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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 an dréachtghníomh

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 an leasú le gníomh atá cheana ann agus má tá sé i gceist é a leasú 
leis an 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

Léirítear 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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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an Seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar 
lastais a ghlacadh
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 
Deireadh Fómhair 20181,

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh2 ar an togra ón gCoimisiún chuig an 
bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0279),

– 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 don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

– ag féachaint do Rialacha 67 agus 40 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht (A9-0119/2020),

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

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle; 

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 hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna 
imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí 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 

1 IO C 62, 15.2.2019, lch. 265.
2 Téacsanna arna nglacadh an 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.
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gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.
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RÉASÚNÚ GEARR

1. An gá le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais

I gcás fhormhór mór na n-oibríochtaí iompair lastais in AE, tá úsáid doiciméad páipéir fós ag 
teastáil. Go deimhin, i gcás beagnach 99% de na hoibríochtaí iompair trasteorann in AE, 
úsáidtear cóipeanna crua de dhoiciméid ag céim amháin nó ag céim eile den oibríocht. Mar 
gheall ar sin, bíonn neamhéifeachtúlachtaí ann do ghníomhaithe margaidh i slabhraí iompair 
agus lóistíochta agus ualach neamhriachtanach ar an gcomhshaol. Ós rud é go meastar go 
dtiocfaidh méadú de níos mó ná 50 % ar na gluaiseachtaí iompair lastais ina n-iomláine go dtí 
2050, éireoidh an fhadhb seo níos tromchúisí arís sna blianta amach romhainn. Tá an 
Pharlaimint ag iarraidh le tamall anuas go ndéanfaí iarracht níos fearr aistriú i dtreo iompar gan 
pháipéar agus labhair sí go láidir i bhfabhar sreabhadh faisnéise atá níos simplithe, gan pháipéar, 
leanúnach, trédhearcach, slán agus iontaofa idir gnólachtaí, custaiméirí agus údaráis san earnáil 
sin.

2. An togra ón gCoimisiún 

Shainaithin an Coimisiún dhá phríomhchúis leis an nglacadh mall i dtaobh doiciméadacht 
leictreonach iompair: easpa aitheantais ag údaráis inniúla ar an gcoibhéis dhlíthiúil atá le 
ríomhdhoiciméid agus timpeallacht ilroinnte TF gan córais dhea-bhunaithe agus idir-
inoibritheacha a bhfuil ag gabháil leo rialacha atá infheidhme agus ceangailteach go ginearálta 
maidir le doiciméid leictreonacha iompair.

Sa togra ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2018 ceanglaítear ar na húdaráis inniúla glacadh le 
faisnéis rialála (i gcás gníomhartha dlíthiúla áirithe) i bhfoirm leictreonach, agus creat a leagan 
síos maidir le hardáin agus soláthraithe seirbhíse atá deimhnithe (ag comhlachtaí um measúnú 
comhréireachta).

3. Caibidlíochtaí idirinstitiúideacha

Tar éis ghlacadh sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh an 12 Márta 2019, 
tionóladh caibidlíochtaí idirinstitiúideacha (a bhí dírithe ar luath-chomhaontú ar an dara léamh) 
ó mhí Mheán Fómhair go mí na Samhna 2019 faoi Uachtaránacht na Fionlainne ar an 
gComhairle. Tar éis trí bhabhta cruinnithe tríthaobhacha, tháinig foireann caibidlíochta 
Pharlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach le hUachtaránacht na Comhairle an 26 
Samhain 2019.

Cuireadh téacs an chomhaontaithe shealadaigh faoi bhráid an Choiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht (TRAN) agus rinneadh é a dheimhniú 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 Seisiún Iomlánach an seasamh 
ón gComhairle a fhormheas gan leasuithe, ar choinníoll go bhfuil sé i gcomhréir leis an 
gcomhaontú sealadach arna thabhairt i gcrích idir an dá institiúid. Tar éis fíorúchán 
dlítheangeolaíoch, ar an 7 Aibreán 2020, rinne an Chomhairle (trí nós imeachta i scríbhinn) a 
seasamh a ghlacadh go foirmiúil i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach.
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4. Príomhghnéithe an chomhaontaithe

Neartaigh an comhaontú foriomlán a bhain an Pharlaimint agus an Chomhairle amach an córas 
molta tuilleadh. Rinneadh an méid seo a leanas go háirithe a bhaint amach:

 costais a laghdú d’oibreoirí eacnamaíocha agus údaráis inniúla, tríd, i measc rudaí eile, an 
gcóras deimhniúcháin a bhunú ar na caighdeáin, múnlaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta 
atá ann cheana agus trína áirithiú go ndéanfar an deimhniúchán ar bhealach neamhspleách;

 muinín oibreoirí agus údarás inniúil i sábháilteacht agus slándáil an chórais a fháil agus a 
choimeád trí fheabhas a chur ar an nós imeachta um chaighdeáin, sonraíochtaí agus rialacha 
rochtana sonracha a shocrú, le rannpháirtíocht chuí na gcomhreachtóirí agus na 
ngeallsealbhóirí ábhartha ar fad;

 spreagadh a thabhairt ionas go dtarlóidh gach cumarsáid idir oibreoirí, lena n-áirítear aon 
iarratais leantacha, go leictreonach, i gcás inar féidir; 

 an raon feidhme a shoiléiriú; á léiriú go díreach cén cineál faisnéis rialála faoi iompar lastais, 
má sheolann an t-oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann i bhfoirm leictreonach trí árdán 
deimhnithe í, is gá a bheith glactha ag na húdaráis inniúla. agus an córas faoi lánseol, ní mór 
don Choimisiún a mheas an bhféadfar an raon feidhme a dhéanamh níos mó arís chun 
faisnéis rialála ábhartha eile maidir le hiompar a thabhairt san áireamh, mar shampla faisnéis 
a bhaineann leis an bhfeithicil nó an tiománaí;

 I dtreo digitithe iomlán: cé go bhfuil sé de cheangal ar údaráis inniúla faoin gcóras seo 
glacadh le faisnéis rialála faoi iompar lastais, nuair a sheoltar go leictreonach í, tá saoirse 
ag oibreoirí eacnamaíocha fós cinneadh a dhéanamh maidir leis an digitiú a glacadh nó gan 
ghlacadh leis. Soiléirítear, áfach, gur cheart tús áite a thabhairt d'úsáid an mhodha 
leictreonaigh chun faisnéis rialála a mhalartú idir na hoibreoirí eacnamaíocha agus na 
húdaráis inniúla. Dá bhrí sin, ní mór don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar thionscnaimh 
a d'fhéadfadh a bheith ann d'fhonn oibleagáid a bhunú sa todhchaí ar oibreoirí eacnamaíocha 
modh leictreonach a úsáid chun faisnéis rialála a chur ar fáil d'údaráis inniúla;

 oibreoirí eacnamaíocha a mhealladh a mhéid is féidir chun an córas a úsáid, trí, i measc 
rudaí eile, chórais TF a spreagadh chun iad féin a dheimhniú mar ardán agus trí idir-
inoibritheacht a áirithiú;

 Uainiú: cé gur gá córas deimhniúcháin a shocrú suas go cúramach, socraíodh na 
spriocdhátaí ar bhealach go mbeidh an córas faoi lánseol a luaithe is féidir, ionas go nglacfaí 
ar an margadh é go luath i ndiaidh sin.

5. Moladh

Ós rud é go bhfuil seasamh ón gComhairle 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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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA MAIDIR LEIS AN mBUNÚS 
DLÍ

Karima Delli
A Chathaoirligh
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an mbunús dlí atá leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais 
(COM(2018)0279 – C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

A Chathaoirligh, a chara,

Trí bhíthin litir dar dáta an 13 Samhain 20191, d’iarr do Choiste, de bhun Riail 40(2) de na 
Rialacha Nós Imeachta, tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar a iomchuí atá bunús dlí 
an togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar 
lastais2.

Scrúdaigh an coiste an cheist thuasluaite sa chruinniú a bhí aige an 9 Eanáir 2020.

I - Cúlra

Tá an togra ón gCoimisiún bunaithe ar Airteagail 91, 100(2) (iompar) agus 192(1) CFAE 
(comhshaol). Ina cur chuige ginearálta, leasaigh an Chomhairle an bunús dlí tríd an tagairt 
d’Airteagal 192(1) CFAE a scriosadh. 

II - Na hAirteagail ábhartha ón gConradh

Seo a leanas forálacha ábhartha an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

Airteagal 91
(sean-Airteagal 71 CCE)
1. D'fhonn Airteagal 90 a chur chun feidhme agus ag cur sainghnéithe an iompair san 
áireamh, leagfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle síos, ag gníomhú dóibh i 
gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta agus le Coiste na Réigiún:

(a) rialacha comhchoiteanna is infheidhme maidir le hiompar idirnáisiúnta chuig críoch 

1 D 315856/ JURI Tuairim ar an mbunús dlí maidir leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais (2018/0140(COD)).
2 Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi 
iompar lastais [2018/0140 (COD)], COM/2018/279 final.
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Bhallstáit nó uaithi nó ag gabháil trí chríoch Bhallstáit amháin nó níos mó;

(b) na coinníollacha faoina bhféadfaidh iompróirí neamhchónaitheacha seirbhísí iompair a 
oibriú laistigh de Bhallstát;

(c) na bearta ar mhaithe le feabhas a thabhairt ar shábháilteacht an iompair;

(d) aon fhorálacha eile is fóinteach.

2. Agus na bearta dá dtagraítear i mír 1 á nglacadh, cuirfear san áireamh na cásanna sin ina 
bhféadfadh a gcur i bhfeidhm éifeacht thromchúiseach a bheith aige ar an gcaighdeán 
maireachtála agus ar leibhéal na fostaíochta i réigiúin áirithe, agus ar oibriú saoráidí 
iompair.

Airteagal 100
(sean-Airteagal 80 CCE)
1. Bainfidh forálacha an Teidil seo le hiompar d'iarnród, de bhóthar agus d'uiscebhealach 
intíre.

2. Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, féadfaidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle na forálacha iomchuí don mhuiriompar agus don aeriompar 
a leagan síos. Gníomhóidh siad tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta agus le Coiste na Réigiún.

Airteagal 191
(sean-Airteagal 174 CCE)
1. Rannchuideoidh beartas an Aontais i réimse an chomhshaoil leis na cuspóirí seo a leanas a 
shaothrú:

- mianach an chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú;

- sláinte an duine a chosaint;

- acmhainní nádúrtha a úsáid go stuama réasúnach;

- bearta a chur chun cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta chun dul i ngleic le fadhbanna 
comhshaoil réigiúnacha nó fadhbanna comhshaoil ar fud an domhain, agus go háirithe dul i 
ngleic leis an athrú aeráide.

(...) 

Airteagal 192
(sean-Airteagal 175 CCE)
1. Cinnfidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an 
ngnáthnós imeachta reachtach agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta agus le Coiste na Réigiún, an ghníomhaíocht a ghabhfaidh an tAontas ar láimh 
chun na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 191 a ghnóthú.

(...)
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III – cásdlí CBAE maidir le roghnú an bhunúis dlí

Riamh anall is é an dearcadh a bhí ag an gCúirt Bhreithiúnais ar an gceist i dtaca leis an 
mbunús dlí iomchuí ná gur saincheist de thábhacht bhunreachtúil í, trína ráthaítear 
comhlíontacht le prionsabal na gcumhachtaí arna dtabhairt (Airteagal 5 CAE) agus trína 
gcinntear cineál agus raon feidhme inniúlacht an Aontais3.

De réir chásdlí socair na Cúirte, ní mór an bunús dlí do bheart de chuid an Aontais a roghnú ar 
bhonn gnéithe oibiachtúla a bhféadfaí athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh orthu, go 
háirithe cuspóir agus ábhar an bhirt ina measc4.

Tríd an mbunús dlí mícheart a roghnú, d’fhéadfaí údar cuí a thabhairt leis an ngníomh a chur 
ar ceal. Sa chomhthéacs sin, mian institiúide le haghaidh rannpháirtíocht níos gníomhaí a 
bheith aici i nglacadh birt ar leith, na himthosca inar glacadh beart agus an obair a rinneadh i 
ngnéithe eile laistigh den raon feidhme gníomhaíochta arna chumhdach ag beart áirithe, ní 
bhaineann siad le hábhar chun an bunús dlí ceart a aithint.5 

I gcás ina léirítear le scrúdú a dhéantar ar bheart go bhfuil dhá chuspóir á saothrú leis nó go 
bhfuil dhá chomhpháirt aige, a bhfuil ceann amháin díobh sin inaitheanta mar 
phríomhchuspóir nó mar phríomh-chomhpháirt an bhirt, agus nach bhfuil sa cheann eile ach 
cuspóir teagmhasach nó comhpháirt theagmhasach, ní mór an beart sin a bheith bunaithe ar 
bhunús aonair dlí, eadhon an bunús sin a cheanglaítear leis an bpríomhchuspóir nó leis an 
bpríomh-chomhpháirt6. 

I gcás ina bhfuil roinnt cuspóirí nó comhpháirteanna comhaimseartha ag beart, atá nasctha ar 
bhealach doscartha, gan cuspóirí nó comhpháirt amháin díobh a bheith tánaisteach agus 
indíreach i ndáil leis an gceann eile (nó leis na cinn eile), caithfidh beart den sórt sin a bheith 
bunaithe ar na bunúis dlí chomhfhreagracha éagsúla7, ar choinníoll nach bhfuil na nósanna 
imeachta arna leagan síos do na bunúis dlí faoi seach ar neamhréir le cearta Pharlaimint na 
hEorpa agus nach mbaineann siad an bonn uathu8.

3 Tuairim 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, mír 5.
4 Féach Cás C-411/06 An Coimisiún v. Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, an 8 Meán Fómhair 2009, 
EU:C:2009:518, mír 45.
5 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, mír 44.
6 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-137/12, EU:C:2013:675, mír 53; C-411/06 EU:C:2009:518, 
mír 46 agus an cásdlí a luaitear ann; An Pharlaimint v an Chomhairle, C-490/10, EU:C:2012:525, mír 45; An 
Pharlaimint v an Chomhairle, C-155/07, EU:C:2008:605, mír 34.
7 Cás C-211/01, An Coimisiún v an Chomhairle, ECLI:EU:C:2003:452, mír. 40; Cás C-178/03, An Coimisiún v 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ECLI:EU:C:2006:4, míreanna 43-56. 
8 Cás C-300/89, An Coimisiún v an Chomhairle (“Dé-ocsaíd Tiotáiniam”), ECLI:EU:C:1991:244, míreanna 17-
25; Cás C-268/94, An Phortaingéil v an Chomhairle, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Aidhm agus ábhar an bhirt atá á bheartú

Baineann an togra le rialachán lena ndéanfar úsáid modhanna leictreonacha le haghaidh 
mhalartú na faisnéise ar iompar lastais (eFTI) a chomhchuibhiú.

Eascraíonn sé as an meabhrán míniúcháin gurb é is aidhm don togra feabhas a chur ar úsáid 
níos leithne de dhoiciméid leictreonacha ar iompar lastais chun an margadh aonair a neartú trí 
bhíthin cuid de na baic atá ar dhigitiú sa réimse sin a bhaint. Is iad na príomhghnéithe is cúis 
leis an togra ná an creat dlíthiúil ilroinnte ina leagtar amach oibleagáidí neamhsheasmhacha 
d’údaráis agus iad ag glacadh le doiciméid leictreonacha, agus timpeallacht ilroinnte TF a 
bhfuil sé mar shaintréith inti iliomad córas neamh-idir-inoibritheach9.

Is é is aidhm do na forálacha, dá bhrí sin, dhá phríomhchuspóir beartais a bhaint amach go 
bunúsach: (a) creat dlíthiúil ceangailteach aonfhoirmeach a bhunú maidir le glacadh le 
faisnéis leictreonach nó le doiciméid leictreonacha ag údaráis náisiúnta phoiblí ábhartha; agus 
(b) idir-inoibritheacht na gcóras éagsúla TF atá in úsáid faoi láthair a áirithiú i ndáil le cur 
chun feidhme reachtaíocht ábhartha reatha an Aontais10. 

Mínítear na saincheisteanna céanna tuilleadh in aithrisí 1 go 4 den togra agus faoi Airteagal 1 
de freisin. Dar leis an airteagal sin, bunaítear leis an Rialachán seo “creat dlíthiúil maidir le 
faisnéis rialála a bhaineann le hiompar earraí ar chríoch an Aontais a thabhairt ar mhodh 
leictreonach [...]”. Leagtar síos leis “na coinníollacha faoina gceanglaítear ar údaráis inniúla 
na mBallstát glacadh le faisnéis rialála nuair a chuireann na hoibreoirí eacnamaíocha lena 
mbaineann ar fáil ar mhodh leictreonach í” agus “na rialacha le haghaidh soláthar seirbhísí a 
bhaineann le faisnéis rialála a chur ar fáil ar mhodh leictreonach ag na hoibreoirí 
eacnamaíocha lena mbaineann”. 

Maidir leis an ábhar, sainmhínítear i gCaibidil I go háirithe an raon feidhme ábhartha trí 
ghearrliostú a dhéanamh (trí bhíthin tagairt d’Iarscríbhinn) ar ghníomhartha reatha an Aontais 
lena bhforáiltear ceanglais um fhaisnéis rialála atá ábhartha chun críocha an togra. Leagtar 
amach i gCaibidil II den togra, dar teideal, “Faisnéis rialála a chuirtear ar fáil ar mhodh 
leictreonach”, an oibleagáid atá ar údaráis phoiblí glacadh le doiciméid iompair i bhformáid 
leictreonach, mar aon leis na ceanglais theicniúla chun faisnéis leictreonach a phróiseáil. 
Foráiltear i gCaibidil III, dar teideal, “Ardáin agus seirbhísí eFTI”, rialacha mionsonraithe ar 
fheidhmiúlachtaí agus ceanglais deimhniúcháin na n-ardán eFTI ar a gceadaítear próiseáil 
faisnéise leictreonaí. Baineann Caibidlí IV agus V le gníomhartha tarmligthe agus cur chun 
feidhme, agus le forálacha críochnaitheacha faoi seach.

V – Anailís agus bunú an bhunúis dlí iomchuí

Sa mheabhrán míniúcháin, thug an Coimisiún údar cuí do roghnú na mbunús dlí mar seo a 
leanas: 

“Soláthraítear an bunús dlí le hAirteagal 91, 100(2) agus Airteagal 192(1) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 

Le hAirteagal 91 agus Airteagal 100(2), nach mór a thuiscint i bhfianaise Airteagal 90 lena 

9 Meabhrán míniúcháin, lch. 2.
10 Meabhrán míniúcháin, lch. 6.
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gceanglaítear ar na Ballstáit beartas coiteann iompair a shaothrú, leagtar amach an 
ceanglas go ndéanfaí Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle rialacha comhchoiteanna is 
infheidhme maidir leis an iompar idirnáisiúnta chuig críoch nó ó chríoch Ballstáit nó a 
théann trí chríoch ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit agus, faoi seach, forálacha 
iomchuí le haghaidh muiriompair nó aeriompair a leagan síos.

Le hAirteagal 192(1), nach mór a thuiscint i bhfianaise Airteagal 191, bunaítear gurb iad 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chinnfidh cé na bearta is gá a dhéanamh ar 
leibhéal an Aontais chun an cuspóir, is é sin sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint, a 
ghnóthú.”

(a) A iomchuí atá Airteagail 91 agus 100(2) CFAE

Le hAirteagal 91 agus Airteagal 100(2) CFAE, foráiltear bunúis dlí i réimse beartais an 
iompair faoi seach maidir le hiompar d’iarnród, de bhóthar agus d’uiscebhealach intíre, ar 
thaobh amháin, agus maidir le muiriompair nó aeriompair, ar an taobh eile. 

Tá sé follasach ó chuspóir agus ábhar an togra gur cheart Airteagail 91 agus 100(2) CFAE a 
mheas mar bhunúis dlí ábhartha don togra agus baineann sé le feabhas a chur ar fheidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh in earnáil an iompair. 

Tá sé le cur i dtreis freisin go bhfuil údar cuí ann dul ar iontaoibh Airteagail 91 agus 100(2) 
araon, sa mhéid a leanann an togra ón gCoimisiún cur chuige ilmhódach. 

(b) Gan riachtanas Airteagal 192(1) CFAE a chur leis mar bhunús dlí

Cé go bhfuil an chuid den mheabhrán míniúcháin thuasluaite in ainm údar cuí a thabhairt do 
dhul ar iontaoibh Airteagal 192(1) CFAE mar bhunús dlí, ní chuireann sí in iúl go sonrach, 
áfach, cén fáth a mbeadh gá leis an mbunús dlí sin a chur leis. 

Is fíor go dtugtar le fios i roinnt luanna sa mheabhrán míniúcháin gur cosúil gur rud é ionadú 
doiciméad páipéarbhunaithe le doiciméid leictreonacha a théann chun tairbhe an 
chomhshaoil11. 

É sin ráite, in ainneoin na n-éifeachtaí dearfacha a d’fhéadfadh a bheith ag an togra ar an 
gcomhshaol, is léir nach mbaineann príomhchuspóir an togra le cosaint an chomhshaoil. 
D’fhéadfadh nach mbeadh i gceist le cosaint an chomhshaoil ach éifeacht theagmhasach na 
hionstraime reachtaí. Ar an gcúis sin, ní gá Airteagal 192(1) CFAE a chur leis mar bhunús dlí.

Os a choinne sin, d’fhéadfaí a mheas go ngabhann raon feidhme an togra ceanglais faisnéise a 
leagtar amach i ngníomhartha éagsúla reatha an Aontais (cf. Airteagal 1(2) den togra). Tá na 
gníomhartha sin bunaithe ar bhunús dlí an iompair, cé is moite de reachtaíocht an Aontais 
maidir le lastas dramhaíola atá bunaithe ar Airteagal 192(1) CFAE [anois]12. Cé gur léir go 
bhfuil sé sin fíor, tá gnéithe sa togra féin a thugann le fios nach bhfuil an fíoras sin ábhartha 
chun an bunús dlí a roghnú. Go deimhin, dar le haithrisí 5 agus 6: “(5) Dá bhrí sin, ba cheart 

11 Féach mar shampla an meabhrán míniúcháin, lch. 11: “leis sin, mura ndéanfaí 1-5 cóip ar an meán de gach 
doiciméad in aghaidh an loingsithe a phriontáil níos mó, shábhálfaí thart ar 2-8 billiún bileog pháipéir, nó 
coibhéis thart ar 180-900 míle crann gach bliain”.
12 Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir 
le loingsithe dramhaíola (IO L 190, 12.7.2006, lgh. 1–98). 
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a chur de cheangal ar údaráis na mBallstát glacadh le faisnéis a chuirtear ar fáil go 
leictreonach i gcás ina bhfuil oibleagáid ar oibreoirí eacnamaíocha faisnéis a chur ar fáil 
mar fhianaise go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i ngníomhartha de chuid an Aontais arna 
nglacadh i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí den Chonradh á gcomhlíonadh acu, nó, i 
bhfianaise a chosúla atá an dá chás, go bhfuil reachtaíocht an Aontais maidir le loingsiú 
dramhaíola á comhlíonadh acu [...]. (6) Ós rud é nach bhfuil sé beartaithe leis an Rialachán 
seo ach éascaíocht a dhéanamh ar sholáthar faisnéise, go sonrach, trí mhodh leictreonach, 
níor cheart don Rialachán difear a dhéanamh d’fhorálacha dhlí an Aontais ná an dlí 
náisiúnta lena gcinntear ábhar na faisnéise rialála, agus go sonrach, níor cheart aon 
cheanglas breise um fhaisnéis rialála a fhorchur leis [...]”. Mar sin, ní leasaíonn an togra aon 
ghníomh bunaithe ar bhunús dlí an chomhshaoil, ach díríonn sé ar ghné an iompair maidir le 
lastas dramhaíola. Dá bhrí sin, ní aon amhras ach go bhfuil na gnéithe comhshaoil, más ann 
dóibh, coimhdeach le comhpháirt phríomha iompair an togra13.

I bhfianaise an mhéid sin roimhe seo, is cosúil gurb iad Airteagail 91 agus 100(2) CFAE na 
bunúis dlí chearta don togra. Ní gá Airteagal 192(1) CFAE a chur leis. Mar thoradh air sin, is 
ceart an tagairt d’Airteagal 192(1) sa lua a scriosadh.

Na leasuithe arna nglacadh de bhun idirbheartaíochtaí idirinstitiúideacha ar an gcomhad sin, 
ní chaitheann siad aon amhras ar na conclúidí thuasluaite.

VI - Conclúid agus moladh

Ag a chruinniú an 9 Eanáir 2020, chinn an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla dá réir sin, le 21 vóta 
i bhfabhar, 0 vóta ina coinne agus 1 staonadh14, a mholadh don Choiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht gan ach Airteagail 91 agus 100(2) CFAE a choinneáil mar bhunús dlí an 
rialacháin atá á bheartú.

Is mise, le meas, 

Lucy Nethsingha 

13 N.B. dar leis an gcásdlí, fiú le leasú foirmiúil ar ghníomh bunaithe ar bhunús dlí ar leith, ní cheanglaítear leis 
sin go gcaithfidh an reachtóir an gníomh leasaitheach a bhunú ar bhunús dlí an ghnímh leasaithigh.
14 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Lucy Nethsingha (Cathaoirleach), Marion 
Walsmann (Leas-Chathaoirleach), Ibán García Del Blanco (Leas-Chathaoirleach), Raffaele Stancanelli (Leas-
Chathaoirleach), Franco Roberti (rapóirtéir don tuairim), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (do József 
Szájer de bhun Riail 209(7)), Bettina Vollath and Axel Voss.



RR\1207796GA.docx 15/17 PE650.434v02-00

GA



PE650.434v02-00 16/17 RR\1207796GA.docx

GA

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal Faisnéis leictreonach ar iompar lastais

Tagairtí 05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint 
– P-uimhir

12.3.2019                     T8-0139/2019

Togra ón gCoimisiún COM(2018)0279 - C8-0191/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an 
seasamh ón gComhairle ar an gcéad 
léamh

17.4.2020

An Coiste Freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN
17.4.2020

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Andor Deli
3.7.2018

Bunús dlí á dhíospóid
       Dáta na tuairime ó JURI

JURI
9.1.2020

Pléite sa choiste 28.4.2020

Dáta a ghlactha 8.6.2020

Dáta na vótála críochnaithí +:
–:
0:

46
1
1

Feisirí a bhí i láthair don vótáil 
chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi 
Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don 
vótáil chríochnaitheach

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Dáta don chur síos 16.6.2020



RR\1207796GA.docx 17/17 PE650.434v02-00

GA

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

46 +
ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean 
Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara 
Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, 
Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

1 -
PPE Gheorghe Falcă

1 0
S&D Bogusław Liberadzki

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


