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Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus má tá sé i gceist é a leasú le 
dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear an 
gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian leis an bParlaimint a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 
561/2006 a mhéid a bhaineann le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí tiomána 
laethúla agus seachtainiúla, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla, 
agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 a mhéid a bhaineann le haimsiú suímh trí bhíthin 
tacagraf
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05114/1/2020 – 
C9-0104/2020),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Eanáir 
20181,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Feabhra 20182,

– ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún (COM(2020)0151), 

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0277), 

– ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi 
Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do Riail  67 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht (A9-0115/2020),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle; 

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le 
hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna 

1 IO C 197, 8.6.2018, lch. 45. 
2 IO C 176, 23.5.2018, lch. 57.
3  Téacsanna arna nglacadh an 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na Comhairle, 
socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.
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RÉASÚNÚ GEARR

1. Reachtaíocht shóisialta san iompar idirnáisiúnta de bhóthar

Cuid thábhachtach de chomhbheartas iompair is ea an earnáil iompair de bhóthar, ina 
bhfostaítear os cionn 11 mhilliún duine agus a bhí i mbun beagnach leath de na gníomhaíochtaí 
iompair earraí ina n-iomláine in AE. Tá trí sprioc chomhiomlánacha ag an reachtaíocht 
shóisialta san iompar idirnáisiúnta de bhóthar: (1) sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú, (2) cosc 
a chur ar an saobhadh iomaíochta, agus (3) dálaí oibre na dtiománaithe a fheabhsú.

Leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 na rialacha is infheidhme maidir le hamanna 
tiomána, sosanna agus tréimhsí scíthe do thiománaithe atá i mbun earraí agus paisinéirí a iompar 
de bhóthar. Léiríodh dúshláin iomadúla i bpróiseas chur chun feidhme an Rialacháin seo. 
Áirítear leo sin, cleachtas forfheidhmiúcháin éagsúil a chuirtear i bhfeidhm ar fud Bhallstáit 
éagsúla an Aontais, soiléireacht théacs an rialacháin, lánrogha leathan na mBallstát agus 
díolúintí éagsúla a cheadaítear leis an rialachán. Imríonn na dúshláin sin tionchar ar 
chomhchuibhiú iompair de bhóthar, mar aon le deimhneacht dhlíthiúil, agus déanann siad 
teorannú ar sprioc an rialacháin a chomhlíonadh.

Chun déileáil leis na dúshláin sin, an 31 Bealtaine 2017, ghlac an Coimisiún sraith tograí 
reachtacha lena gcumhdaítear gnéithe sóisialta agus gnéithe den mhargadh inmheánach a 
bhaineann le hiompar de bhóthar in AE, mar chuid den phacáiste ‘an Eoraip ag Gluaiseacht’ i 
gcomhair soghluaisteacht ghlan, iomaíoch agus nasctha. Ba é ba chuspóir don phacáiste sin 
iomaíocht chóir a áirithiú, na rialacha atá cheana ann a shimpliú, an margadh inmheánach a 
chaomhnú agus cearta oibrithe san earnáil bóithre a áirithiú. 

2. An togra ón gCoimisiún 

Ba é cuspóir ginearálta an togra lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 maidir le 
hamanna tiomána agus tréimhsí scíthe agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 maidir le tacagraif 
ná forálacha áirithe a shoiléiriú agus roinnt rialacha a oiriúnú do riachtanais athraitheacha na 
hearnála agus dlús a chur le forfheidhmiú cliste na rialacha sóisialta maidir le hiompar de 
bhóthar.

Chun an cuspóir ginearálta a bhaint amach, mhol an Coimisiún, inter alia

- go gceadófaí do thuilleadh solúbthachta in eagrú thréimhsí scíthe seachtainiúla na 
dtiománaithe, chun go bhféadfaidh tiománaithe dhá scíth sheachtainiúla as a chéile a ghlacadh 
laistigh de thréimhse ceithre seachtaine agus tairbhiú de scíth sheachtainiúil charntha. 

- go soiléireofaí nach ceadmhach do thiománaithe scíth sheachtainiúil 45 uair an chloig nó níos 
mó a ghlacadh i bhfeithicil, agus go bhfuil sé d’oibleagáid ar an bhfostóir saoráidí codlata agus 
sláintíochta leormhaithe a chur ar fáil don tiománaí, mura bhfuil tiománaithe in ann na scíthe 
seachtainiúla sin a ghlacadh in áit phríobháideach dá rogha féin. Bhí sé mar aidhm leis sin, go 
gcuirfí feabhas ar dhálaí oibre na dtiománaithe agus dálaí maithe a áirithiú dá dtréimhsí scíthe.

- go gcuirfí d’oibleagáid ar ghnóthais iompair obair na dtiománaithe a eagrú i gcaoi go mbeidís 
in ann filleadh abhaile le haghaidh scíth sheachtainiúil uair amháin ar a laghad laistigh de thrí 
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sheachtaine as a chéile. Bhí sé mar aidhm leis sin, cosc a chur ar chás ina mbeadh tiománaithe 
ag obair ar an gcoigríoch ar feadh tréimhsí fada gan an deis a bheith acu filleadh abhaile go 
tráthrialta.

- go bhfeabhsófaí gnéithe na dtacagraf ‘cliste’ chun go bhféadfaí feithiclí a úsáidtear 
d’oibríochtaí iompair trasteorann a shuíomh ar bhonn níos beaichte, agus oibleagáid sa bhreis 
a chur ar thiománaithe suíomh a feithicle a thaifeadadh i dtacagraf tar éis teorainn a thrasnú 
dóibh, ag an áit stadta is túisce a dtiocfaidís air.

3. Caibidlíochtaí idirinstitiúideacha

Tar éis ghlacadh sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019, 
tionóladh caibidlíochtaí idirinstitiúideacha (a bhí dírithe ar luath-chomhaontú ar an dara léamh) 
ó mhí Dheireadh Fómhair go mí na Nollag 2019 faoi Uachtaránacht na Fionlainne ar an 
gComhairle. Tar éis ceithre bhabhta cruinnithe tríthaobhacha, a raibh cruinnithe 
comhpháirteacha ar chuid díobh, tháinig foireann caibidlíochta Pharlaimint na hEorpa ar 
chomhaontú sealadach le hUachtaránacht na Comhairle le linn an chruinnithe thríthaobhaigh 
deiridh a tionóladh an 11-12 Nollaig 2019.

Cuireadh téacs an chomhaontaithe shealadaigh faoi bhráid an Choiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht (TRAN) agus deimhníodh é ar an 21 Eanáir 2020. Ar bhonn an fhormheasa ón 
gCoiste, léirigh Cathaoirleach Choiste TRAN, ina litir chuig Cathaoirleach Choiste na 
mBuanionadaithe (COREPER I), go molfadh sí don Suí Iomlánach an seasamh ón gComhairle 
a fhormheas gan leasuithe, ar choinníoll go mbeadh sé i gcomhréir leis an gcomhaontú 
sealadach arna thabhairt i gcrích idir an dá institiúid. Tar éis fíorú dlítheangeolaíoch, ghlac an 
Chomhairle (trí nós imeachta i scríbhinn) a seasamh go foirmiúil ar an 7 Aibreán 2020 i 
gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach.

4. Príomhghnéithe an chomhaontaithe

Tá sé beartaithe leis an gcomhaontú foriomlán a tugadh chun críche le Parlaimint na hEorpa, 
leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún go bhfeabhsófar tuilleadh na rialacha sóisialta agus 
rialacha an mhargaidh inmheánaigh de chuid AE atá cheana ann i leith iompair de bhóthar. 
Baineadh an méid seo a leanas amach go háirithe:

- Ar eagrú na dtréimhsí scíthe seachtainiúla, dearbhaítear sa chomhaontú cuspóir an 
Choimisiúin i leith tuilleadh solúbthachta a sholáthar le haghaidh iompar lasta fad-achair agus 
lena n-áirithítear go bhfillfidh tiománaithe abhaile go tráthrialta le haghaidh tréimhse scíthe 
fhada. Foráiltear an fhéidearthacht sin mar eisceacht ón riail atá cheana ann lena gceadaítear 
scíth sheachtainiúil laghdaithe a ghlacadh gach uile dara seachtain. Tá sé teoranta do 
thiománaithe atá i mbun iompar lasta idirnáisiúnta, agus faoi réir coinníollacha áirithe, i.e. 
déanfar an dá thréimhse scíthe laghdaithe as a chéile a chaitheamh lasmuigh den Bhallstát 
bunaíochta, déanfar na tréimhsí scíthe laghdaithe as a chéile a chúiteamh roimh an gcéad 
tréimhse scíthe rialta eile agus beidh ar chumas an tiománaí filleadh abhaile gach 3 seachtaine.

- Ar fhilleadh rialta an tiománaí, sonraítear sa chomhaontú gur cheart do na cuideachtaí obair 
na dtiománaithe a eagrú i gcaoi gur féidir leis na tiománaithe filleadh ar ionad oibríochtúil an 
fhostóra ina bhfuil an tiománaí bunaithe de ghnáth nó ar áit chónaithe na dtiománaithe laistigh 
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de gach tréimhse ceithre seachtaine as a chéile. Soiléirítear in aithris “go mbeadh saoirse ag na 
tiománaithe chun an áit ina gcaitheann siad a dtréimhse scíthe a roghnú’’. Laghdaítear an 
idirthréimhse go tréimhse trí seachtaine i gcás ina bhfuil dhá scíth sheachtainiúla laghdaithe as 
a chéile glactha ag an tiománaí.  D’fhéadfadh na tiománaithe idirnáisiúnta leas a bhaint as an 
bhforáil seo, ós rud é go rannchuidíonn sé le cosc a chur ar chás ina mbeadh tiománaithe ag 
obair ar an gcoigríoch ar feadh tréimhsí fada, gan an deis a bheith acu filleadh abhaile ar a 
dteaghlaigh. 

- Ceadaítear tuilleadh solúbthachta leis an bhféidearthacht a tugadh isteach i leith na tréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla a shárú i gcúinsí eisceachtúla, chun bheith in ann ionad 
oibríochtúil an fhostóra nó áit chónaithe an tiománaí a shroicheadh chun tréimhse scíthe 
sheachtainiúil a ghlacadh. Faoi chúinsí eisceachtúla den sórt sin, d’fhéadfadh an tiománaí an 
tréimhse tiomána a shárú ar feadh achar ama nach mó ná aon uair an chloig amháin, nó suas go 
dtí dhá uair an chloig má glacadh sos ar feadh 30 nóiméad roimh dhul i mbun na tiomána breise. 
Feabhsaítear an tsolúbthacht freisin trí cheadú don tiománaí úsáid a bhaint as turais 8 n-uair an 
chloig nó níos mó ar thraein nó ar bhád farantóireachta i gcomhair tréimhsí scíthe seachtainiúla, 
ar choinníoll go bhfuil rochtain ag an tiománaí ar chabán codlata.

- Tacaíonn an comhaontú le cosc a chur le scíthe seachtainiúla a chaitheamh go rialta san 
fheithicil. Téann sé níos faide ná sin fiú, trí thréaniarracht a dhéanamh dálaí iomchuí scíthe a 
ráthú do thiománaithe trí shainordú a thabhairt don Choimisiún forálacha mionsonraithe a 
dhéanamh maidir le limistéir pháirceála atá slán sábháilte, i.e. an leibhéal seirbhíse agus an nós 
imeachta i leith na limistéar páirceála sin a dheimhniú.

- Gné nua is ea áireamh oibreoirí na bhfeithiclí tráchtála éadrom, ar mó iad ná 2 5 tonna, isteach 
faoi raon feidhme na Rialachán seo. Ós rud é nach n-áirítear leis an gceanglas seo ach amháin 
feithiclí a úsáidtear ar bhonn gairmiúil agus a fheidhmíonn in iompar idirnáisiúnta, bheadh 
feidhm aige i leith oibríochtaí ina bhfuil gá le machaire comhréidh. Déanfaidh sé sábháilteacht 
ar bhóithre a mhéadú tuilleadh d’fheithiclí den chineál sin atá bainteach le hiompar idirnáisiúnta 
ar fruiliú nó ar luaíocht.

- Chun forfheidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil na rialacha sóisialta agus rialacha an 
mhargaidh inmheánaigh a bhaint amach, déanann an comhaontú glúin nua tacagraf “cliste’’ a 
thabhairt isteach chun gur féidir na feithiclí a úsáidtear d’oibríochtaí iompair trasteorann a 
shuíomh ar bhonn níos beaichte, chun forfheidhmiú cuí na rialacha nua a áirithiú. Iarann sé 
freisin go dtabharfaí amlíne uaillmhianach, ach réalaíoch chun an teicneolaíocht nua a tabhairt 
isteach. Foráiltear an sceideal do na feithiclí nua (dhá bhliain ón dáta a ghlacfar na sonraíochtaí 
teicniúla) agus don fhlít atá cheana ann (aisfheistiú a dhéanamh trí bliana ón dáta a ghlacfar na 
sonraíochtaí teicniúla do na feithiclí uile atá feistithe le tacagraf seachas an tacagraf cliste leagan 
1; aisfheistiú a dhéanamh ceithre bliana ón dáta a ghlacfar na sonraíochtaí teicniúla do na 
feithiclí uile atá feistithe le tacagraf cliste leagan 1).

5. Moladh

Ós rud é go bhfuil an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh i gcomhréir leis an gcomhaontú 
sealadach a tugadh chun críche le linn na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha, molann an 
Rapóirtéir é a fhormheas gan leasuithe.
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AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
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maidir le huastréimhsí tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-
sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla agus Rialachán 
(AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
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