheirbhísí fánaíochta ar an leib
héal miondíola ná 24 % a chur le gnáthbhille Eoratharaife
i gcás glaonna a rinneadh agus 19 % a chur le billí den sórt
sin i gcás glaonna a fuarthas. Luaigh siad freisin gurb
ionann na méaduithe sin agus cineál táille ceilte ós rud é
nach bhfuil siad trédhearcach don chuid is mó de na tom
haltóirí. Ar an gcúis sin, mhol an ERG gníomhaíocht
phráinneach chun aghaidh a thabhairt ar na cleachtais éag
súla billeála a chuirtear i bhfeidhm ar an Eoratharaif ar an
leibhéal miondíola.
Cé gurb é a rinneadh le Rialachán (CE) Uimh. 717/2007,
trínar tugadh Eoratharaif isteach sa Chomhphobal, ná cur
chuige comhchoiteann a bhunú chun a áirithiú nach
ndéantar praghsanna iomarcacha a mhuirearú ar
chustaiméirí fánaíochta as glaonna fánaíochta rialáilte, is é
a tharlaíonn mar gheall ar na cleachtais éagsúla ó thaobh
na n-aonad billeála a chuireann oibreoirí líonraí teileafón
soghluaiste i bhfeidhm ná go mbaintear an bonn go mór ó
chur i bhfeidhm comhréireach an chur chuige sin. Cial
laíonn sé seo freisin, d’ainneoin chineál uileChomhphobail, trasteorann na seirbhísí fánaíochta laistigh
den Chomhphobal, go bhfuil cineálacha éagsúla cur chuige
ann maidir le billeáil a dhéanamh ar ghlaonna fánaíochta
rialáilte agus dá bharr sin déantar saobhadh ar na dálaí
iomaíochta sa mhargadh aonair.

(20)

Dá bhrí sin, ba cheart sraith choiteann rialacha maidir leis
na haonaid a úsáidtear sna billí Eoratharaife ar an leibhéal
miondíola a thabhairt isteach chun an margadh aonair a
neartú tuilleadh agus chun leibhéal coiteann cosanta a
sholáthar ar fud an Chomhphobail do thomhaltóirí na seir
bhísí fánaíochta uile-Chomhphobail.

(21)

Ba cheart go gceanglófaí ar sholáthraithe glaonna
fánaíochta rialáilte ar an leibhéal miondíola a gcuid
custaiméirí a bhilleáil ar bhonn ráta in aghaidh an tsoicind
do na glaonna ar fad atá faoi réir Eoratharaife, ach sin faoi
réir an fhéidearthacht a bheith ann tréimhse muirearaithe
tosaigh íosta nach faide ná 30 soicind a chur i bhfeidhm do
ghlaonna a dhéantar agus faoina réir sin amháin. Cuirfidh
sé sin ar chumas na n-oibreoirí aon chostais réasúnacha i
ndáil le bunú a chlúdach chomh maith le solúbthacht iom
aíochta a sholáthar trí thréimhsí íosta muirearaithe níos
giorra a thairiscint. Níl údar maith le tréimhse muirearaithe
tosaigh íosta a bheith ann i gcás glaonna Eoratharaife a
fhaightear, áfach, toisc go ndéantar an costas mórdhíola
bunúsach a mhuirearú ar bhonn ráta in aghaidh an tsoicind
agus go gcumhdaítear aon chostais shonracha i ndáil le
bunús na rátaí críochnaithe le haghaidh seirbhísí
soghluaiste cheana féin.

(22)

Níor cheart go mbeadh ar chustaiméirí íoc as teacht
aireachtaí glórphoist a fháil i líonra a bhfuil cuairt á tab
hairt air, mar nach féidir leo fad na dteachtaireachtaí sin a
rialú. Ba cheart go mbeadh an fhoráil seo gan dochar d’aon
mhuirir ghlórphoist eile is infheidhme, mar shampla muirir
chun éisteacht le teachtaireachtaí den sórt sin.

(23)

Maidir le seirbhísí fánaíochta SMS, léirigh na sonraí mar
gaidh a bhailigh an ERG agus an Coimisiún ó theacht i
bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 go bhfuil cor
ann ar fud an Chomhphobail ina bhfuil muirir mhórdhíola
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do na seirbhísí seo cobhsaí den chuid is mó agus nach
bhfuil aon ghaolmhaireacht acu i ndáiríre leis na costais
bhunúsacha. Mar is amhlaidh i gcás na seirbhísí fánaíochta
guthghlaonna, dealraíonn sé nach bhfuil dóthain brú iom
aíoch ann ar oibreoirí chun praghsanna mórdhíola a
laghdú. D’fhan praghsanna miondíola ar sheirbhísí
fánaíochta SMS cobhsaí den chuid is mó freisin, faoi réir
corrlach ard agus iad ar phraghsanna atá cuid shuntasach
níos mó ná seirbhísí coibhéiseacha SMS baile, gan údar
soiléir ar bith a bheith ann ina leith sin.

(24)

Díreach mar is amhlaidh i gcás guthghlaonna fánaíochta,
tá riosca suntasach ann, mura ndéanfaí ach oibleagáidí
praghsála mórdhíola a fhorchur, nach mbeadh rátaí níos
ísle do chustaiméirí miondíola mar thoradh uathoibríoch
air. Os a choinne sin, dá rachfaí i mbun gníomhaíochta
chun leibhéal na bpraghsanna miondíola a laghdú gan
aghaidh a thabhairt ar leibhéal na gcostas mórdhíola a
bhaineann leis na seirbhísí seo a sholáthar, d’fhéadfaí
dochar a dhéanamh do staid roinnt oibreoirí, go háirithe
na n-oibreoirí is lú, trí mhéadú a dhéanamh ar an riosca go
mbeadh cúngach praghsanna ann.

(25)

Ina theannta sin, mar gheall ar struchtúr ar leith an mhar
gaidh fánaíochta, agus mar gheall ar é a bheith de chineál
trasteorann, ní dhearnadh uirlisí oiriúnacha a sholáthar leis
an gcreat rialála do na húdaráis rialála náisiúnta aghaidh a
thabhairt go héifeachtach ar na fadhbanna ó thaobh iom
aíochta de arb iad is cúis le leibhéal ard na bpraghsanna
mórdhíola agus miondíola do sheirbhísí fánaíochta SMS
rialáilte. Ní áirithíonn sé seo feidhmiú rianúil an mhargaidh
inmheánaigh agus ba cheart é a chur ina cheart.

(26)

Luaigh an ERG freisin ina fhreagairt ar chomhairliúchán
poiblí an Choimisiúin maidir le hathbhreithniú ar oibriú
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 gur mheas sé go raibh gá
le fánaíocht SMS a rialáil, ar na leibhéil mhórdhíola agus
mhiondíola araon, ionas gur fearr a bheadh praghsanna i
gcomhréir le costais agus le praghsanna baile. Mheas sé
gurbh oiriúnach socruithe atá ar aon dul leo siúd le
haghaidh fánaíochta guthghlaonna. Go sonrach, mhol an
ERG uasteorainn a chur ar an meánráta mórdhíola a
mhuirearódh aon oibreoir áirithe ar aon oibreoir eile le
haghaidh fhánaíocht SMS, agus leasú a dhéanamh ar an
oibleagáid Eoratharaife chun go mbeadh tairiscint i leith
fhánaíocht SMS ann de réir ráta nach mó ná uasteorainn
shonraithe.

(27)

Dá bhrí sin, ba cheart oibleagáidí rialaitheacha a chur i
bhfeidhm i leith seirbhísí fánaíochta SMS rialáilte ar an
leibhéal mórdhíola, chun gaolmhaireacht níos réasúnaí a
bhunú idir na muirir mhórdhíola agus costais bhunúsacha
an tsoláthair, agus ar an leibhéal miondíola chun leasanna
na gcustaiméirí fánaíochta a chosaint.

(28)

Ba cheart go mbeadh éifeacht ag na hoibleagáidí rialála seo
chomh luath agus is féidir, ach tréimhse réasúnach a thab
hairt do na hoibreoirí lena mbaineann a bpraghsanna agus
a dtairiscintí seirbhíse a oiriúnú chun comhlíonadh a
áirithiú.
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(29)

Is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le
rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí
fánaíochta SMS rialáilte ar an leibhéal mórdhíola ná meán
mhuirear uasta in aghaidh an SMS a sheoltar ó líonra a
bhfuil cuairt á tabhairt air a shocrú ar leibhéal an Chomh
phobail. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an meánmhuirear
mórdhíola idir aon dá oibreoir líonraí soghluaiste laistigh
den Chomhphobal thar thréimhse shonraithe.

(30)

Ba cheart go gcuimseodh teorainn an phraghais mórdhíola
ar fhánaíocht SMS rialáilte na costais go léir arna dtabhú ag
soláthraí na seirbhíse mórdhíola, lena n-áirítear, inter alia,
an túsphointe, tarchur agus costas neamhghnóthaithe as
críochnú teachtaireachtaí fánaíochta SMS ar líonra a bhfuil
cuairt á tabhairt air. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh cosc
ar sholáthraithe mórdhíola seirbhísí fánaíochta SMS
rialáilte muirear ar leithligh a thabhairt isteach i gcomhair
chríochnú theachtaireachtaí fánaíochta SMS ar a líonra,
chun a áirithiú go gcuirtear na rialacha a bhunaítear leis an
Rialachán seo i bhfeidhm go comhréireach.

(31)

Is é an cur chuige is éifeachtaí agus is comhréirí maidir le
rialáil leibhéal na bpraghsanna ar theachtaireachtaí
fánaíochta SMS uile-Chomhphobail ar an leibhéal mion
díola ná ceanglas a thabhairt isteach d’oibreoirí na líonraí
soghluaiste chun taraif Eora-SMS a thairiscint dá gcuid
custaiméirí fánaíochta ar taraif í nach dtéann thar uasteo
rainn shonraithe praghais. Ba cheart an taraif Eora-SMS a
shocrú ar leibhéal lena ráthaítear corrlach dóthanach do na
hoibreoirí agus fós gur léiriú níos réasúnaí é ar na costais
bhunúsacha mhiondíola.

(32)

Ba cheart go n-áiritheodh an cur chuige rialála seo go
dtugann muirir mhiondíola ar theachtaireachtaí fánaíochta
SMS rialáilte léiriú níos réasúnaí ar na costais bhunúsacha
a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar ná mar ab
amhlaidh roimhe seo. Dá bhrí sin, ba cheart go léireodh an
taraif Eora-SMS uasta a fhéadfar a thairiscint do
chustaiméirí fánaíochta corrlach réasúnach thar na costais
a bhaineann le seirbhís fánaíochta SMS rialáilte a sholáthar,
agus ag an am céanna saoirse a thabhairt d’oibreoirí chun
iomaíocht a dhéanamh trí idirdhealú a dhéanamh idir a
gcuid tairiscintí agus trína struchtúir praghsála a chur in
oiriúint do dhálaí an mhargaidh agus do na roghanna is
fearr leis na tomhaltóirí. Níor cheart go mbeadh feidhm ag
an gcur chuige rialála seo maidir le seirbhísí breisluacha
SMS.

(33)

Níor cheart go mbeadh ar chustaiméirí fánaíochta aon
mhuirear breise a íoc as teachtaireacht fánaíochta SMS
rialáilte nó teachtaireacht ghlórphoist a fháil agus iad ag
fánaíocht ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air, ós rud é go
bhfuil na costais a ghabhann le críochnú den sórt sin
cúitithe cheana féin sa mhuirear miondíola a thoibhítear as
teachtaireacht fánaíochta SMS nó teachtaireacht ghlór
phoist a sheoladh.

(34)

Ba cheart go mbeadh feidhm uathoibríoch ag taraif EoraSMS maidir le haon chustaiméir nua fánaíochta nó maidir
le haon chustaiméir láithreach fánaíochta nach ndearna nó
nach ndéanann taraif fhánaíochta SMS speisialta nó
pacáiste do sheirbhísí fánaíochta a chuimsíonn seirbhísí
fánaíochta SMS rialáilte a roghnú d’aon ghnó.
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(35)

Chun lúdracht ceann go ceann agus idirinoibritheacht a
áirithiú do na custaiméirí fánaíochta atá ag seirbhísí
fánaíochta SMS rialáilte, ba cheart go ndéanfadh údaráis
rialála náisiúnta idirghabháil go tráthúil más rud é go ndéa
nann oibreoir líonra teileafón soghluaiste trastíre atá bun
aithe i mBallstát amháin gearán chuig a údarás rialála
náisiúnta á rá nach bhfuil a chuid rannpháirtithe in ann
teachtaireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a sheoladh chuig
rannpháirtithe líonra trastíre teileafón soghluaiste atá suite
i mBallstát eile, nó nach bhfuil siad in ann teachtaireachtaí
fánaíochta SMS rialáilte a fháil uathu, de bharr mainneacht
ana ar thaobh an dá oibreoir lena mbaineann comhaontú
a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh idirghabháil den sórt
sin i gcomhréir le forálacha Airteagal 5 de Threoir
2002/19/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
an 7 Márta 2002 maidir le rochtain ar líonraí cumarsáide
leictreonaí agus ar shaoráidí gaolmhara, agus maidir le
hidirnascadh a bheith eatarthu, (Treoir na Rochtana) (1)
agus ar bhonn comhordaithe, agus i gcomhréir le forálacha
Airteagal 8(1) de Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 agus
Airteagal 21 de Threoir 2002/21/CE (2).

(36)

Is é atá i dteachtaireacht SMS ná teachtaireacht téacs ó
Sheirbhís Ghearrtheachtaireachtaí agus tá difríocht shoiléir
ann idir í agus teachtaireachtaí eile amhail teachtaireachtaí
MMS nó teachtaireachtaí ríomhphoist. Chun a áirithiú
nach mbainfear d’éifeachtacht an Rialacháin agus go
ndéanfar a chuspóirí a chomhlíonadh go hiomlán, ba
cheart toirmeasc a chur ar aon athruithe ar pharaiméadair
theicniúla theachtaireacht fhánaíochta SMS a dhéanfadh í
a idirdhealú ó theachtaireacht SMS baile.

(37)

De réir sonraí arna mbailiú ag na húdaráis rialála náisiúnta,
léirítear gurb é an treocht atá ann maidir leis na meánm
huirir mhórdhíola ar sheirbhísí fánaíochta sonraí arna dto
bhach ag oibreoirí na líonraí teileafón soghluaiste a bhfuil
cuairt á tabhairt orthu ar sholáthraithe baile na gcustaiméirí
fánaíochta ná go bhfuil na muirir sin ag dul i laghad, cé go
bhfuil praghsanna arda fós ann maidir le seirbhísí
fánaíochta sonraí mórdhíola.

(38)

Tá leibhéal ard na bpraghsanna miondíola ar sheirbhísí
fánaíochta sonraí fós ina údar imní agus léiríonn sé nach
bhfuil dóthain iomaíochta ann fós i dtaca leis na seirbhísí
sin. Mar sin féin, murab ionann agus an cás maidir le seir
bhísí fánaíochta guthghlaonna agus SMS, tá srianta iom
aíochta ann ar an leibhéal miondíola, toisc go bhfuil
modhanna malartacha ag custaiméirí fánaíochta chun
rochtain a fháil ar sheirbhísí sonraí agus iad thar lear,
amhail rochtain phoiblí gan sreang ar an Idirlíon, d’uireasa
na srianta uimhrithe gaolmhara. Dá bhrí sin, bheadh sé
róluath, ag an tráth seo, praghsanna a rialáil ar an leibhéal
miondíola. Ina theannta sin, ba cheart gur le toil an
úsáideora a dhéanfaí aon cheangal líonra fánaíochta a
bhunú. Dá réir sin, níor cheart go mbeadh aon íoslódáil
sonraí fánaíochta ann, lena n-áirítear uasdátú bogearraí
agus aisghabháil ríomhphoist, gan toiliú nó iarraidh a fháil
roimh ré ón úsáideoir, mura rud é go léiríonn an t-úsáideoir
nach mian leis leas a bhaint as an gcosaint sin.

(39)

Níor cheart go ngearrfadh soláthraithe baile muirear ar an
gcustaiméir fánaíochta i dtaca le haon seirbhís fánaíochta
sonraí rialáilte, mura rud é go nglacann an custaiméir le
soláthar na seirbhíse agus go dtí go ndéanann sé amhlaidh.

(1) IO L 108, 24.4.2002, lch. 7.
(2) IO L 108, 24.4.2002, lch. 33.
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Ba cheart bearta a thabhairt isteach, áfach, chun trédhear
cacht a fheabhsú maidir le praghsanna miondíola ar sheir
bhísí fánaíochta sonraí, go háirithe chun deireadh a chur le
fadhb na mbillí an-ard a thagann gan choinne agus atá mar
bhac ar fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus
chun na huirlisí atá ag teastáil ó chustaiméirí fánaíochta
chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar a gcaiteachas ar
sheirbhísí fánaíochta sonraí a sholáthar dóibh. Ar an
mbonn céanna, níor cheart go mbeadh aon bhacainní ar
theacht chun cinn feidhmchlár nó teicneolaíochtaí a
d’fhéadfadh teacht in ionad na seirbhísí fánaíochta, nó a
d’fhéadfaí a úsáid mar rogha ar na seirbhísí sin, amhail seir
bhísí WiFi, Prótacal Idirlín don Ghuthú (VoIP) agus Teacht
aireachtaí Meandracha. Ba cheart an fhaisnéis seo a
sholáthar do na tomhaltóirí, rud a ligfeadh dóibh rogha
eolasach a dhéanamh.

(41)

Go háirithe, ba cheart d’oibreoirí líonraí soghluaiste fais
néis taraife phearsantaithe a sholáthar dá gcuid custaiméirí
fánaíochta faoi na muirir is infheidhme maidir leis na
custaiméirí sin as seirbhísí fánaíochta sonraí gach uair a
gcuireann siad tús le seirbhís fánaíochta sonraí ar dhul
isteach i mBallstát eile dóibh. Ba cheart an fhaisnéis sin a
sheachadadh ar a dteileafón soghluaiste nó ar ghléas
soghluaiste eile dá gcuid ar an tslí is fearr a oireann i dtaca
leis an bhfaisnéis a ghlacadh agus a thuiscint go héasca.

(42)

Chun tuiscint na gcustaiméirí a éascú maidir leis na hiarm
hairtí airgeadais a ghabhann le seirbhísí fánaíochta sonraí
rialáilte a úsáid agus ionas go bhféadfaidh siad faireachán
agus rialú a dhéanamh ar a gcaiteachas, ba cheart don
soláthraí baile samplaí a thabhairt i ndáil le feidhmchláir
fánaíochta sonraí, amhail ríomhphost, pictiúir agus brabh
sáil líonra, trí léiriú a thabhairt ar a neasmhéid i dtéarmaí a
bhaineann le húsáid sonraí.

(43)

De bhreis air sin, chun billí an-ard a thagann gan choinne
a sheachaint, ba cheart d’oibreoirí líonraí teileafón
soghluaiste uasteorainn airgeadais amháin nó níos mó
agus/nó uasteorainn toirte amháin nó níos mó a shainiú a
bheidh le cur i bhfeidhm ar na muirir atá fós amuigh maidir
le seirbhís fánaíochta sonraí, arna sloinneadh san airgeadra
ina gcuirtear bille chuig an gcustaiméir fánaíochta, agus ar
cheart dóibh a thairiscint saor in aisce dá gcuid custaiméirí
fánaíochta go léir, mar aon le fógra iomchuí nuair atáthar
ag tarraingt ar an teorainn sin. Ar an uasteorainn sin a
bhaint amach, níor cheart go mbeadh na seirbhísí sin á
bhfáil a thuilleadh ag custaiméirí agus níor cheart go nge
arrfaí muirear ar chustaiméirí as na seirbhísí sin mura rud
é go n-iarrann siad go sonrach go leanfar de na seirbhísí sin
a sholáthar i gcomhréir leis na téarmaí agus na coin
níollacha a leagtar amach san fhógra. Ba cheart go dtab
harfaí an deis do chustaiméirí fánaíochta aon cheann de na
huasteorainneacha airgeadais sin nó de na huasteorain
neacha toirte sin a roghnú laistigh de thréimhse réasúnach
nó an rogha a bheith aige nó aici gan teorainn den sórt sin
a bheith ann. Mura rud é go luann custaiméirí a mhalairt,
ba cheart iad a chur ar chóras teorann réamhshocraithe.

(44)

Ba cheart go nglacfaí leis na bearta trédhearcachta seo mar
na coimircí íosta do chustaiméirí fánaíochta, agus níor
cheart go gcuirfidís cosc ar oibreoirí líonraí teileafón
soghluaiste maidir le raon saoráidí eile a thairiscint dá
gcuid custaiméirí ar saoráidí iad a chabhraíonn leo a gcai
teachas ar sheirbhísí fánaíochta sonraí a thuar agus a rialú.
Mar shampla, tá cuid mhór oibreoirí ag forbairt tairiscintí
fánaíochta miondíola nua ar chothromráta trína
gceadaítear fánaíocht sonraí a dhéanamh thar thréimhse
shonraithe ar phraghas sonraithe suas go teorainn toirte
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‘úsáid chóir’. Ar an mbealach céanna, tá oibreoirí ag for
bairt córas lena chur ar chumas a gcustaiméirí fánaíochta
faisnéis cothrom le dáta a fháil ar bhonn fíor-ama faoi na
muirir fánaíochta sonraí atá fós amuigh orthu agus atá car
naithe go dtí sin acu. Chun feidhmiú rianúil an mhargaidh
inmheánaigh a áirithiú, ba cheart na forbairtí seo ar na
margaí baile a léiriú sna rialacha comhchuibhithe.
(45)

Ina theannta sin, tá muirir mhórdhíola arda fós ann, go
príomha de bharr na bpraghsanna mórdhíola arda a
mhuirearaíonn oibreoirí líonraí nach líonraí tosaíochta iad.
Is srianta ar stiúradh tráchta is cúis leis na muirir sin, rud a
fhágann nach bhfuil dreasacht ar bith ann d’oibreoirí a
gcuid praghsanna mórdhíola a laghdú go haontaobhach
toisc go bhfaighfear an trácht gan spleáchas don phraghas
a mhuirearaítear. Is é an toradh atá air sin ná éagsúlacht
an-mhór sna costais mhórdhíola. I roinnt cásanna, tá na
praghsanna fánaíochta sonraí mórdhíola is infheidhme ar
líonraí nach líonraí tosaíochta iad 30 uair níos airde ná na
praghsanna a chuirtear i bhfeidhm ar an líonra tosaíochta.
Is é a leanann as na muirir mhórdhíola iomarcacha seo ar
sheirbhísí fánaíochta sonraí ná saobhadh mór ar dhálaí
iomaíochta idir oibreoirí líonraí soghluaiste laistigh den
Chomhphobal, rud a bhaineann an bonn ó fheidhmiú
rianúil an mhargaidh inmheánaigh. Cuireann siad srian
freisin ar chumas na soláthraithe baile a gcuid costas
mórdhíola a thuar agus, dá bhrí sin, pacáistí praghsanna
miondíola atá iomaíoch agus trédhearcach a sholáthar dá
gcustaiméirí. I bhfianaise na srianta ar chumas na n-údarás
rialála náisiúnta chun déileáil go héifeachtach leis na fadh
banna seo ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go mbeadh
teorainn ar phraghsanna mórdhíola i bhfeidhm i leith seir
bhísí fánaíochta sonraí. Ba cheart an teorainn ar phragh
sanna mórdhíola a shocrú ar leibhéal coimirce cuid mhaith
os cionn na bpraghsanna mórdhíola is ísle atá ar fáil sa
mhargadh faoi láthair, chun dálaí iomaíochta a fheabhsú
agus chun forbairt a dhéanamh ar threocht iomaíochta sa
mhargadh agus, ag an am céanna, chun feidhmiú níos fearr
an mhargaidh inmheánaigh chun tairbhe na dtomhaltóirí
a áirithiú. Trí dheireadh a chur le muirir iomarcacha
mórdhíola fánaíochta sonraí atá ann fós i gcásanna áirithe
sa mhargadh, ba cheart go ndéanfadh an leibhéal coimirce
seo, le linn thréimhse feidhme Rialachán (CE)
Uimh. 717/2007, cosc a chur ar theacht chun cinn aon
saofa nó srianta ar an iomaíocht idir oibreoirí soghluaiste.

(46)

Chun na forbairtí sa mhargadh, agus an creat rialála is inf
heidhme i leith cumarsáide leictreonaí, a léiriú is gá tagairt
a dhéanamh do ‘líonraí cumarsáide poiblí’ in ionad ‘líonraí
teileafónaíochta poiblí’. Ar mhaithe le comhsheasmhacht,
ba cheart Airteagal 1(5) de Threoir 2002/21/CE a leasú dá
réir.

(47)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin
seo, eadhon Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 agus Treoir
2002/21/CE a leasú chun sraith choiteann rialacha a
chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh lena áirithiú nach
n-íocann úsáideoirí na líonraí poiblí cumarsáide
soghluaiste praghsanna iomarcacha ar sheirbhísí
fánaíochta ar fud an Chomhphobail (cibé acu guthghla
onna, teachtaireachtaí SMS nó tarchur sonraí atá i gceist)
agus iad ag taisteal laistigh den Chomhphobal, agus, sa tslí
sin, cur le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh,
agus leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí agus coimirce
iomaíochta idir oibreoirí líonraí soghluaiste a bhaint amach
ag an am céanna, a bhaint amach go leordhóthanach ar
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— cur chuige a bheith ann a bheadh bunaithe ar phragh
sanna agus ar choinníollacha a bhaint amach do
chustaiméirí fánaíochta ar praghsanna agus coin
níollacha iad atá cosúil leis na praghsanna agus na
coinníollacha iomaíocha atá i réim i margadh an líonra
a bhfuil cuairt á tabhairt air, lena n-áirítear an fhéide
arthacht go bhféadfadh an custaiméir praghsanna éag
súla a fháil ó oibreoirí éagsúla i margadh an líonra a
bhfuil cuairt á tabhairt air;

bhealach slán comhchuibhithe tráthúil agus gur fearr, dá
bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníom
haíochta atá beartaithe, is féidir iad a bhaint amach ar leib
héal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal na
bearta leasaitheacha is gá a ghlacadh, i gcomhréir le prion
sabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den
Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a
leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint
amach.
(48)

(49)

(50)

(51)

Dá ainneoin sin, ba cheart an cur chuige coiteann seo a
choimeád ar bun ar feadh tréimhse ama theoranta ach
féadfar é a fhadú tuilleadh nó a leasú, i bhfianaise athbhrei
thnithe atá le déanamh ag an gCoimisiún nó féadfar
roghanna rialála nach é a chur ina ionad, ar bhonn moltaí
iomchuí ón gCoimisiún.
I bhfianaise chuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, ba
cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar
éifeachtacht an Rialacháin sin, arna leasú leis an Rialachán
seo, agus ar an méid a chuireann sé le cur chun feidhme an
chreata rialála agus le feidhmiú rianúil an mhargaidh inm
heánaigh. Sa chomhthéacs sin, ba cheart don Choimisiún
breithniú a dhéanamh ar an tionchar atá ar staid iomaíoch
na soláthraithe cumarsáide soghluaiste, idir bheag agus
mhór, agus ó chodanna éagsúla den Chomhphobal, ar na
forbairtí, ar na treochtaí agus ar an trédhearcacht i dtaca le
muirir mhiondíola agus mhórdhíola, ar an ngaolm
haireacht atá acu le costais iarbhír, ar a mhéid atá na toim
hdí a rinneadh sa mheasúnú tionchair atá ag gabháil leis an
Rialachán seo arna ndaingniú agus ar na costais a
bhaineann le comhlíonadh ar thaobh oibreoirí agus ar an
tionchar ar infheistíochtaí. Ba cheart don Choimisiún frei
sin, i bhfianaise na bhforbairtí teicneolaíochta, breithniú a
dhéanamh i ndáil le hinfhaighteacht agus cáilíocht seirb
hísí atá ann mar rogha ar fhánaíocht (amhail VoIP).
Sula ndéanfar an t-athbhreithniú thuasluaite, agus chun
faireachán leanúnach ar na seirbhísí fánaíochta sa Chom
hphobal a áirithiú, ba cheart don Choimisiún tuarascáil
eatramhach a ullmhú do Pharlaimint na hEorpa agus don
Chomhairle, ar tuarascáil í ina mbeidh achoimre
ghinearálta ar na treochtaí is déanaí i seirbhísí fánaíochta
mar aon le measúnú idirmheánach ar an dul chun cinn i
dtreo cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, arna leasú
leis an Rialachán seo, a bhaint amach agus ar na roghanna
malartacha a d’fhéadfadh a bheith ann chun na cuspóirí sin
a bhaint amach.
Sula ndéanfaidh an Coimisiún moltaí iomchuí, ba cheart
dó measúnú a dhéanamh freisin i dtaobh an bhféadfaí
rialáil seirbhísí fánaíochta a chumhdach go hiomchuí laist
igh den chreat rialála maidir le cumarsáid leictreonach. Ba
cheart dó dianmheasúnú a dhéanamh ar mhodhanna
malartacha chun cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 717/2007
a bhaint amach, amhail na nithe seo a leanas:
— déileáil leis na fadhbanna ar leibhéal mórdhíola, trí
oibleagáid a thabhairt isteach ar tríthi a dhéanfar foráil
maidir le rochtain réasúnach chóir a sholáthar ar
bhonn neamh-idirdhealaitheach agus/nó ar choin
níollacha cothroma cómhalartacha;
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— aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna atá ann i gcreat
dhlí iomaíochta an Chomhphobail.
Ba cheart don Choimisiún, go háirithe, i gcomhairle le comhlacht
na rialtóirí Eorpacha um chumarsáid leictreonach, struchtúr iom
aíochta an mhargaidh shoghluaiste as a leanann praghsanna
fánaíochta neamhiomaíocha a imscrúdú agus a mheasúnú, agus
ba cheart dó a chonclúidí agus a thograí chun aghaidh a thabhairt
ar na fadhbanna struchtúracha sna margaí teileafón soghluaiste,
go háirithe bacainní ar iontráil agus ar leathnú, a thuairisciú do
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.
(52)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 717/2007
agus Treoir 2002/21/CE a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 717/2007/CE
Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007/CE leis seo mar a
leanas:
1.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

‘Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle an 27 Meitheamh 2007 um fhánaíocht ar líonraí
cumarsáide soghluaiste poiblí laistigh den Chomhphobal’;
2.

leasaítear Airteagal 1 mar a leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:
‘1. Leis an Rialachán seo, tugtar isteach cur chuige
coiteann chun a áirithiú nach n-íocfaidh úsáideoirí líon
raí poiblí cumarsáide soghluaiste praghsanna iomar
cacha, i gcomparáid leis na praghsanna náisiúnta
iomaíocha, ar sheirbhísí fánaíochta ar fud an Chomh
phobail le linn glaonna a dhéanamh agus a ghlacadh, le
linn teachtaireachtaí SMS a sheoladh agus a ghlacadh
agus le linn seirbhísí cumarsáide sonraí paicéadlasctha a
úsáid agus, ar an tslí sin, cuirfear le feidhmiú rianúil an
mhargaidh inmheánaigh, agus leibhéal ard cosanta tom
haltóirí á bhaint amach, cothófar iomaíocht agus tréd
hearcacht sa mhargadh agus déanfar dreasachtaí
nuálaíochta agus roghanna do thomhaltóirí araon a
thairiscint.
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Leis an Rialachán, leagtar síos rialacha ar na muirir a
fhéadfaidh oibreoirí líonraí soghluaiste a mhuirearú
chun seirbhísí fánaíochta ar fud an Chomhphobail a
sholáthar i gcás guthghlaonna agus teachtaireachtaí SMS
a thosaíonn agus a chríochnaíonn laistigh den Chomh
phobal, agus i gcás seirbhísí cumarsáide sonraí paicéad
lasctha a úsáideann custaiméirí fánaíochta agus iad ag
fánaíocht ar líonra cumarsáide soghluaiste i mBallstát
eile. Tá feidhm aige maidir leis na muirir a thoibhítear
idir oibreoirí líonraí ar leibhéal mórdhíola agus, de réir
mar is iomchuí, maidir leis na muirir a ghearrann
soláthraithe baile ar leibhéal miondíola.’;
(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:
‘4.
Is i dtéarmaí Euro a dhéantar teorainneacha na
muirear a leagtar amach sa Rialachán seo a shloinneadh.
I gcás ina ndéantar muirir a thagann faoi réim Airteagail
3, 4, 4a, 4b, agus Airteagal 6a(3) agus (4) a ainmniú in
airgeadraí eile, déanfar na teorainneacha tosaigh de bhun
na nAirteagal sin a chinneadh sna hairgeadraí sin, i gcás
Airteagal 3 agus Airteagal 4, trí na rátaí malairte tagar
tha a bheidh i réim an 30 Meitheamh 2007 a chur i
bhfeidhm agus, i gcás Airteagail 4a, 4b, 6a(3) agus 6a(4),
trí na rátaí malairte tagartha a fhoilseoidh an Banc Cean
nais Eorpach an 6 Bealtaine 2009 in Iris Oifigiúil an Aon
tais Eorpaigh a chur i bhfeidhm.
Chun críocha na laghduithe a thiocfaidh ina dhiaidh sin
ar na teorainneacha sin dá bhforáiltear in Airteagal 3(2),
in Airteagal 4(2) agus in Airteagal 6a(4), déanfar na
luachanna athbhreithnithe a chinneadh trí na rátaí
malairte tagartha a fhoilseofar amhlaidh aon mhí amháin
roimh an dáta óna mbeidh feidhm ag na luachanna ath
bhreithnithe a chur i bhfeidhm. Cuirfear na rátaí malairte
tagartha céanna i bhfeidhm chun athbhreithniú a dhéan
amh in aghaidh na bliana ar luach na muirear a thagann
faoi réim Airteagal 4a, Airteagal 4b agus Airteagal 6a(3),
i gcás ina n-ainmnítear na muirir sin in airgeadraí sea
chas an Euro.’;
3.

in Airteagal 2, leasaítear mír 2 mar a leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe(b) go
pointe (g)
‘(b) ciallaíonn “soláthraí baile” gnóthas a chuireann seir
bhísí poiblí trastíre cumarsáide soghluaiste ar fáil do
chustaiméir fánaíochta trína líonra féin, nó trí oibre
oir nó trí athdhíoltóir líonra fíorúil soghluaiste;
(c) ciallaíonn “líonra baile” líonra cumarsáide
soghluaiste poiblí trastíre atá lonnaithe laistigh de
Bhallstát agus a úsáideann soláthraí baile chun seir
bhísí poiblí trastíre cumarsáide soghluaiste a
sholáthar do chustaiméir fánaíochta;
(d) ciallaíonn “fánaíocht a dhéanamh ar fud an Chom
hphobail” an úsáid a bhaineann custaiméir
fánaíochta as teileafón soghluaiste nó gléas eile
chun glaonna laistigh den Chomhphobal a dhéan
amh nó a fháil, chun teachtaireachtaí SMS a
sheoladh nó a fháil, nó chun cumarsáidí sonraí
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paicéadlasctha a úsáid, fad is atá an custaiméir sin i
mBallstát seachas an Ballstát ina bhfuil a líonra baile
lonnaithe, trí shocruithe idir oibreoir an líonra
bhaile agus oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tab
hairt air;
(e) ciallaíonn “glao fánaíochta rialáilte” guthghlao
cumarsáide soghluaiste a dhéanann custaiméir
fánaíochta, a thosaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á
tabhairt air agus a chríochnaíonn ar líonra poiblí
cumarsáide sa Chomhphobal nó guthghlao a
fhaigheann custaiméir fánaíochta a thosaíonn ar
líonra poiblí cumarsáide sa Chomhphobal agus a
chríochnaíonn ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air;
(f) ciallaíonn “custaiméir fánaíochta” custaiméir de
chuid soláthraí seirbhísí cumarsáide soghluaiste poi
blí trastíre, trí líonra poiblí trastíre soghluaiste atá
lonnaithe sa Chomhphobal, a gceadaíonn a chon
radh nó a shocrú lena sholáthraí baile dó teileafón
soghluaiste nó aon ghléas eile a úsáid chun glaonna
a dhéanamh nó a fháil, chun teachtaireachtaí SMS a
sheoladh nó a fháil, nó cumarsáidí sonraí paicéad
lasctha a úsáid, ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air,
trí shocruithe idir oibreoir an líonra bhaile agus
oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air;
(g) ciallaíonn ‘líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air’ líonra
poiblí trastíre cumarsáide soghluaiste atá lonnaithe
i mBallstát seachas Ballstát an líonra bhaile agus a
cheadaíonn do chustaiméir fánaíochta glaonna a
dhéanamh nó a fháil, teachtaireachtaí SMS a
sheoladh nó a fháil nó cumarsáidí sonraí paicéad
lasctha a úsáid, trí shocruithe le hoibreoir an líonra
bhaile;’
(b) cuirtear isteach na pointí seo a leanas:
‘(h) ciallaíonn “taraif Eora-SMS” aon taraif nach mó ná
an muirear uasta dá bhforáiltear in Airteagal 4b agus
a fhéadfaidh soláthraí baile a thobhach chun teacht
aireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a sholáthar i
gcomhréir leis an Airteagal sin;
(i)

ciallaíonn “teachtaireacht SMS” teachtaireacht téacs
Sheirbhís Gearrtheachtaireachtaí atá comhdhéanta
go príomha de charachtair aibítreacha nó uimhriúla,
ar teachtaireacht í is féidir a sheoladh idir uim
hreacha líonra soghluaiste agus/nó uimhreacha
líonra fosaithe a shanntar i gcomhréir le pleananna
uimhrithe náisiúnta;

(j)

ciallaíonn “teachtaireacht fánaíochta SMS rialáilte”
teachtaireacht SMS a sheolann custaiméir
fánaíochta agus a thosaíonn ar líonra a bhfuil cuairt
á tabhairt air agus a chríochnaíonn ar líonra
cumarsáide poiblí laistigh den Chomhphobal nó a
fhaigheann custaiméir fánaíochta agus a thosaíonn
ar líonra cumarsáide poiblí laistigh den Chomh
phobal agus a chríochnaíonn ar líonra a bhfuil
cuairt á tabhairt air;
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(k) ciallaíonn “seirbhís fánaíochta sonraí rialáilte” seir
bhís fánaíochta trína gcuirtear ar chumas
custaiméara fánaíochta cumarsáidí sonraí paicéad
lasctha a úsáid trína theileafón soghluaiste nó trí
ghléas soghluaiste eile nuair atá sé nasctha le líonra
a bhfuil cuairt á tabhairt air. Ní chuimsíonn seirbhís
fánaíochta sonraí rialáilte glaonna fánaíochta
rialáilte nó teachtaireachtaí SMS a tharchur nó a
fháil, ach cuimsíonn sí teachtaireachtaí MMS a thar
chur agus a fháil.’;
4.

Le feidhm ón 1 Iúil 2010, ní dhéanfaidh soláthraithe
baile aon mhuirear a thobhach ar a gcuid custaiméirí
fánaíochta as aon teachtaireacht ghlórphoist fánaíochta
a fhaigheann siad. Beidh an fhoráil seo gan dochar d’aon
mhuirir eile is infheidhme, amhail muirir chun éisteacht
le teachtaireachtaí den sórt sin.
Le feidhm ón 1 Iúil 2009, déanfaidh gach soláthraí baile
muirear a ghearradh ar a gcuid custaiméirí fánaíochta as
aon ghlao fánaíochta rialáilte lena mbaineann
Eoratharaif a sholáthar ar bhonn ráta in aghaidh an
tsoicind, cibé acu a dhéantar nó a fhaightear é.

leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

De mhaolú ar an tríú fomhír, féadfaidh an soláthraí baile
tréimhse íosta muirir tosaigh nach mó ná 30 soicind
maidir le glaonna a dhéantar agus a thagann faoi réim
Eoratharaife.’;

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:
‘2. Beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola dá
dtagraítear i mír 1 idir aon dá oibreoir agus déanfar é a
ríomh thar thréimhse dhá mhí dhéag nó thar aon tréim
hse níos giorra ná sin a d’fhéadfadh a bheith fágtha
roimh dheireadh na tréimhse ina bhfuil feidhm ag meán
mhuirear mórdhíola uasta dá bhforáiltear sa mhír seo nó
sula rachaidh an Rialachán seo in éag. Laghdófar an
meánmhuirear mórdhíola go dtí EUR 0,28 agus EUR
0,26 an 30 Lúnasa 2008 agus an 1 Iúil 2009, faoi seach,
agus laghdófar tuilleadh é go dtí EUR 0,22 agus EUR
0,18 an 1 Iúil 2010 agus an 1 Iúil 2011, faoi seach.’;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:
‘4.
Féadfaidh aon chustaiméir fánaíochta a iarraidh,
tráth ar bith tar éis an próiseas a leagtar amach i mír 3 a
bheith curtha i gcrích, go n-athrófaí go dtí Eoratharaif nó
ó Eoratharaif é. Ní mór aon athrú a dhéanamh laistigh
d’aon lá oibre amháin tar éis an iarraidh a fháil agus ní
mór é a dhéanamh saor in aisce agus ní bheidh coin
níollacha ná srianta maidir le heilimintí eile den síntiús
ag gabháil leis an athrú sin, ach amháin go bhféadfaidh
an soláthraí baile, i gcás inar mian le custaiméir
fánaíochta a bhfuil síntiús aige le haghaidh pacáiste
fánaíochta speisialta a chuimsíonn níos mó ná seirbhís
fánaíochta amháin eadhon guthghlaonna, SMS agus/nó
sonraí athrú chuig Eoratharaif, a cheangal ar an
gcustaiméir atá ag athrú na sochair a bhaineann leis na
heilimintí eile den phacáiste sin a ligean uaidh. Féadfaidh
soláthraí baile moill a chur ar athrú go dtí go mbeidh an
taraif fánaíochta a bhí ann roimhe sin i bhfeidhm ar
feadh tréimhse íosta sonraithe nach rachaidh thar thrí
mhí.’;

(b) i mír 3, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:
‘Le héifeacht ón 1 Iúil 2009, áfach, déanfar an meánm
huirear mórdhíola dá dtagraítear i mír 1 a ríomh tríd an
ioncam iomlán a fhaightear ó fhánaíocht mhórdhíola a
roinnt ar líon iomlán na nóiméad fánaíochta mórdhíola
a úsáidtear iarbhír i ndáil le soláthar glaonna fánaíochta
mórdhíola laistigh den Chomhphobal ag an oibreoir
ábhartha sa tréimhse ábhartha, arna chomhiomlánú mar
shuim in aghaidh an tsoicind arna coigeartú chun aird a
thabhairt ar an bhféidearthacht go ndéanfaidh oibreoir
an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air tréimhse íosta
tosaigh muirearaithe nach faide ná 30 soicind a chur i
bhfeidhm.’;
5.

leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:
‘2. Maidir leis an muirear miondíola Eoratharaife (gan
CBL a áireamh) a fhéadfaidh soláthraí baile a thobhach
ar a chustaiméir fánaíochta chun glao fánaíochta rialáilte
a sholáthar, féadfar é a athrú i gcás aon ghlao fánaíochta
ach ní rachaidh sé thar EUR 0,49 in aghaidh an nóiméid
d’aon ghlao a dhéantar nó thar EUR 0,24 in aghaidh an
nóiméid d’aon ghlao a fhaightear. Laghdóidh an praghas
uasta, i gcás glaonna a dhéantar, go dtí EUR 0,46 agus
EUR 0,43 agus, i gcás glaonna a fhaightear, go dtí EUR
0,22 agus EUR 0,19 an 30 Lúnasa 2008 agus an 1 Iúil
2009, faoi seach. Laghdóidh an praghas uasta tuilleadh,
i gcás glaonna a dhéantar, go dtí EUR 0,39 agus EUR
0,35 agus, i gcás glaonna a fhaightear, go dtí EUR 0,15
agus EUR 0,11 an 1 Iúil 2010 agus an 1 Iúil 2011, faoi
seach.
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6.

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:
‘Airteagal 4a
Muirir mhórdhíola ar theachtaireachtaí fánaíochta SMS
rialáilte
1. Le héifeacht ón 1 Iúil 2009, ní bheidh an meánm
huirear mórdhíola a fhéadfaidh oibreoir líonra a bhfuil cuairt
á tabhairt air a thobhach ar oibreoir líonra baile an
chustaiméara fánaíochta chun teachtaireacht fánaíochta SMS
rialáilte a thosaíonn ar an líonra sin a bhfuil cuairt á tabhairt
air níos mó ná EUR 0,04 in aghaidh na teachtaireachta SMS.
2.
Beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola dá dta
graítear i mír 1 idir aon dá oibreoir agus déanfar é a ríomh
thar thréimhse dhá mhí dhéag nó thar aon tréimhse níos
giorra ná sin a bheidh fágtha sula rachaidh an Rialachán seo
in éag.
3.
Déanfar an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i
mír 1 a ríomh tríd an ioncam mórdhíola iomlán a fhaigheann
oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air ó gach oibre
oir líonra baile as teachtaireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a
thosú agus a tharchur laistigh den Chomhphobal sa tréimhse
ábhartha a roinnt ar líon iomlán na dteachtaireachtaí SMS
den sórt sin a tosaíodh agus a tarchuireadh thar ceann oibre
oir ábhartha an líonra baile laistigh den tréimhse sin.
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4.
Ní dhéanfaidh oibreoir líonra a bhfuil cuairt á tabhairt
air aon mhuirear a thobhach ar oibreoir líonra baile an
chustaiméara fánaíochta, ar leithligh ón muirear dá dta
graítear i mír 1, as teachtaireacht fánaíochta SMS rialáilte a
chríochnú, ar teachtaireacht í a seoladh chuig custaiméir
fánaíochta agus é ag fánaíocht ar a líonra a bhfuil cuairt á tab
hairt air.

7. Tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2009, tabhar
faidh soláthraithe baile scéala dá gcuid custaiméirí fánaíochta
go léir faoin taraif Eora-SMS, á rá go mbeidh feidhm aige ón
1 Iúil 2009 ar a dhéanaí maidir le gach custaiméir fánaíochta
nach bhfuil rogha déanta acu d’aon ghnó glacadh le taraif nó
pacáiste speisialta is infheidhme maidir le teachtaireachtaí
SMS rialáilte, agus go bhfuil sé de cheart acu athrú chuig an
taraif Eora-SMS agus uaithi i gcomhréir le mír 6.

Airteagal 4b

Airteagal 4c

Muirir mhiondíola ar theachtaireachtaí fánaíochta SMS
rialáilte

Saintréithe teicniúla na dteachtaireachtaí fánaíochta
SMS rialáilte

1.
Déanfaidh soláthraithe baile taraif Eora-SMS, dá
bhforáiltear i mír 2, a chur ar fáil dá gcuid custaiméirí
fánaíochta go léir ar shlí shoiléir thrédhearcach. Ní bheidh
síntiús gaolmhar ar bith nó muirir sheasta nó athfhillteacha
eile ag gabháil leis an taraif Eora-SMS agus féadfar í a chó
nascadh le haon taraif mhiondíola eile, ach sin faoi réir
fhorálacha eile an Airteagail seo.
2.
Le héifeacht ón 1 Iúil 2009, maidir le muirearú mion
díola tharaif Eora-SMS (gan CBL a áireamh) a fhéadfaidh
soláthraí baile a thobhach ar a chustaiméir fánaíochta i ndáil
le teachtaireacht fánaíochta SMS rialáilte a sheolann an
custaiméir fánaíochta sin, agus féadfar é a athrú i gcás aon
teachtaireachta fánaíochta SMS ach ní rachaidh sé thar
EUR 0,11.
3.
Ní dhéanfaidh soláthraithe baile aon mhuirear a thob
hach ar a gcuid custaiméirí fánaíochta as teachtaireacht
fánaíochta SMS rialáilte a fhaigheann siad.
4.
Ón 1 Iúil 2009 ar aghaidh, cuirfidh soláthraithe baile
taraif Eora-SMS i bhfeidhm go huathoibríoch maidir leis na
custaiméirí fánaíochta reatha go léir, seachas custaiméirí
fánaíochta a mbeidh rogha déanta acu d’aon ghnó cheana
féin glacadh le taraif fánaíochta nó pacáiste ar leith ar dá bhua
a bhaineann siad tairbhe as taraif éagsúil le haghaidh teacht
aireachtaí fánaíochta SMS rialáilte seachas an taraif a bheadh
acu mura mbeadh an rogha sin déanta acu.
5.
Ón 1 Iúil 2009 ar aghaidh, cuirfidh na soláthraithe baile
taraif Eora-SMS i bhfeidhm go huathoibríoch i gcás na
gcustaiméirí fánaíochta nua go léir nach ndéanann rogha
d’aon ghnó taraif fánaíochta SMS éagsúil nó pacáiste éagsúil
taraife do sheirbhísí fánaíochta a chuimsíonn taraif éagsúil do
theachtaireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a roghnú.
6.
Féadfaidh aon chustaiméir fánaíochta a iarraidh go
n-athrófaí go dtí taraif Eora-SMS nó ó tharaif Eora-SMS é ag
tráth ar bith. Ní mór aon athrú a dhéanamh laistigh d’aon lá
oibre amháin tar éis an iarraidh a fháil agus déanfar an t-athrú
saor in aisce agus ní bheidh coinníollacha ná srianta maidir
le heilimintí eile den síntiús ag gabháil leis an athrú sin sea
chas fánaíocht. Féadfaidh soláthraí baile moill a chur ar athrú
den sórt sin go dtí go mbeidh an taraif fánaíochta a bhí ann
roimhe sin i bhfeidhm ar feadh tréimhse íosta shonraithe
nach rachaidh thar thrí mhí. Féadfar taraif Eora-SMS a chó
nascadh le hEoratharaif i gcónaí.

Ní dhéanfaidh aon soláthraí baile ná aon oibreoir líonra a
bhfuil cuairt á tabhairt air saintréithe teicniúla theacht
aireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a athrú ar shlí a d’fhágfadh
go mbeadh siad éagsúil le saintréithe teicniúla theacht
aireachtaí SMS a chuirtear ar fáil laistigh dá mhargadh baile.’;
7.

scriostar Airteagal 5;

8.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 6:
‘Airteagal 6
Trédhearcacht na muirear miondíola ar ghlaonna
fánaíochta agus ar theachtaireachtaí SMS rialáilte
1. Chun foláireamh a thabhairt do chustaiméir fánaíochta
go mbeidh muirir fánaíochta á ngearradh air nuair a bheidh
glao á dhéanamh nó á fháil aige, nó nuair a bheidh teacht
aireacht SMS á sheoladh aige, déanfaidh gach soláthraí baile,
ach amháin i gcás ina mbeidh fógra tugtha ag an gcustaiméir
dá sholáthraí baile nach mbeidh an tseirbhís sin ag teastáil
uaidh, faisnéis bhunúsach phearsantaithe praghsála maidir
leis na muirir fánaíochta (agus CBL a áireamh) a mbeidh
feidhm acu maidir le déanamh agus fáil glaonna agus maidir
le seoladh teachtaireachtaí SMS ag an gcustaiméir sin sa
Bhallstát a bhfuil cuairt á tabhairt air a sholáthar don
chustaiméir go huathoibríoch, gan aon mhoill mhíchuí agus
saor in aisce, trí Sheirbhís Teachtaireachta nuair a rachaidh sé
isteach i mBallstát nach é Ballstát a líonra baile é.
Cuimseoidh an fhaisnéis bhunúsach phearsantaithe praghsála
sin na muirir uasta a bhféadfadh an custaiméir a bheith faoina
réir faoina scéim taraife maidir leis na nithe seo a leanas:
(a) glaonna a dhéanamh laistigh den tír a bhfuil cuairt á tab
hairt uirthi agus glaonna a dhéanamh ar ais chuig Ball
stát a líonra baile, chomh maith leis na muirir uasta ar
ghlaonna a gheofar; agus
(b) teachtaireachtaí fánaíochta SMS rialáilte a sheoladh le
linn dó a bheith sa Bhallstát a bhfuil cuairt á tabhairt air.
Cuimseofar inti freisin an uimhir shaor in aisce dá dtagraítear
i mír 2 le haghaidh faisnéis níos mionsonraithe a fháil mar
aon le faisnéis ar an bhféidearthacht maidir le rochtain a fháil
saor in aisce ar na seirbhísí éigeandála tríd an uimhir éigean
dála Eorpach 112, a dhiailiú.
Beidh sé de cheart ag custaiméir a mbeidh fógra tugtha aige
nach mbeidh an tSeirbhís Teachtaireachta uathoibríoch ag
teastáil uaidh a cheangal ar an soláthraí baile, tráth ar bith
agus saor in aisce, an tseirbhís a sholáthar arís.
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Déanfaidh soláthraithe baile an fhaisnéis bhunúsach phear
santaithe praghsála sin a sholáthar go huathoibríoch do
chustaiméirí dalla nó do chustaiméirí atá faoi mhíchumas
radhairc, trí ghuthghlao, saor in aisce, má iarrann siad
amhlaidh.
2. De bhreis ar mhír 1, beidh de cheart ag custaiméirí fais
néis phearsantaithe níos mionsonraithe faoi phraghsáil ar na
muirir fánaíochta a mbeidh feidhm acu sa líonra a bhfuil
cuairt á tabhairt air maidir le guthghlaonna, SMS, MMS agus
seirbhísí cumarsáide sonraí eile, chomh maith le faisnéis faoi
na bearta trédhearcachta a bhfuil feidhm acu de bhun an
Rialacháin seo, a iarraidh agus a fháil, cibé áit sa Chomh
phobal ina bhfuil siad, saor in aisce, trí ghuthghlao
soghluaiste nó trí SMS. Déanfar iarraidh den sórt sin chuig
uimhir shaor in aisce a cheapfaidh an soláthraí baile chun na
críche sin.
3.
Tabharfaidh soláthraithe baile an fhaisnéis iomlán do
na húsáideoirí go léir faoi na muirir fánaíochta a bheidh i
bhfeidhm, go háirithe faoin Eoratharaif agus faoin taraif EoraSMS, an tráth a mbeidh síntiúis á socrú. Soláthróidh siad fais
néis uasdátaithe dá gcuid custaiméirí fánaíochta freisin maidir
le muirir fánaíochta is infheidhme gan aon mhoill mhíchuí
gach uair a tharlaíonn athrú ar na muirir sin.
Déanfaidh soláthraithe baile na bearta is gá chun a áirithiú go
mbeidh a gcuid custaiméirí fánaíochta go léir ar an eolas
faoin Eoratharaif agus faoin taraif Eora-SMS a bheith ar fáil.
Déanfaidh siad, go háirithe, na coinníollacha a bhaineann leis
an Eoratharaif a chur in iúl do na custaiméirí fánaíochta go
léir faoin 30 Iúil 2007 agus na coinníollacha a bhaineann leis
an taraif Eora-SMS a chur in iúl do na custaiméirí fánaíochta
go léir faoin 30 Meitheamh 2009, agus soláthrófar an fhais
néis sin ar shlí shoiléir neamhchlaon i ngach cás. Seolfaidh
siad meabhrúchán ag eatraimh réasúnacha ina dhiaidh sin
chuig na custaiméirí go léir a roghnaigh taraif eile.’;
9.

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:
‘Airteagal 6a
Sásraí trédhearcachta agus coimirce maidir le seirbhísí
fánaíochta sonraí rialáilte
1.
Áiritheoidh soláthraithe baile, sula ndéanfar conradh
agus ina dhiaidh sin, go gcoinneofar a gcuid custaiméirí
fánaíochta ar an eolas ar shlí leordhóthanach faoi na muirir a
ghabhann leis an úsáid a bhaineann siad as seirbhís fánaíochta
sonraí rialáilte, agus tabharfar an t-eolas sin ar bhealaí a éas
caíonn tuiscint na gcustaiméirí ar na hiarmhairtí airgeadais a
bhaineann le húsáid den sórt sin agus a chuirfidh ar a gcu
mas faireachán a dhéanamh ar a gcaiteachas ar sheirbhís
fánaíochta sonraí rialáilte, agus an caiteachas sin a rialú, i
gcomhréir le mír 2 agus mír 3.
I gcás inarb iomchuí, déanfaidh soláthraithe baile a gcuid
custaiméirí a chur ar an eolas, sula ndéanfar conradh agus ar
bhonn tráthrialta dá éis sin, faoin riosca a bhaineann le
cónascadh fánaíochta sonraí agus le híoslódáil fánaíochta
sonraí a dhéantar go huathoibríoch agus nach ndéantar rialú
ina leith. Ina theannta sin, míneoidh soláthraithe baile dá
gcuid custaiméirí, ar shlí shoiléir atá intuigthe go héasca,
conas na cónaisc fánaíochta sonraí uathoibríocha sin a
mhúchadh chun úsáid neamhrialaithe seirbhísí fánaíochta
sonraí a sheachaint.
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2. Ón 1 Iúil 2009 ar a dhéanaí, cuirfidh teachtaireacht
uathoibríoch ón soláthraí baile in iúl don chustaiméir
fánaíochta go bhfuil sé ag fánaíocht agus soláthrófar faisnéis
bhunúsach phearsantaithe taraife faoi na muirir is infheidhme
as seirbhísí fánaíochta sonraí a sholáthar don chustaiméir
fánaíochta sin sa Bhallstát lena mbaineann, ach amháin i gcás
go mbeidh fógra tugtha ag an gcustaiméir dá sholáthraí baile
nach bhfuil an fhaisnéis sin ag teastáil uaidh.
Déanfar an fhaisnéis bhunúsach phearsantaithe taraife sin a
sheachadadh ar theileafón soghluaiste nó ar ghléas eile an
chustaiméara fánaíochta, mar shampla le teachtaireacht SMS,
le ríomhphost nó le fuinneog aníos ar an ríomhaire, gach uair
a théann custaiméir fánaíochta isteach i mBallstát seachas
Ballstát a líonra baile agus a chuireann sé tús den chéad uair
le seirbhís fánaíochta sonraí rialáilte sa Bhallstát áirithe sin.
Soláthrófar an fhaisnéis sin saor in aisce a luaithe a chuire
ann an custaiméir fánaíochta tús le seirbhís fánaíochta sonraí
rialáilte, ar mhodh iomchuí arna oiriúnú chun go mbeidh sé
éasca í a fháil agus a thuiscint.
Beidh sé de cheart ag custaiméir a mbeidh fógra tugtha aige
dá sholáthraí baile nach mbeidh an fhaisnéis taraife uathoi
bríoch ag teastáil uaidh a cheangal ar an soláthraí baile, ag
tráth ar bith agus saor in aisce, an tseirbhís sin a sholáthar
arís.
3. Faoin 1 Márta 2010, tabharfaidh gach soláthraí baile an
deis dá chuid custaiméirí fánaíochta go léir chun an rogha a
dhéanamh d’aon ghnó, agus saor in aisce, glacadh le saoráid
a thugann faisnéis faoin úsáid charnaithe arna sloinneadh de
réir toirte nó san airgeadra ina ndéantar an custaiméir
fánaíochta a bhilleáil i leith seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte
agus ar saoráid í trína ráthaítear nach dtarlóidh sé, gan toiliú
sainráite ón gcustaiméir, go rachaidh an caiteachas carnaithe
i gcomhair seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte laistigh de
thréimhse shonraithe úsáide thar theorainn shonraithe
airgeadais.
Chun na críche sin, déanfaidh an soláthraí baile teorainn air
geadais uasta amháin nó níos mó le haghaidh tréimhsí úsáide
sonraithe a chur ar fáil, ar choinníoll go gcuirtear na méide
anna comhfhreagracha toirte in iúl don chustaiméir roimh ré.
Beidh ceann de na teorainneacha sin (an teorainn airgeadais
réamhshocraithe) gar do EUR 50 de mhuirir gan íoc in
aghaidh na tréimhse billeála míosúla (gan CBL a áireamh),
ach ní bheidh sé níos mó ná an tsuim sin.
Mar mhalairt air sin, féadfaidh an soláthraí baile teorain
neacha arna sloinneadh de réir toirte a bhunú, ar choinníoll
go gcuirtear na méideanna airgeadais comhfhreagracha in iúl
don chustaiméir roimh ré. Beidh luach airgeadais comhfhrea
grach ag ceann de na teorainneacha sin (an teorainn toirte
réamhshocraithe) ar luach é nach mó ná EUR 50 de mhuirir
gan íoc in aghaidh na tréimhse billeála míosúla (gan CBL a
áireamh).
Chomh maith leis sin, féadfaidh an soláthraí baile teorain
neacha eile a thairiscint dá chuid custaiméirí fánaíochta ar
teorainneacha iad lena ngabhann uasteorainneacha éagsúla
airgeadais míosúla, is é sin le rá, teorainneacha níos airde nó
teorainneacha níos ísle.
Faoin 1 Iúil 2010, beidh an teorainn réamhshocraithe a
luaitear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír infheidhme i leith
na gcustaiméirí go léir nach mbeidh teorainn eile
roghnaithe acu.
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Áiritheoidh gach soláthraí baile freisin go seolfar fógra iom
chuí chuig teileafón soghluaiste nó gléas eile an chustaiméara
fánaíochta, mar shampla le teachtaireacht SMS, le ríomh
phost nó trí fhuinneog aníos ar an ríomhaire, nuair a shro
ichfidh na seirbhísí fánaíochta sonraí 80 % den teorainn
airgeadais nó den teorainn toirte atá comhaontaithe. Beidh sé
de cheart ag na custaiméirí a cheangal ar a gcuid oibreoirí sto
padh d’fhógraí den sórt sin a sheoladh chucu agus beidh sé
de cheart acu, ag aon tráth agus saor in aisce, a cheangal ar
an soláthraí baile an tseirbhís sin a sholáthar arís.
Más rud é, ar shlí eile, go rachfar thar an teorainn airgeadais
nó thar an teorainn toirte sin, déanfar fógra a sheoladh chuig
teileafón soghluaiste nó gléas eile an chustaiméara fánaíochta.
Léireoidh an fógra sin an nós imeachta atá le leanúint más
mian leis an gcustaiméir go leanfar de sholáthar na seirbhísí
sin agus an costas a bhaineann le gach aonad breise a úsáid
fear. Mura bhfreagróidh an custaiméir fánaíochta de réir mar
a iarrtar san fhógra a fhaightear, stopfaidh an soláthraí baile
láithreach de sheirbhís fánaíochta sonraí rialáilte a sholáthar
don chustaiméir fánaíochta, agus de mhuirear a ghearradh i
leith na seirbhísí sin, mura rud é, agus go dtí go n-iarrann an
custaiméir fánaíochta go leanfar ar aghaidh le soláthar na
seirbhísí sin nó go ndéanfar soláthar na seirbhísí sin a
athnuachan.
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10. leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:
‘2. Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta faisnéis
chothrom le dáta ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo,
go háirithe Airteagail 3, 4, 4a, 4b agus 6a, a chur ar fáil
go poiblí ar shlí ina gcuirtear ar chumas páirtithe leasm
hara rochtain éasca a bheith acu uirthi.’;
(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:
‘5.
Féadfaidh na húdaráis rialála náisiúnta idirghab
háil a dhéanamh ar a dtionscnamh féin chun com
hlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. Go háirithe,
bainfidh siad úsáid, más gá, as na cumhachtaí faoi
Airteagal 5 de Threoir na Rochtana chun rochtain agus
idirnascadh leordhóthanach a áirithiú chun lúdracht
ceann go ceann agus idirinoibritheacht na seirbhísí
fánaíochta a ráthú, mar shampla nuair nach bhfuil ran
npháirtithe in ann teachtaireachtaí fánaíochta SMS
rialáilte a mhalartú le rannpháirtithe líonra trastíre
shoghluaiste i mBallstát eile ó tharla nach bhfuil comha
ontú ann chun a chumasú na teachtaireachtaí sin a
sheachadadh.’;
11. cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

Ón 1 Samhain 2010 amach, aon uair a iarrann custaiméir
fánaíochta saoráid lena ngabhann “teorainn airgeadais nó
teorainn toirte” a ghlacadh, nó deireadh a chur le saoráid den
sórt sin, ní mór an t-athrú a dhéanamh laistigh d’aon lá oibre
amháin tar éis an iarraidh a fháil agus ní mór é a bheith saor
in aisce agus ní bheidh coinníollacha ná srianta ann maidir le
heilimintí eile den síntiús.
4.

Le héifeacht ón 1 Iúil 2009:

(a) maidir leis an meánmhuirear mórdhíola a fhéadfaidh
oibreoir líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air a thobhach
ar oibreoir líonra baile an chustaiméara fánaíochta chun
seirbhísí fánaíochta sonraí rialáilte a sholáthar ar an
líonra sin a bhfuil cuairt á tabhairt air, ní rachaidh sé thar
theorainn choimirce EUR 1,00 an 1 Iúil 2009, EUR 0,80
an 1 Iúil 2010 agus EUR 0,50 an 1 Iúil 2011 in aghaidh
an mheigibhirt de shonraí a tharchuirtear. Ní leanfaidh
aon saobhadh ná srianadh ar iomaíocht sa mhargadh
fánaíochta sonraí mórdhíola as cur i bhfeidhm na
teorann coimirce seo, i gcomhréir le hAirteagal 8(2)(b)
den Treoir Chreata;
(b) beidh feidhm ag an meánmhuirear mórdhíola sin idir
aon dá oibreoir agus déanfar é a ríomh thar thréimhse
dhá mhí dhéag nó thar aon tréimhse níos giorra ná sin a
d’fhéadfadh a bheith fágtha sula rachaidh an Rialachán
seo in éag;
(c) déanfar an meánmhuirear mórdhíola dá dtagraítear i
bpointe (a) a ríomh tríd an ioncam mórdhíola iomlán a
fhaigheann oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt
air ó gach oibreoir líonra baile as seirbhísí fánaíochta
sonraí rialáilte a sholáthar sa tréimhse ábhartha a roinnt
ar líon iomlán na meigibheart sonraí a úsáidtear iarbhír
trí na seirbhísí sin a sholáthar laistigh den tréimhse sin,
arna gcomhiomlánú ar bhonn ráta in aghaidh an
chilibhirt.’;

‘Airteagal 9
Pionóis
Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir le pionóis a
bheidh infheidhme ar sháruithe ar an Rialachán seo agus gla
cfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirtear chun
feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith
éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabhar
faidh na Ballstáit fógra maidir leis na forálacha sin don
Choimisiún tráth nach déanaí ná an 30 Márta 2008, nó, i
gcás na gceanglas breise arna dtabhairt isteach in
Airteagal 3(2) agus (3), in Airteagal 4(2) agus (3) agus in
Airteagail 4a, 4b, 6, 6a agus 7 le Rialachán (CE) Uimh.
544/2009 (*), tráth nach déanaí ná 30 Márta 2010 agus tab
harfaidh siad fógra dó gan aon mhoill maidir le haon leasú
iardain a dhéanann difear do na forálacha sin.
(*) IO L 167, 29 Meitheamh 2009, lch. 12’;
12. cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:
‘Airteagal 11
Athbhreithniú
1.
Athbhreithneoidh an Coimisiún feidhmiú an
Rialacháin seo agus, i ndiaidh comhairliúcháin phoiblí, cuir
fidh sé tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an
gComhairle tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2011.
Déanfaidh an Coimisiún measúnú go háirithe i dtaobh ar
baineadh amach cuspóirí an Rialacháin seo nó nár baineadh.
Le linn an méid sin a dhéanamh, déanfaidh an Coimisiún ath
bhreithniú, inter alia, ar na nithe seo a leanas:
— na forbairtí ar mhuirir mhórdhíola agus ar mhuirir
mhiondíola i gcomhair seirbhísí guthchumarsáide,
cumarsáide SMS agus cumarsáide sonraí a sholáthar do

29.6.2009

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

chustaiméirí fánaíochta, agus an fhorbairt chomhfhrea
grach ar sheirbhísí cumarsáide soghluaiste ar leibhéal
baile sna Ballstáit, do chustaiméirí réamhíoctha agus do
chustaiméirí iaríoctha ar leithligh, agus na forbairtí ar
cháilíocht agus ar luas na seirbhísí sin;
— infhaighteacht agus cáilíocht seirbhísí lena n-áirítear iad
sin atá mar mhalairt ar fhánaíocht (guthsheirbhísí, SMS
agus sonraí), go háirithe i bhfianaise forbairtí
teicneolaíocha,
— a mhéid a bheidh tairbhe bainte ag tomhaltóirí as fíorlaghduithe ar phraghas na seirbhísí fánaíochta nó ar
shlite eile ó laghduithe ar na costais a ghabhann le
soláthar na seirbhísí fánaíochta agus ón éagsúlacht taraifí
agus táirgí atá ar fáil do thomhaltóirí a bhfuil pátrúin
éagsúla glaonna acu,
— an méid iomaíochta atá sa mhargadh miondíola agus sa
mhargadh mórdhíola, go háirithe staid iomaíochta
oibreoirí beaga, oibreoirí neamhspleácha nó oibreoirí atá
díreach tar éis tosú, lena n-áirítear éifeachtaí comhaon
tuithe tráchtála ar an iomaíocht agus an méid idirnasctha
idir oibreoirí.
Déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar mhodhanna eile,
seachas rialáil praghsanna, a d’fhéadfaí a úsáid chun margadh
inmheánach iomaíoch a chruthú i gcomhair fánaíochta agus,
le linn an méid sin a dhéanamh, beidh aird aige ar anailís arna
déanamh go neamhspleách ag comhlacht na rialtóirí eor
pacha um chumarsáid leictreonach. Ar bhonn an
mheasúnaithe sin, déanfaidh an Coimisiún moltaí iomchuí.

23

2.
De bhreis air sin, déanfaidh an Coimisiún, tráth nach
déanaí ná an 30 Meitheamh 2010, tuarascáil eatramhach a
ullmhú a bheidh le cur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa
agus na Comhairle, ar tuarascáil í ina mbeidh achoimre ar an
bhfaireachán ar sholáthar seirbhísí fánaíochta sa Chomh
phobal mar aon le measúnú ar an dul chun cinn i dtreo cus
póirí an Rialacháin seo a bhaint amach, lena n-áirítear trí
thagairt do na nithe dá dtagraítear i mír 1.’;
13. in Airteagal 12 scriostar an téacs ‘tráth nach déanaí ná 30
Lúnasa 2007’;
14. in Airteagal 13 cuirtear ‘2012’ in ionad ‘2010’.
Airteagal 2
Leasú ar Threoir 2002/21/CE
Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1(5) de Threoir
2002/21/:
‘5. Beidh an Treoir seo agus na Treoracha Sonracha gan dochar
d’aon bheart sonrach arna ghlacadh chun rialáil a dhéanamh ar
fhánaíocht idirnáisiúnta ar líonraí cumarsáide soghluaiste poiblí
laistigh den Chomhphobal.’.
Airteagal 3
Teacht i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe
in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 18 Meitheamh 2009
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 545/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 18 Meitheamh 2009
lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt
an Chomhphobail
thréimhse sceidealaithe gheimhreadh 2009/2010,
d’fhéadfadh an Coimisiún togra a thíolacadh chun athnu
achan a dhéanamh ar na socruithe atá sa Rialachán seo do
thréimhse sceidealaithe gheimhreadh 2010/2011. Sula
dtíolacfaí togra den sórt sin, ba cheart go ndéanfaí
measúnacht iomlán tionchair, lena ndéanfaí anailís ar na
héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag an togra ar chúrsaí
iomaíochta agus ar thomhaltóirí, agus níor cheart é a
thíolacadh ach amháin i gcás inar cuid de thogra é chun
athbhreithniú ginearálta a dhéanamh ar Rialachán (CEE)
Uimh. 95/93 ón gComhairle an 18 Eanáir 1993 maidir le
comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomh
phobail (3) chun neamhéifeachtúlachtaí sa leithroinnt
sliotán atá ann faoi láthair a réiteach agus chun a áirithiú
go mbaintear úsáid bharrmhaith as toilleadh tearc ag aer
foirt phlódaithe.

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe d’Airteagal 80(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

(4)

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (2),

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 a leasú
dá réir, agus ar bhonn práinne. Ní dhéanfaidh an leasú seo
aon difear do chumhachtaí an Choimisiúin maidir le
hAirteagal 81 agus Airteagal 82 den Chonradh a chur i
bhfeidhm,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tá an ghéarchéim dhomhanda eacnamaíoch agus airge
adais ag cur isteach go mór anois ar ghníomhaíochtaí aeri
ompróirí. Tá laghdú suntasach tagtha ar aerthrácht dá
bharr i dtréimhse sceidealaithe gheimhreadh 2008/2009.
Déanfaidh an ghéarchéim eacnamaíoch difear freisin do
thréimhse sceidealaithe shamhradh 2009.

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 leis seo mar a leanas:

1.
(2)

(3)

Chun a áirithiú nach mbeidh de thoradh ar neamhúsáid na
sliotán a leithroinneadh do thréimhse sceidealaithe sham
hradh 2009 go gcaillfidh aeriompróirí a dteidlíocht ar na
sliotáin sin, ní mór a shonrú go soiléir agus gan athbhrí go
bhfuil difear déanta don tréimhse sceidealaithe ag an
ngéarchéim eacnamaíoch.

‘Airteagal 10a

Chun críche Airteagal 10(2), glacfaidh comhordaitheoirí leis
go mbeidh teideal ag aeriompróirí ar an tsraith de shliotáin
do thréimhse sceidealaithe shamhradh 2010 agus a leithroin
neadh orthu ag tús thréimhse sceidealaithe shamhradh 2009
i gcomhréir leis an Rialachán seo.’;

Ba cheart go leanfadh an Coimisiún leis an anailís ar thion
char na géarchéime eacnamaíche ar earnáil an aeriompair.
Más rud é go rachaidh an staid eacnamaíoch in olcas roimh

(1) Tuairim an 24 Márta 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
(2) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Bealtaine 2009 (nár foilsíodh
fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 8 Meitheamh
2009.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10a:

2.

scriostar Airteagal 10b.

(3) IO L 14, 22.1.1993, lch. 1.
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Airteagal 2
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 18 Meitheamh 2009.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 546/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 18 Meitheamh 2009
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú
don Domhandú
chomhoiriúnú’ araon béim ar an gcuspóir inoir
iúnaitheacht agus infhostaitheacht leanúnach oibrithe a
chothú trí dheiseanna feabhsaithe foghlama ar gach leib
héil agus trí straitéisí forbartha scileanna a bheidh in ann
freagairt do riachtanais an gheilleagair, lena n-áirítear, mar
shampla, na scileanna atá riachtanach don aistriú go dtí
geilleagar ísealcharbóin agus eolasbhunaithe.

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe don tríú mír d’Airteagal 159 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
(4)

An 26 Samhain 2008, d’eisigh an Coimisiún Teacht
aireacht ar ‘Phlean Eorpach um Théarnamh Eacnamaíoch’
atá bunaithe ar phrionsabail bhunúsacha na dlúth
pháirtíochta agus an cheartais shóisialta. Mar chuid dá
fhreagairt ar an ngéarchéim, ní mór rialacha an CECD a
athbhreithniú chun foráil do mhaolú d’fhonn raon feidhme
an CECD a leathnú amach go sealadach agus lena chur ar a
chumas freagairt ar bhealach níos éifeachtaí. Ní mór do na
Ballstáit a chuireann isteach ar ranníocaíocht CECD faoin
maolú seo nasc díreach agus inléirithe a shuíomh idir na
hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim airgeadais agus
eacnamaíochta.

(5)

Chun a áirithiú go gcuirfear na critéir idirghabhála i
bhfeidhm go trédhearcach, ní mór sainmhíniú ar an teagm
has arb ionann é agus iomarcaíocht a thabhairt isteach.
D’fhonn tuilleadh solúbthachta a thabhairt do na Ballstáit
chun iarratais a thíolacadh agus chun cuspóir na dlúth
pháirtíochta a bhaint amach ar bhealach níos fearr, ba
cheart an tairseach iomarcaíochta a ísliú.

(6)

I gcomhréir le cuspóir na córa cothroime agus neamhidirdhealaithí, ba cheart go mbeadh na hoibrithe go léir ar
féidir nasc soiléir a dhéanamh idir a n-iomarcaíocht agus
an teagmhas iomarcaíochta céanna i dteideal tairbhe a
bhaint as pacáiste na seirbhísí pearsantaithe a tíolacadh le
haghaidh ranníocaíocht CECD.

(7)

Ba cheart go n-úsáidfí cúnamh teicniúil ar thionscnamh an
Choimisiúin chun cur chun feidhme an CECD a éascú.

(8)

D’fhonn tacaíocht bhreise CECD a sholáthar i rith tréim
hse na géarchéime airgeadais agus eacnamaíochta, ba
cheart an ráta cómhaoinithe a mhéadú go sealadach.

(9)

D’fhonn cáilíocht na ngníomhaíochtaí a fheabhsú agus
d’fhonn dóthain ama a chinntiú ionas go mbeidh éifeacht
leis na bearta chun na daoine is leochailí a ath-lánpháirtiú
san fhostaíocht, ní mór an tréimhse ina gcaithfear na
gníomhaíochtaí incháilithe a dhéanamh a fhadú agus a
shóiléiriú.

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

(2)

(3)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEo
rpa agus ón gComhairle (4) bunaíodh an Ciste Eorpach um
Choigeartú don Domhandú (‘CECD’) chun a chumasú don
Chomhphobal tacaíocht a thabhairt d’oibrithe agus dlúth
pháirtíocht a thaispeáint d’oibrithe arna ndéanamh iomar
cach mar thoradh ar mhórathruithe struchtúrtha i bpatrúin
na trádála domhanda mar gheall ar dhomhandú.

Ina Theachtaireacht an 2 Iúil 2008, thíolaic an Coimisiún,
i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (CE)
Uimh. 1927/2006, a chéad tuarascáil bhliantúil do Phar
laimint na hEorpa agus don Chomhairle. Tháinig an Coi
misiún ar an tátal gurbh iomchuí tionchar an CECD ar
chruthú post agus deiseanna oiliúna d’oibrithe na hEorpa
a threisiú.

Cuireann ‘Prionsabail Chomhchoiteanna na LeasSolúbthachta’ a d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an
14 Nollaig 2007 agus an Teachtaireacht ón gCoimisiún dar
teideal ‘Scileanna nua do phoist nua: Riachtanais an mhar
gaidh saothair agus riachtanais scileanna a bhrath agus a

(1) Tuairim an 24 Márta 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(2) Tuairim an 22 Aibreán 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(3) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Bealtaine 2009 (nár foilsíodh
fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 11 Meitheamh
2009.
(4) IO L 48, 22.2.2008, lch. 82.
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(10)

Is cuí feidhmiú an CECD a athbhreithniú, lena n-áiritear an
maolú sealadach chun tacú le hoibrithe arna ndéanamh
iomarcach mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais agus
eacnamaíochta.

(11)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 a
leasú dá réir,
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ranníocaíocht inghlactha fiú mura féidir na critéir
idirghabhála a leagtar síos i bpointe (a) nó i bpointe (b) a
chomhlíonadh go hiomlán, nuair a bhíonn mórthion
char ag iomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar an ngeil
leagar áitiúil. Sonróidh an Ballstát nach bhfuil an
t-iarratas go hiomlán i gcomhréir leis na critéir idirgháb
hála a leagtar amach i bpointe (a) nó i bpointe (b). Ní
rachaidh méid comhiomlán na ranníocaíochtaí in
imthosca eisceachtúla thar 15 % de mhéid uasta bliantúil
an CECD.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Chun líon na n-iomarcaíochtaí dá bhforáiltear i bpointe (a), i
bpointe (b) agus i bpointe (c) thuas a ríomh, comhairfear
iomarcaíocht:

Airteagal 1
Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 leis seo mar a leanas:
1.

— ó dháta fhógra indibhidiúil an fhostóra go bhfuil sé chun
an oibrí a leagan as nó chun conradh fostaíochta an oibrí
a fhoirceannadh,

cuirtear an mhír seo a leanas isteach in Airteagal 1:
‘1a. De mhaolú ar mhír 1, tabharfaidh an CECD tacaíocht
freisin d’oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh
díreach ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eac
namaíochta, ar choinníoll go gcomhlíonann na hiarratais na
critéir a leagtar amach in Airteagal 2(a), (b) nó (c). Déanfaidh
Ballstáit a chuireann isteach ar ranníocaíocht CECD faoin
maolú seo nasc díreach agus inléirithe a shuíomh idir na
hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim airgeadais agus
eacnamaíochta.

— ó dháta foirceanta de facto an chonartha fostaíochta, más
roimh dháta éaga an chonartha é sin, nó

— ón dáta a dtugann an fostóir fógra i scríbhinn don údarás
inniúil poiblí maidir leis na comhiomarcaíochtaí réamhmheasta, i gcomhréir le forálacha Airteagal 3(1) de Thre
oir 98/59/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le
comhfhogasú a dhéanamh ar dhlíthe na mBallstát i leith
comhiomarcaíochtaí (*); sa chás sin, cuirfidh an Ballstát
iarrthach nó na Ballstáit iarrthacha faisnéis bhreise ar fáil
don Choimisiún maidir le líon iarbhír na
n-iomarcaíochtaí a tharla i gcomhréir le pointe (a), le
pointe (b) nó le pointe (c) thuas, agus costais mheasta
phacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe,
roimh chríochnú an mheasúnaithe dá bhforáiltear in
Airteagal 10 den Rialachán seo.

Beidh feidhm ag an maolú seo i dtaca le gach iarratas a chuir
fear isteach roimh an 31 Nollaig 2011.’;
2.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2:

‘Airteagal 2
Critéir idirghabhála
Cuirfear ranníocaíocht airgeadais ón CECD ar fáil i gcás suaite
eacnamaíoch thromchúisigh a tharlaíonn mar thoradh ar
mhórathruithe struchtúracha i bpátrúin na trádála dom
handa, go háirithe méadú substaintiúil ar allmhairí chuig an
Aontas Eorpach, an meath ar sciar mhargadh an AE in earnáil
ar leith nó an dí-chomhchruinniú tionscal go tríú tíortha,
agus arb é an méid seo a leanas a bheidh mar thoradh air:
(a) ar a laghad 500 iomarcaíocht thar thréimhse ceithre mhí
i ngnóthas i mBallstát, lena n-áirítear oibrithe arna
ndéanamh iomarcach ina sholáthróirí nó ag a tháirgeoirí
iartheachtacha, nó

I gcás gach gnóthais atá i gceist, sonróidh an Ballstát nó na
Ballstáit san iarratas an tslí a gcomhairtear na
hiomarcaíochtaí.
(*) IO L 225, 12.8.1998, lch. 16.’;
3.

Cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

‘Airteagal 3a
Daoine incháilithe

(b) ar a laghad 500 iomarcaíocht thar thréimhse naoi mí, go
háirithe i ngnóthais bheaga nó mheánmhéide, i rannán
NACE 2 i réigiún amháin nó in dhá réigiún teorantacha
ag leibhéal NUTS II.

Féadfaidh Ballstáit seirbhísí pearsantaithe, arna gcómhaoiniú
ag an CECD, a chur ar fáil d’oibrithe dá ndéantar difear, a
bhféadfaidh iad seo a leanas a bheith orthu:

(c) I gcás mion-mhargaidh saothair nó in imthosca spei
sialta, agus nuair a thugann an Ballstát lena mbaineann
bunús cuí leis, féadfar a mheas go bhfuil iarratais ar

(a) oibrithe arna ndéanamh iomarcach laistigh den tréimshe
dá bhforáiltear in Airteagal 2(a), (b) nó (c), agus
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(b) oibrithe arna ndéanamh iomarcach roimh an tréimhse
dá bhforáiltear in Airteagal 2(a) nó in Airteagal 2(c), nó
tar éis na tréimhse sin, i gcásanna ina maolóidh iarratas
a dhéantar in Airteagal 2(c) ó na critéir atá leagtha amach
in Airteagal 2(a), ar choinníoll gur tharla na hiomar
caíochtaí tar éis fhógra ginearálta maidir leis na hiomar
caíochtaí réamh-mheasta agus gur féidir nasc cúisíoch
soiléir a shuíomh leis an eachtra a spreag na hiomar
caíochtaí le linn na tréimhse tagartha.’.

4.

7.

Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún

1.

2.

3.

4.

Ar thionscnamh an Choimisiúin, faoi réir uasteorainn de
0,35 % d’uasmhéid bliantúil an CECD, féadfar an CECD
a úsáid i dtaca le maoiniú a dhéanamh ar ullmhú, ar
fhaireachán, ar fhaisnéis agus ar bhunú bhonn eolais a
bhaineann le cur chun feidhme an CECD. Féadfar é a
úsáid freisin chun maoiniú a dhéanamh ar chúnamh
teicniúil agus riaracháin, mar aon le gníomhaíochtaí
iniúchta, rialaithe agus measúnaithe is gá chun an
Rialachán seo a chur chun feidhme.

Faoi réir na huasteorann a leagtar amach i mír 1, cuir
fidh an t-údarás buiséadach suim airgid ar fáil do
chúnamh teicniúil ag tús gach bliana ar bhonn togra ón
gCoimisiún.

Forghníomhófar na cúraimí a leagtar amach i mír 1 i
gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, mar aon leis na
rialacha cur chun feidhme is infheidhme chun an buiséad
a chur i gcrích sa chaoi seo.

Áireofar, ar chúnamh teicniúil an Choimisiúin, faisnéis
agus treoir a chur ar fáil do na Ballstáit maidir le húsáid
an CECD, agus maidir le faireachán agus le meastóireacht
a dhéanamh air. Is féidir leis an gCoimisiún faisnéis a
chur ar fáil freisin do na comhpháirtithe sóisialta
náisiúnta agus Eorpacha maidir leis an CECD a úsáid.’;

in Airteagal 11, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

‘I gcás deontas, beidh costais neamhdhíreacha, a fhógraítear
ar bhonn cothromráta, incháilithe le haghaidh rannío
caíochta ón CECD de suas le 20 % de chostais dhíreacha
oibríochta, ar choinníoll go dtabhaítear na costais neamh
dhíreacha i gcomhréir le rialacha náisiúnta, lena n-áirítear
rialacha cuntasaíochta.’;

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

‘Airteagal 8

cuirtear méid seo a leanas in ionad Airteagal 10(1):

‘1. Ar bhonn an mheasúnaithe a chuirtear i gcrích i gcom
hréir le hAirteagal 5(5), agus líon na n-oibrithe atá le tacú, na
gníomhartha atá beartaithe agus na costais mheasta á gcur
san áireamh go háirithe, déanfaidh an Coimisiún meast
óireacht agus moladh a luaithe is féidir ar mhéid na rannaío
caíochta airgeadais, más ann, a fhéadfar a dhéanamh de réir
na n-acmhainní atá ar fáil. Ní fhéadfaidh an méid dul thar
50 % den chostas measta iomlán dá dtagraítear in
Airteagal 5(2)(d). I gcás iarratas a chuirtear isteach roimh an
dáta atá luaite in Airteagal 1(1a), ní fhéadfaidh an méid dul
thar 65 %.’;

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5(2)(a):

‘(a) anailís réasúnaithe ar an nasc idir na hiomarcaíochtaí
agus mórathruithe struchtúrtha i bpátrúin na trádála
domhanda nó an ghéarchéim airgeadais agus eacnama
íochta, léiriú ar líon na n-iomarcaíochtaí, agus míniú ar
na himthosca gan choinne is cúis leis na hiomarcaíochtaí
sin.’;

5.

6.
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8.

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 13(2):

‘2.
Déanfaidh an Ballstát nó na Ballstáit gach gníom
haíocht incháilithe a áirítear i bpacáiste comhordaithe na seir
bhísí pearsantaithe a chomhlíonadh chomh luath agus is
féidir, ach tráth nach déanaí ná 24 mhí tar éis dáta an iarratais
de bhun Airteagal 5, nó tar éis dáta tosaithe na mbeart sin ar
choinníoll nach déanaí an dáta deireanach sin ná trí mhí tar
éis dáta an iarratais.’;

9.

in Airteagal 20, cuirtear isteach an mhír seo a leanas i ndi
aidh na chéad fhomhíre:

‘Ar bhonn togra ón gCoimisiún, féadfaidh Parlaimint na hEo
rpa agus an Chomhairle athbhreithniú a dhéanamh ar an
Rialachán seo, lena n-áirítear athbhreithniú ar an maolú
sealadach dá bhforáiltear in Airteagal 1(1a).’.

Airteagal 2
Forálacha idirthréimhseacha

Beidh feidhm ag an Rialachán seo i dtaca le gach iarratas ar
chúnamh ón CECD a gheofar ón 1 Bealtaine 2009. Maidir le hiar
ratais a gheofar roimh an dáta sin, is iad na rialacha a bheidh i
bhfeidhm ar dháta an iarratais a mbeidh feidhm i gcónaí acu i rith
thréimhse iomlán an chúnaimh CECD.

29.6.2009
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Airteagal 3
Teacht i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 18 Meitheamh 2009.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING
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