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DRÉACHT-TUAIRIM

ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an 
Tomhaltóra

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Treoir 2009/103/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le hárachas i gcoinne dliteanas 
sibhialta i ndáil le húsáid mótarfheithiclí, agus le forfheidhmiú na hoibleagáide 
chun árachú i gcoinne an dliteanais sin
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RÉASÚNÚ GEARR

Thug AE an chéad Treoir maidir le mótarárachas isteach in 1972. Ó shin i leith, bhí cúig 
threoir eile ann de réir a chéile chun an chéad cheann a threisiú agus a chomhlánú agus 
códaíodh iad le Treoir 2009/103/CE.

Ina chlár oibre do 2016, d’fhógair an Coimisiún meastóireacht ar an gceann deiridh sin. Ag 
deireadh na meastóireachta sin ba léir go raibh roinnt leasuithe agus oiriúnuithe ag teastáil 
chun príomhchuspóir na Treorach sin a shásamh, is é sin íospartaigh de thimpistí 
mótarfheithiclí i gcomhthéacsanna trasteorann a chosaint. Féadtar cúig phointe nua a lua. Cás 
dhócmhainneacht an árachóra, aithint ráitis faoi stair na n-éileamh, seiceálacha árachais chun 
tiomáint gan árachas a chomhrac, comhchuibhiú íosmhéideanna cumhdaigh, agus, ar 
deireadh, raon feidhme na Treorach.

Measann an Rapóirtéir go bhfreagraíonn an togra seo le haghaidh Treorach go maith ar éilimh 
nua maidir le cosaint íospartach tar éis timpiste bóthair i mBallstát AE nach raibh cónaí orthu 
ann, nó tar éis timpiste a tharla mar gheall ar thiománaí ó Bhallstát eile. 

Tá méadú ag teacht ar an méid cásanna dócmhainneachta i measc árachóirí, go háirithe i 
gcomhthéacs trasteorann agus cé go mbíonn nósanna imeachta cúitimh ag tíortha áirithe in 
AE casta nó fada uaireanta, is dul chun cinn é, dar leis an Rapóirtéir, an fhéidearthacht go 
leagfar amach sásra chun go n-íocfar cúiteamh leordhóthanach le híospartaigh go pras. Go 
deimhin, áirítear sa togra bunú ciste cúitimh, i ngach Ballstát, arna mhaoiniú ag na hárachóirí 
náisiúnta, chun teacht in ionad an árachóra dhócmhainnigh. Sna comhthéacsanna trasteorann, 
cúiteofar an t-íospartach go díreach ó chiste náisiúnta an Stáit ina dtarlaíonn an timpiste sula 
n-aisíocfar é ón gciste cúitimh i Stát an árachóra dhócmhainnigh. Tá córas cistí ráthaíochta 
bunaithe ag líon mór Ballstát cheana féin, agus dar leis an Rapóirtéir, is dul chun cinn 
suntasach é go bhfuiltear ag smaoineamh ar an gcóras a leathnú go dtí gach Ballstát trí 
chomhaontuithe deonacha.

Leis an dréacht ón gCoimisiún, déantar foráil freisin go gcuirfeadh árachóirí an modh 
próiseála céanna i bhfeidhm maidir le gach ráiteas faoi stair na n-éileamh arna eisiúint in AE. 
Formheasann an Rapóirtéir cur chuige an Choimisiún chun na ráitis faoi stair na n-éileamh a 
chomhchuibhiú agus, ag an am céanna, chun iad a phróiseáil ar an mbealach céanna gan 
beann ar Bhallstát baile an tsealbhóra árachais. Cuirfidh an beart sin tuilleadh comhionannais 
ar fáil idir sealbhóirí árachais trí chur i bhfeidhm ag árachóirí den mhodh próiseála céanna 
maidir le gach ráiteas faoi stair na n-éileamh arna eisiúint san Eoraip. Is é atá mar chuspóir 
leis sin ná caolais árachais a laghdú agus tuilleadh trédhearcachta a bheith ann maidir le 
fíordheimhniú ráitis faoi stair na n-éileamh.

Maidir le seiceálacha árachais, measann an Rapóirtéir go bhfuil sé ríthábhachtach teorainn a 
chur leis an toirmeasc atá orthu faoi láthair agus na Ballstáit a údarú chun seiceálacha 
neamhionsáiteacha a dhéanamh ar bhonn deonach. Measfar gur seiceálacha 
neamhionsáiteacha iad mar go n-úsáidfear teicnící nach mbeidh gá feithiclí a stopadh dá 
mbarr, agus nach mbeidh idirdhealaitheach, agus a bheidh riachtanach agus comhréireach. 
Measann an Rapóirtéir gur dea-thionscnamh é an fhéidearthacht a thabhairt do na Ballstáit 
uirlisí digiteacha aitheanta uimhirphlátaí a úsáid. Ba cheart gach beart nua a spreagadh, lena 
bhféadfar laghdú a dhéanamh ar fheiniméan na tiomána gan árachas.
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Tá sé i gceist ag an togra le haghaidh Treorach íosmhéideanna cumhdaigh i gcás damáiste 
maoine nó pearsanta a dheimhniú agus gan beann ar an gcatagóir feithicle lena mbaineann. 
Formhuiníonn an Rapóirtéir an beart nua ar choinníoll go bhfuil an ceart ag na Stáit dul thar 
an íosmhéid sin agus nach bhfuil sé i gceist leis praghsanna árachais a chomhchuibhiú mar 
nach mbeidh sé sin indéanta sa lá atá inniu ann leis an méid éagothromaíochtaí eacnamaíocha 
atá idir tíortha éagsúla an Aontais.

Ar deireadh, maidir le raon feidhme na Treorach, tugann an Rapóirtéir tacaíocht do sprioc an 
Choimisiúin i dtaca le cásdlí reatha de chuid na Cúirte Breithiúnais maidir le sainmhíniú ar an 
gcoincheap “úsáid feithicle” a chódú. Mar sin féin, síleann sí go bhfuil an sainmhíniú a ghlac 
sé róshriantach fós agus go bhfágfaidh sé roinnt feithiclí nach bhfuil “ceaptha lena n-úsáid 
mar mhodh taistil de ghnáth” ar lár cé go bhféadfaidís a bheith ina gcúis le damáiste maoine 
nó pearsanta. Tá an Rapóirtéir den tuairim nár cheart gurb í an toisc chinntitheach i gcur i 
bhfeidhm na Treorach seo gníomhaíocht iompair na feithicle stricto senso. Bíonn feithiclí a 
úsáidtear i réimse na tógála go háirithe, a bhfuil gníomhaíochtaí trasteorann acu  ina gcúis le 
timpistí. Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart an sainmhíniú ar úsáid feithicle a bheith 
chomh leathan agus is féidir d’fhonn uasleibhéal cosanta a chur ar fáil d’íospartaigh timpistí. 
Cuirfear leasú síos faoin bpointe sin.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um 
Chosaint an Tomhaltóra, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – fomhír 1 – pointe 1
Treoir 2009/103/CE
Airteagal 1 – fomhír 1 – pointe 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a ciallaíonn “úsáid feithicle”: aon 
úsáid a bhaintear as feithicil atá ceaptha 
lena húsáid mar mhodh taistil de ghnáth, 
atá comhsheasmhach le gnáthfheidhmiú na 
feithicle sin, beag beann ar thréithe na 
feithicle agus beag beann ar an tír-raon ar a 
n-úsáidtear an mhótarfheithicil agus ar cé 
acu an bhfuil sí ina stad nó ag gluaiseacht

1a. ciallaíonn “úsáid feithicle”: aon 
leas a bhaintear as feithicil a úsáidtear mar
mhodh taistil atá comhsheasmhach le 
gnáthfheidhmiú na feithicle sin, gan beann 
ar thréithe na feithicle agus gan beann ar an 
tír-raon ar a n-úsáidtear an mhótarfheithicil 
agus ar cé acu an bhfuil sí ina stad nó ag 
gluaiseacht.;
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