Naisc Idirlín
Téacs an Rialachán Adhmaid (EUTR):
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32010R0995:GA:NOT

Achoimre ar an Rialachán Adhmaid (EUTR):
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Doiciméad Treorach le haghaidh an Rialachán
Adhmaid (EUTR):

Cnag
Cnag

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

An mbíonn tú ag
trádáil adhmaid?

Suíomh Idirlín Rialachán
Adhmaid an AE (EUTR):
http://ec.europa.eu/eutr2013

An bhfuil sé cloiste agat?
Ón 3 Márta 2013 beidh Rialachán
Adhmaid an AE (EUTR) i bhfeidhm
a chuirfidh deireadh le hadhmad a
lománaíodh go neamhdhleathach
a bheith á chur ar mhargadh an AE.

http://ec.europa.eu/eutr2013

Comhshaol

Rialachán Adhmaid
nua an AE (EUTR)
Faoin Rialachán Adhmaid (EUTR), ní bheidh cead
adhmad a baineadh go neamhdhleathach agus
táirgí adhmaid atá déanta d’adhmad den sórt sin
a chur ar mhargadh an AE. Baineann an Rialachán
le hadhmad agus le táirgí adhmaid a chuirtear ar
mhargadh an AE den chéad uair.

Cén fáth atá gá leis an reachtaíocht nua?
Teastaíonn ón AE deireadh a chur le lománaíocht neamhdhleathach
ag an bhfoinse: baint adhmaid a sháraíonn na dlíthe nó na
rialacháin sa tír ina mbaintear an t-adhmad.

Cad í an fhadhb a bhaineann le lománaíocht
neamhdhleathach?
Cúrsaí Eacnamaíochta
Bíonn cailliúint ioncaim mar thoradh uirthi agus
cuireann sí isteach ar obair na n-oibreoirí
dlisteanacha.
Comhshaol
Tá ceangal idir í agus dífhoraoisiú, athrú aeráide
agus cailliúint na bithéagsúlachta.
Cúrsaí Sóisialta
Déantar ceangal idir í agus coimhlintí maidir le talamh
agus acmhainní agus díchumhachtú pobal áitiúil.

Cé leis a mbainfidh sé?

Cad faoi ceadúnais FLEGT nó ceadanna CITES?

De réir an EUTR tá dhá chatagóir daoine a thrádálann adhmad
agus táirgí adhmaid: — oibreoirí agus trádálaithe.

Má tá ceadúnas FLEGT (Forfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus
Trádáil i dtaca le Foraoisí) nó cead CITES (Coinbhinsiún maidir
le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mbaol) bailí ag an adhmad nó
ag na táirgí adhmaid a bhíonn á dtrádáil agat tá riachtanais an
rialacháin á gcomhlíonadh cheana féin.

Oibreoirí

Trádálaithe

Cuireann tú adhmad nó táirgí
adhmaid ar mhargadh an AE den
chéad uair

Bíonn adhmad nó táirgí adhmaid
á ndíol nó á gceannach agat
atá curtha ar an margadh
inmheánach cheana féin chun
críocha tráchtála.

Tá d’fhreagracht ort

Tá d’fhreagracht ort

“dícheallacht” a chleachtadh agus
adhmad á chur ar mhargadh an
AE agat. Is ortsa atá sé na rioscaí
a laghdú an oiread agus is féidir
go dtagann an t-adhmad as foinsí
neamhdhleathacha nó go bhfuil
na táirgí déanta as a leithéid
d’adhmad. Ciallaíonn sé seo go
gcaithfidh tú córas bainistiú riosca
a chur i bhfeidhm dá ngairtear
córas ‘dícheallachta cuí’ agus atá
bunaithe ar:
• Eolas
• Measúnú riosca
• Maolú riosca

eolas a choinneáil ar do chuid
soláthraithe agus custaiméirí
chun gur féidir an t-adhmad ina
mbíonn tú ag trádáil a rianú siar
go héasca.

Conas a chleachtann oibreoirí ‘dícheallacht
chuí’?
Más oibreoir tú féadann tú do chóras dícheallachta cuí féin a fhorbairt
nó féadann tú úsáid a bhaint as córas atá forbartha ag eagraíocht
mhonatóireachta. Aimsigh eagraíocht mhonatóireachta in aice
leat ar ár suíomh Idirlín.

Cad iad na táirgí a mbaineann an rialachán leo?
Baineann an reachtaíocht le réimse leathan adhmaid agus táirgí
adhmaid a tháirgtear san AE agus a allmhairítear ó thíortha
lasmuigh den AE. Ní bhaineann sé le gach saghas adhmaid ná le
gach aon táirge adhmaid, áfach.
Tá liosta cuimsitheach de na táirgí a mbaineann an dlí leo ar fáil
in Iarscríbhinn an Rialachán Adhmaid (EUTR).

Cad iad na táirgí nach mbaineann an Rialachán
leo?
Tabhair do d’aire nach liosta uileghabhálach é an liosta thíos.
■■ Táirgí athchúrsáilte
■■ Páipéar priontáilte cosúil le leabhair, irisí agus páipéir nuachta
■■ Ábhar pacáistithe a bhfuil earraí istigh ann agus nach
n-úsáidtear ach amháin chun a bheith mar thaca le táirge
eile, chun é a chosaint nó chun é a iompar
■■ Táirgí áirithe atá déanta de bhambú nó de ratán
■■ Táirgí eile nach bhfuil san áireamh san Iarscríbhinn(*)

Conas a fhorfheidhmeofar an dlí?
Beidh an Rialachán ina cheangal i ngach ballstát den AE. Socróidh
an reachtóir i do thír féin na pionóis chun go gcomhlíonfar an
Rialachán. Tá údarás inniúil i ngach tír a dhéanann forfheidhmiú
an Rialacháin a chomhordú.
Ní beart teorann é an Rialachán Adhmaid (EUTR): ní scrúdófar
allmhairí ag an teorainn.
(*) Ba chóir d’allmhaireoirí an Ainmníocht Chomhcheangailte a bhreathnú atá leagtha amach in Iarscríbhinn
I de Rialachán ón gComhairle (CEE) Uimh. 2658/87 chun a fháil amach cé acu an mbaineann nó nach
mbaineann an Rialachán le táirge áirithe.

