
AD\1198925GA.docx PE643.178v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

2019/0101(COD)

19.2.2020

TUAIRIM
ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le 
cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma 
paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar 
fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Rapóirtéir don tuairim (*): Anna Cavazzini

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta



PE643.178v02-00 2/10 AD\1198925GA.docx

GA

PA_Legam



AD\1198925GA.docx 3/10 PE643.178v02-00

GA

RÉASÚNÚ GEARR

Baineann an ghné lárnach den togra reachtach seo le fachtóirí comhréireachta a thabhairt isteach 
a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar theorainneacha astaíochta Euro 6 a leagtar amach i 
reachtaíocht AE a bheith á gcomhlíonadh ag feithiclí le linn tástálacha Astaíochtaí 
Fíorthiomána (RDE). Is é an argóint atá déanta ag an gCoimisiún chun a leithéid d’fhachtóirí 
comhréireachta a thabhairt isteach ná go bhfuil gá leo chun laghdú a dhéanamh ar na 
neamhréireachtaí atá idir na hastaíochtaí a thomhaistear sa tsaotharlann agus na hastaíochtaí a 
thomhaistear le linn fíorthiomána. Tháinig ann don togra seo tar éis do Chúirt Ghinearálta 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh rialú a eisiúint maidir leis an leasú ar noirm Euro 6 
trí ghníomh tarmligthe trína chur in iúl go ndéanfadh sí leasú ar bhunghné den reachtaíocht, i.e. 
na teorainneacha d’astaíochtaí NOx a mhéadú go saorga trí fhachtóir comhréireachta a thabhairt 
isteach. Dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais, dá bhrí sin, go mbeadh nós imeachta reachtach 
rialta ag teastáil lena aghaidh sin.

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur comhartha mícheart é fachtóirí comhréireachta a thabhairt 
isteach do thomhais RDE tráth ag a bhfuil gá le gníomhaíocht phráinneach chun gur féidir leis 
na Ballstáit an Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir (2008/50/CE) a chomhlíonadh agus chun a 
chinntiú go gcomhlíonfar teorainneacha astaíochta Euro 6 faoi ghnáthdhálaí. Ba cheart do 
mhonaróirí carranna tús a chur le feithiclí a dhearadh a chomhlíonann na teorainneacha 
astaíochta a leagtar síos sa reachtaíocht agus níor cheart go ligfí dóibh éalú ó na hoibleagáidí 
atá orthu. Thairis sin, tagann éiginnteacht chun cinn ó thaobh na ngníomhaíochtaí formheasa 
agus faireachais margaidh de trí lamháil earráide a thabhairt isteach lena ndéantar deacair é, a 
bheag nó a mhór, cinneadh a dhéanamh cé acu an gcomhlíonann feithiclí na caighdeáin 
chomhaontaithe nó nach gcomhlíonann. Ní dhéantar tagairt sa dréacht-tuairim uaithi, áfach, do 
na gnéithe comhshaoil sa téacs dlíthiúil, i.e. fachtóirí comhréireachta, ar gnéithe iad a thagann 
faoi inniúlacht ENVI, i gcomhréir leis an gcomhaontú ar thángthas air idir beirt Chathaoirleach 
an Choiste, cé go gcuireann sí na húdair chéanna imní in iúl is atá thuasluaite. Baineann 
inniúlacht eisiach IMCO leis an bhFaisnéis faoi Dheisiú agus faoi Chothabháil faoi Chaibidil III 
de Rialachán 715/2007/AE, ar caibidil í a leasaítear agus a chomhdhlúthaítear i 
Rialachán 858/2018. Is de chineál teicniúil iad na leasuithe a bhaineann leis na codanna sin dá 
bhrí sin. 

Maidir leis na forálacha ina sonraítear na coinníollacha maidir le cumhachtaí a tharmligean 
chuig an gCoimisiún (Airteagal 1(11) [Airteagal 14a]), is é moladh an Rapóirtéara go ngiorrófaí 
an tréimhse ó chúig bliana go dtí dhá bhliain chun a mheasúnú faoi dheireadh 2022 an bhfuil 
gá le bearta breise. Gheall an Coimisiún go poiblí go dtabharfaí an fachtóir comhréireachta 
anuas go dtí a haon chomh luath agus is féidir agus faoi 2023 ar a dhéanaí. Ba cheart na 
cumhachtaí tarmligthe a bheith i gcomhréir leis an tréimhse chéanna dá bhrí sin. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá 
freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 
ceanglaítear ar fheithiclí saothair éadroim 
nua teorainneacha astaíochta áirithe 
(caighdeáin Euro 5 agus Euro 6) a 
chomhlíonadh agus leagtar síos ceanglais 
bhreise maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi 
dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí. Na 
forálacha teicniúla sonracha ba ghá chun 
an Rialachán sin a chur chun feidhme, is i 
Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón 
gCoimisiún16 a leagadh amach iad agus dá 
éis sin i Rialachán (AE) Uimh. 2017/1151 
ón gCoimisiún17.

(2) Le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 
ceanglaítear ar fheithiclí saothair éadroim 
nua teorainneacha astaíochta áirithe 
(caighdeáin Euro 5 agus Euro 6) a 
chomhlíonadh agus leagtar síos ceanglais 
bhreise maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi 
dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí a 
leasaíodh agus a comhdhlúthaíodh 
tuilleadh le Rialachán (AE) 2018/85815a a 
bhfuil feidhm aige ón 1 Meán Fómhair 
2020. Na forálacha teicniúla sonracha ba 
ghá chun Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 
a chur chun feidhme, is i Rialachán (CE) 
Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún16 a leagadh 
amach iad agus dá éis sin i Rialachán (AE) 
Uimh. 2017/1151 ón gCoimisiún17.

__________________ __________________
15a Rialachán (AE) 2018/858 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir 
le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, 
agus córas, comhpháirteanna agus aonad 
teicniúil ar leithligh atá ceaptha le 
haghaidh feithiclí den sórt sin, agus 
faireachas margaidh orthu, lena 
leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 715/2007 agus (CE) 
Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, 
lch. 1).

16 Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón 
gCoimisiún an 18 Iúil 2008 lena gcuirtear 
chun feidhme agus lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Meitheamh 2007 maidir le 
cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le 
hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí 
agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus 

16 Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón 
gCoimisiún an 18 Iúil 2008 lena gcuirtear 
chun feidhme agus lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Meitheamh 2007 maidir le 
cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le 
hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí 
agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus 
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maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú 
agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 199, 
28.7.2008, lch. 1).

maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú 
agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 199, 
28.7.2008, lch. 1).

17 Rialachán (AE) 2017/1151 ón 
gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena 
bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 
715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le cineálcheadú 
mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó 
fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála 
(Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le 
rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 
2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 
692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán 
(AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 692/2008 (IO L 175, 7.7.2017, 
lch. 1).

17 Rialachán (AE) 2017/1151 ón 
gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena 
bhforlíontar Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú 
mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó 
fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála 
(Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le 
rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil feithiclí, lena leasaítear 
Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 
(CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus 
Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón 
gCoimisiún agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón 
gCoimisiún (IO L 175, 7.7.2017, lch. 1).

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tá sé ríthábhachtach go mbeadh 
rochtain ag oibreoirí neamhspleácha ar 
fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil feithiclí chun iontaoibh 
tomhaltóirí a athbhunú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Tá sé léirithe ag sáruithe a rinne 
monaróirí le déanaí ar an gcreat dlíthiúil 
atá ann cheana, lena n-áirítear sáruithe 
ar na hoibleagáidí dlíthiúla atá orthu faoi 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007, a laige 
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atá na sásraí rialaithe agus 
forfheidhmithe. Níor tugadh cúiteamh 
sásúil do thomhaltóirí, mar fiú i gcásanna 
inar deonaíodh cúiteamh, is annamh a 
tugadh feithiclí i gcomhréir le caighdeáin 
Euro 5 agus Euro 6. Ós rud é go bhfuil 
líon na dtoirmeasc ar fheithiclí díosail i 
gcathracha na hEorpa ag dul i méad agus 
go bhfuil tionchar aige sin ar shaol 
laethúil na saoránach, d’fhéadfaí bearta 
cúitimh leormhaithe a ghlacadh, amhail 
teicneolaíocht oiriúnaithe chun gáis sceite 
a chóireáil (athrú crua-earraí) a shuiteáil 
i bhfeithiclí neamhchomhlíontacha nó, i 
gcás inar mian leis an tomhaltóir feithicil 
a ceannaíodh a mhalartú ar mhúnla níos 
glaine, préimheanna tiontaithe a 
thairiscint.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun gur féidir leis an gCoimisiún 
a chion a dhéanamh le cuspóirí an Aontais 
ó thaobh cháilíocht an aeir de a bhaint 
amach agus le hastaíochtaí ó fheithiclí a 
laghdú, ba cheart an chumhacht 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh (CFAE) a tharmligean 
chuig an gCoimisiún i leith na rialacha 
mionsonraithe maidir leis na nósanna 
imeachta, na tástálacha agus na ceanglais 
shonracha le haghaidh cineálcheadú. Ba 
cheart a áireamh ar an tarmligean sin 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a 
fhorlíonadh trí na rialacha athbhreithnithe 
sin agus ar na sraitheanna tástála a 
úsáidtear chun astaíochtaí a thomhas; na 
ceanglais le haghaidh chur chun feidhme 
an toirmisc ar úsáid feistí sáraithe a 
laghdaíonn éifeachtacht córas rialaithe 
astaíochtaí; na bearta is gá le haghaidh 
chur chun feidhme na hoibleagáide atá ar 

(11) Chun gur féidir leis an gCoimisiún 
a chion a dhéanamh chun cuspóirí an 
Aontais ó thaobh cháilíocht an aeir de a 
bhaint amach agus chun astaíochtaí ó 
fheithiclí a laghdú, ba cheart an chumhacht 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh (CFAE) a tharmligean 
chuig an gCoimisiún i leith na rialacha 
mionsonraithe maidir leis na nósanna 
imeachta, na tástálacha agus na ceanglais 
shonracha le haghaidh cineálcheadú. Ba 
cheart a áireamh sa tarmligean sin 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a 
fhorlíonadh trí na rialacha athbhreithnithe 
sin mar aon leis na sraitheanna tástála a 
úsáidtear chun astaíochtaí a thomhas; na 
ceanglais maidir le cur chun feidhme an 
toirmisc ar úsáid feistí sáraithe lena 
laghdaítear éifeachtacht na gcóras rialaithe 
astaíochtaí; nós imeachta tomhais 
athbhreithnithe do cháithníní a ghlacadh. 
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dhéantóir rochtain neamhshrianta 
chaighdeánaithe a chur ar fáil ar 
fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil feithiclí; nós imeachta 
tomhais coigeartaithe do cháithníní a 
ghlacadh. Ba cheart a áireamh thairis sin ar 
an tarmligean Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 a leasú chun na fachtóirí 
comhréireachta deiridh a athbhreithniú 
chun íslithe chun an dul chun cinn teicniúil 
i PEMS a léiriú, agus na luachanna 
teorantacha atá bunaithe ar mhais na 
gcáithníní a athchalabrú agus luachanna 
teorantacha atá bunaithe ar líon na 
gcáithníní a thabhairt isteach. Tá sé 
ríthábhachtach an Coimisiún dul i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus na 
comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. Thar gach ní, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile san am 
céanna le saineolaithe na mBallstát, agus 
beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

D’ainneoin na tréimhse giorra idir teacht 
i bhfeidhm an Rialacháin seo agus 
aisghairm na bhforálacha maidir le 
faisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil le Rialachán (AE) 2018/858, 
chun críocha na deimhneachta dlíthiúla 
agus chun a áirithiú go mbeidh gach 
rogha ar fáil don reachtóir, ba cheart a 
áireamh sa tarmligean freisin na bearta is 
gá chun oibleagáid an mhonaróra 
rochtain neamhshrianta agus 
chaighdeánaithe a sholáthar ar fhaisnéis 
faoi dheisiú agus faoi chothabháil 
feithiclí a chur chun feidhme. Ba cheart a 
áireamh sa tarmligean freisin 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a leasú 
chun na fachtóirí comhréireachta deiridh a 
athbhreithniú chun íslithe chun an dul chun 
cinn teicniúil maidir le PEMS a léiriú, agus 
na luachanna teorantacha atá bunaithe ar 
mhais na gcáithníní a athchalabrú agus 
luachanna teorantacha atá bunaithe ar líon 
na gcáithníní a thabhairt isteach. Tá sé 
ríthábhachtach go rachadh an Coimisiún i 
mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a 
chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus na 
comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. Thar gach ní, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile san am 
céanna le saineolaithe na mBallstát, agus 
beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
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Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún 
bearta tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 14a chun Airteagal 6 agus 
Airteagal 7 a fhorlíonadh. Áireofar leis sin 
sonraíochtaí teicniúla a bhaineann leis an 
gcaoi a soláthrófar faisnéis OBD agus 
faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil 
feithiclí a shainiú agus a thabhairt cothrom 
le dáta, agus aird faoi leith á tabhairt ar 
riachtanais shonracha FBManna.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún 
bearta tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 14a chun Airteagal 6 agus 
Airteagal 7 a fhorlíonadh. Áireofar leis sin 
sonraíochtaí teicniúla a bhaineann leis an 
gcaoi a soláthrófar faisnéis OBD agus 
faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil 
feithiclí a shainiú agus a thabhairt cothrom 
le dáta, agus aird faoi leith á tabhairt ar 
riachtanais shonracha FBManna, 
micrifhiontar agus oibreoirí 
féinfhostaithe.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú chun feabhas a chur ar an raon feidhme.
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