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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 

Tá na leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa leagtha 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 go bhfuil 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 ón bParlaimint 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 ar 

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 

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 

hidir-inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus lena n-éascaítear 

malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain táillí bóthair a íoc san Aontas 

(athmhúnlú) 

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(An gnáthnós imeachta reachtach – athmhúnlú) 

Tá Parlaimint na hEorpa, 

– Ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 

gComhairle (COM(2017)0280), 

– Ag féachaint d’Airteagal 294(2), agus d’Airteagal 91(1), den Chonradh ar Fheidhmiú an 

Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte 

agus na Comhairle (C8-0173/2017), 

– Ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, 

– Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Deireadh 

Fómhair 20171, 

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

– Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos 

struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha dlí2, 

– Ag féachaint don litir an 24 Iúil 2017 ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla chuig an gCoiste 

um Iompar agus um Thurasóireacht de bhun Riail 104(3) dá Rialacha Nós Imeachta, 

– Ag féachaint do Riail 104 agus Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta, 

– Ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don 

tuairim ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-

0000/2017), 

A. de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na 

hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i 

gceist leis an togra ón gCoimisiún, seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar 

leasuithe den sórt sin, agus de bhrí, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha 

neamhathraithe ó na gníomhartha roimhe sin in éineacht leis na leasuithe sin, gurb é atá 

sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;  

1. ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo, 

agus aird á tabhairt ar na moltaí ó Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla 

                                                 
1 Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil. 
2 IO L 77, 28.3.2002, lch. 1. 



 

PE615.481v01-00 6/20 PR\1142288GA.docx 

GA 

Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin; 

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 

dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 

substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;  

3. 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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Leasú  1 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 5 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Ba cheart deireadh a chur le 

bacainní saorga ar fheidhmiú an mhargaidh 

inmheánaigh, ach ligean do na Ballstáit 

agus don Aontas beartais éagsúla maidir le 

táillí bóthair a chur i bhfeidhm i gcás gach 

cineáil feithicle ar leibhéal áitiúil, náisiúnta 

agus idirnáisiúnta. De bharr an trealaimh 

arna shuiteáil i bhfeithiclí, ba cheart a 

bheith in ann na beartais sin maidir le táillí 

bóthair a chur i bhfeidhm i gcomhréir le 

prionsabail an neamh-idirdhealaithe idir 

saoránaigh na mBallstát uile. Dá bhrí sin, is 

gá idir-inoibritheacht na gcóras 

ríomhbhailiúcháin dolaí ar leibhéal an 

Aontais a áirithiú a luaithe is féidir. 

(5) Ba cheart deireadh a chur le 

bacainní saorga ar fheidhmiú an mhargaidh 

inmheánaigh, ach ligean do na Ballstáit 

agus don Aontas beartais éagsúla maidir le 

táillí bóthair a chur i bhfeidhm i gcás gach 

cineáil feithicle ar leibhéal áitiúil, náisiúnta 

agus idirnáisiúnta. De bharr an trealaimh 

arna shuiteáil i bhfeithiclí, ba cheart a 

bheith in ann na beartais sin maidir le táillí 

bóthair a chur i bhfeidhm i gcomhréir le 

prionsabail an neamh-idirdhealaithe idir 

saoránaigh na mBallstát uile. Dá bhrí sin, is 

gá idir-inoibritheacht na gcóras 

ríomhbhailiúcháin táillí ar leibhéal an 

Aontais a áirithiú a luaithe is féidir, agus 

teorainn á cur, a mhéid is féidir, leis an 

gcostas a bhaineann leis na córais a 

úsáideann na bainisteoirí bóithre agus le 

costas na seirbhíse ríomhbhailiúcháin 

táillí. 

Or. it 

Réasúnú 

Mar thoradh ar SERD a thabhairt isteach, beidh srianta éagsúla ann, ar leibhéal na gcóras 

agus leibhéal na seirbhíse araon, rud a chuirfidh le costas na táille. Ar an gcúis sin, maidir le 

cuspóir na hidir-inoibritheachta a bhaint amach, is den riachtanas é nach mbeadh tionchar 

suntasach aige seo ar chostas na dtáillí atá cheana ann, rud a chuirfeadh drogall ar na 

bainisteoirí bóithre an tseirbhís a thabhairt isteach. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 10 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(10) Le haghaidh feidhmeanna (10) Le haghaidh feidhmeanna 
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ríomhbhailiúcháin dolaí agus feidhmeanna 

córas cliste iompair atá comhoibritheach 

(CCI-C), úsáidtear teicneolaíochtaí 

comhchosúla agus bandaí minicíochta atá 

in aice a chéile i gcomhair cumarsáid 

ghearr-raoin ó fheithicil go feithicil agus ó 

fheithicil go bonneagar. Amach anseo, ba 

cheart an fhéidearthacht an 

ríomhbhailiúchán dolaí a chur le chéile le 

CCI-C i mbanda 5.9 GHz, banda a 

úsáidtear do CCI-C faoi láthair, a fhiosrú 

i ndiaidh measúnú críochnúil ar an 

gcostas, an tairbhe, na bacainní teicniúla 

agus na réitigh a d'fhéadfaí a úsáid ar na 

bacainní sin. 

ríomhbhailiúcháin dolaí agus feidhmeanna 

córas cliste iompair atá comhoibritheach 

(CCI-C), úsáidtear teicneolaíochtaí 

comhchosúla agus bandaí minicíochta atá 

in aice a chéile i gcomhair cumarsáid 

ghearr-raoin ó fheithicil go feithicil agus ó 

fheithicil go bonneagar. Amach anseo, ba 

cheart fiosrú a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht iniúchadh a dhéanamh ar 

na sineirgí féideartha idir ardán an 
ríomhbhailiúcháin dolaí agus córais chliste 

chomhoibríocha iompair, ar bhonn 
mionanailís costas agus sochar. 

Or. it 

Réasúnú 

Is é a bheadh mar thoradh ar an aistriú ón mbanda minicíochta reatha 5.9 GHz go banda 

minicíochta 5.9 Ghz, go mbeadh ardchostas ag baint leis an trealamh ar bord agus an 

bonneagar talún a ionadú, mar aon le hagaí trasdula an-fhada. I bhfianaise an dul chun cinn 

sa teicneolaíocht, is beag éifeacht a bheadh ann, ó thaobh costas agus sochar de, 

seanteicneolaíocht a chur chun feidhme an athuair. 

 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 18 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(18) Ní dhéanann an Treoir seo difear do 

shaoirse na mBallstát rialacha a leagan síos 

lena rialaítear muirir ar úsáid bonneagair 

bóithre agus gnóthaí cánachais. 

(18) Ní dhéanann an Treoir seo difear do 

shaoirse na mBallstát rialacha a leagan síos 

lena rialaítear muirir ar úsáid bonneagair 

bóithre agus gnóthaí cánachais. Mar sin 

féin, foráiltear inti go mbeadh córas táillí 

bóthair leictreonach idir-inoibritheach 

ina chabhair chun na cuspóirí a leagtar 

síos i reachtaíocht an Aontais ar tháillí 

bóthair a bhaint amach. 

Or. it 
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Réasúnú 

Gan dochar do phrionsabal na coimhdeachta agus do chineál deonach SERD, céim mhór 

chun tosaigh a bheadh ann an tseirbhís sin a thabhairt isteach ar an leibhéal Eorpach i 

gcomhthéacs idir-inoibritheacht an iompair de bhóthar i mBallstáit an Aontais.  

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe e 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) ciallaíonn ‘réimse dola 

leictreonaigh’  bóthar, gréasán bóithre, 

struchtúr amhail droichead nó tulán, nó bád 

farantóireachta, ar a mbailítear táillí bóthair 

ag úsáid, go heisiach nó i bpáirt, 

meicníochtaí uathoibríocha braite amhail 

cumarsáid le trealamh ar bord atá feistithe 

san fheithicil nó uathaithint uimhirphlátaí; 

e) ciallaíonn ‘réimse dola 

leictreonaigh’ bóthar, gréasán bóithre, 

struchtúr amhail droichead nó tulán, nó bád 

farantóireachta, ar a mbailítear táillí bóthair 

ag úsáid, go heisiach nó i bpáirt, 

meicníochtaí uathoibríocha braite amhail 

cumarsáid le trealamh ar bord atá feistithe 

san fheithicil, a d’fhéadfaí a fhorlíonadh 

le huathaithint uimhirphlátaí; 

Or. it 

Réasúnú 

Is féidir uathaithint uimhirphlátaí a mheas mar uirlis úsáideach tionlacain chun táillí a 

bhailiú. Mar sin féin, tá roinnt míbhuntáistí ag baint le húsáid eisiach na teicneolaíochta sin i 

bhfianaise an líon mór uimhirphlataí éagsúla a bheadh le haithint agus in éagmais 

caighdeánú ar an gcóras uathaitheanta uimhirphlátaí atá inchomparáide leis na 

teicneolachtaí a bhfuil tuairisc orthu in Airteagal 3. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe o 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(o) ciallaíonn ‘feithicil saothair 

éadroim’  aon fheithicil nach feithicil 

tromshaothair í. 

(o) ciallaíonn ‘feithicil saothair 

éadroim’ gluaisteán paisinéirí, mionbhus 

nó veain. 

Or. it 
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Leasú  6 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Bainfidh na córais ríomhbhailiúcháin dolaí 

nua uile ina bhfuil suiteáil nó úsáid 

trealaimh ar bord de dhíth , chun 

idirbhearta ríomhbhailiúcháin dolaí a chur i 

gcrích, úsáid as ceann amháin nó níos mó 

de na teicneolaíochtaí a liostaítear in 

Iarscríbhinn IV . 

Bainfidh na córais ríomhbhailiúcháin dolaí 

nua uile ina bhfuil suiteáil nó úsáid 

trealaimh ar bord de dhíth, chun idirbhearta 

ríomhbhailiúcháin dolaí a chur i gcrích, 

úsáid as ceann amháin nó níos mó de na 

teicneolaíochtaí seo a leanas: 

 a) suí satailíte; 

 b) cumarsáid mhóibíleach i gcomhréir le 

caighdeán GSM-GPRS (tagairt GSM TS 

03.60/23.060); 

 c) teicneolaíocht micreathonnta 5,8 GHz. 

Or. it 

Réasúnú 

Ba cheart go leanfadh an liosta teicneolaíochtaí de bheith faoi réir ag comhchinnteoireacht, 

amhail dá bhforáiltear i dTreoir 2004/52/CE. Déanann réitigh theicneolaíocha córais idir-

inoibritheacha a shainaithint agus is cabhair iad, dá thoradh sin, chun raon feidhme 

ábhartha na Treorach a shainiú. Ós rud é gur saincheist í seo a raibh tábhacht riamh léi, is 

den riachtanas é go mbeadh deis ag na geallsealbhóirí go léir a gcuid tuairimí a nochtadh 

agus a bheith rannpháirteach sa phróiseas cinnteoireachta, agus sheachnófaí, ar an gcaoi 

sin, an baol measúnuithe páirteacha a bheith ann. 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Córais ríomhbhailiúcháin dolaí atá ann 

cheana agus ina n-úsáidtear 

teicneolaíochtaí nach liostaítear in 

Iarscríbhinn IV, cuirfear i gcomhréir leis 

Córais ríomhbhailiúcháin dolaí atá ann 

cheana agus ina n-úsáidtear 

teicneolaíochtaí nach liostaítear sa chéad 

fhomhír den Airteagal sin, cuirfear i 
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na teicneolaíochtaí a liostaítear san 

Iarscríbhinn iad tráth a dhéanfar 

feabhsuithe substaintiúla teicneolaíocha 

orthu. 

gcomhréir leis na teicneolaíochtaí a 

liostaítear san Iarscríbhinn iad tráth a 

dhéanfar feabhsuithe substaintiúla 

teicneolaíocha orthu. 

Or. it 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuirfidh soláthraithe SERD trealamh ar 

bord ar fáil d'úsáideoirí a bheidh oiriúnach 

don úsáid, idir-inoibritheach agus in ann 

cumarsáid a dhéanamh leis na córais 

ríomhbhailiúcháin dolaí uile atá i seirbhís 

sna Ballstáit ag úsáid na teicneolaíochtaí a 

liostaítear in Iarscríbhinn IV. 

Cuirfidh soláthraithe SERD trealamh ar 

bord ar fáil d'úsáideoirí a bheidh oiriúnach 

don úsáid, idir-inoibritheach agus in ann 

cumarsáid a dhéanamh leis na córais 

ríomhbhailiúcháin dolaí uile atá i seirbhís 

sna Ballstáit ag úsáid na teicneolaíochtaí a 

liostaítear i bhfhomhír 1 den Airteagal 

seo. 

Or. it 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 3 – mír 4 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Féadfaidh an trealamh ar bord a 

chrua-earraí agus a bhogearraí féin a úsáid, 

nó eilimintí de chrua-earraí agus de 

bhogearraí eile atá san fheithicil a úsáid, nó 

an dá rud. Chun cumarsáid a dhéanamh le 

córais eile chrua-earraí atá san fheithicil, 

féadfaidh an trealamh ar bord 

teicneolaíochtaí a úsáid nach liostaítear in 

Iarscríbhinn IV. 

4. Féadfaidh an trealamh ar bord a 

chrua-earraí agus a bhogearraí féin a úsáid, 

nó eilimintí de chrua-earraí agus de 

bhogearraí eile atá san fheithicil a úsáid, nó 

an dá rud. Chun cumarsáid a dhéanamh le 

córais eile chrua-earraí atá san fheithicil, 

féadfaidh an trealamh ar bord 

teicneolaíochtaí a úsáid nach liostaítear sa 

chéad fhomhír den Airteagal seo. 

Or. it 
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Leasú  10 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 4 – mír 2 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2a. Déantar SERD a sholáthar trí 

chomhaontuithe conarthacha idir na 

soláthraithe seirbhíse agus na bailitheoirí 

táillí, agus áirithítear, ar a bhonn sin, go 

n-íoctar an táille mar is ceart. 

Or. it 

Réasúnú 

Áirítear in íocaíocht na táille cánacha nach mór don bhailitheoir táillí a íoc leis an Státchiste. 

Ós rud é, i gcás SERD, go ndéanann an soláthraí seirbhíse eadráin sa chaidreamh idir an 

bailitheoir táillí agus an cliant, ní mór na ráthaíochtaí sin a áireamh sa chaidreamh 

conarthach idir an bailitheoir táillí agus an soláthraí seirbhíse. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 4 – mír 3 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Ligfidh SERD don idirmhódúlacht 

a theacht chun cinn gan modhanna eile 

iompair a chur faoi mhíbhuntáiste. 

3. Ligfidh SERD don idirmhódúlacht 

teacht chun cinn agus áiritheoidh sé go 

dtabharfar urraim don phrionsabal “íoc 

mar a úsáidtear”, gan modhanna eile 

iompair a chur faoi mhíbhuntáiste. 

Or. it 

Réasúnú 

Ní hamháin go ligeann SERD don idirmhódúlacht teacht chun cinn, ach ceadaíonn sé freisin 

urraim a thabhairt don phrionsabal “íoc mar a úsáidtear” in earnáil an iompair de bhóthar, 

trí tháillí a íoc. 
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Leasú  12 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 6 – mír 3 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3a. Más gá, chun críocha gníomh 

iardain a dhéanamh maidir le 

mainneachtain táille bóthair a íoc, 

féadfaidh an pointe teagmhála násiúnta 

an fhaisnéis is gá chun an táille a 

aisghabháil a sholáthar don bhailitheoir 

táillí atá thíos leis an mainneachtain 

íocaíochta. 

Or. it 

Réasúnú 

I gcomhthráth leis an nós imeachta leantach a leagtar amach i dtéacs na Treorach, ní mór 

deis a thabhairt don bhailitheoir táillí, atá thíos leis mar gheall ar mhainneachtain táille 

bóthair a íoc, rochtain a fháil ar fhaisnéis arna tiomsú ag an bpointe teagmhála ar gá í chun 

an táille a aisghabháil. 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 10 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Tabharfar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11 lena 

leasaítear Iarscríbhinn I agus IV chun iad 

a oiriúnú don dul chun teicniúil. 

1. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11 a 

bhaineann le hIarscríbhinn I a leasú chun í 

a oiriúnú don dul chun teicniúil. 

Or. it 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh Treorach 

Iarscríbhinn IV 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Liosta na dteicneolaíochta a cheadaítear 

lena n-úsáid i gcórais leictreonach dola 

bóthair chun idirbhearta dola 

leictreonaigh a dhéanamh 

scriosta 

1. suí satailíte;  

2. cumarsáid mhóibíleach;  

3. teicneolaíocht micreathonnta 

5,8 GHz. 

 

Or. it 

Réasúnú 

Ba cheart go leanfadh an liosta teicneolaíochtaí de bheith faoi réir ag comhchinnteoireacht, 

amhail dá bhforáiltear i dTreoir 2004/52/CE. Déanann réitigh theicneolaíocha córais idir-

inoibritheacha a shainaithint agus is cabhair iad, dá thoradh sin, chun raon feidhme 

ábhartha na Treorach a shainiú. Ós rud é gur saincheist í seo a raibh tábhacht riamh léi, is 

den riachtanas é go mbeadh na geallsealbhóirí go léir in ann a gcuid tuairimí a nochtadh 

agus a bheith rannpháirteach sa phróiseas cinnteoireachta, agus sheachnófaí, ar an gcaoi 

sin, an baol measúnuithe páirteacha a bheith ann. 
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN 

 

Togra ón gCoimisiún 

 

Tá sé mar aidhm ag an togra ón gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh atá sa 

reachtaíocht reatha i gcomhthéacs Sheirbhís Dolaí Leictreonacha na hEorpa (SERD), trína 

ndéanfaí na coinníollacha a leagan síos atá riachtanach chun idir-inoibritheacht na gcóras 

ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair a áirithiú, agus an malartú trasteorann faisnéise a éascú maidir 

le mainneachtain táillí a íoc i mBallstáit an Aontais. 

 

Maidir leis an reachtaíocht reatha, lena n-áirítear Treoir 2004/52/CE maidir le hidir-

inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus Cinneadh 2009/750/CE ón 

gCoimsiún maidir le sainmhíniú Sheirbhís Dolaí Leictreonacha na hEorpa agus a heilimintí 

teicniúla, rinneadh í a tharraingt suas agus é mar aidhm léi feabhas a chur ar fheidhmiú an 

mhargaidh trí sheirbhís a sholáthar bunaithe ar ghléas ar bord atá in ann cumarsáid a dhéanamh 

leis an mbonneagar sna Ballstáit a thrasnaíonn an t-úsáideoir, agus éascaíocht a dhéanamh, ar 

an dóigh sin, do chóras ríombhailiúcháin dolaí idir-inoibritheach a chruthú ar leibhéal an 

Aontais.  

 

Mar sin féin, measann an Coimisiún nár féadadh, mar gheall ar an reachtaíocht reatha, na 

cuspóirí a bhaint amach maidir le táillí a bhailiú go huathoibríoch. Sa chás áirithe sin, 

shainaithin an Coimisiún roinnt srianta ar an reachtaíocht reatha, lena n-áirítear bacainní ar 

rochtain ar an margadh do sholáthraithe SERD, a raibh oibleagáidí iomarcacha ina n-ualach 

orthu. Ó thaobh na teicneolaíochta de, tá an trealamh saitilíte fós níos costasaí ná na haonaid ar 

bord a bhfuil an teicneolaíocht micreathonnach ina cuid díobh, ach ba cheart go mbeadh an 

fhorbairt leanúnach ar na Córais Chliste Iompair (CCI) ina spreagadh chun machnamh a 

dhéanamh ar na sineirgí féideartha idir na córais sin agus córais ríomhbhailiúcháin dolaí. Ina 

theannta sin, tugann an Coimisiún dá aire nach bhfuil aon bhunús dlí ar leibhéal an Aontais 

Eorpaigh le haghaidh malartú sonraí clárúcháin feithiclí idir na Ballstáit chun dolaí a 

fhorfheidhmiú.  

 

 

 

Seasamh an rapóirtéara 
  

 Is díol sásaimh don rapóirtéir an togra ón gCoimisiún agus measann sé gur fearr go mór 

é ná an reachtaíocht reatha lena rialaítear SERD. Tá sraith leasuithe molta ag an 

rapóirtéir a chuireann, dar leis, breisluach le téacs an togra, agus is é is aidhm leo ná 

idir-inoibritheach SERD a fheabhsú agus an nós imeachta don chur i bhfeidhm a 

dhéanamh níos éifeachtaí. 

 Aontaíonn an rapóirtéir gur gá sainiú soiléir agus oibiachtúil a dhéanamh ar oibreoirí 

éagsúla SERD, a shainítear faoi láthair i gCinneadh 2009/750/CE amháin, agus 

aithníonn sé gur gá comhsheasmhacht a bheith ann le Treoir 2017/0114(COD). 

 Maidir le gnéithe teicneolaíochta, measann an rapóirtéir go bhfuil an-tábhacht leo chun 

fíorchóras dolaí leictreonacha idir-inoibritheach a chruthú. Dá thoradh sin, tá leasuithe 

curtha síos ina leagtar béim ar an ngá atá le tosaíocht a thabhairt don 

chomhchinnteoireacht, i dtreo is go mbeidh na geallsealbhóirí go léir rannpháirteach sa 

phróiseas comhchinnteoireachta. 
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 Maidir leis an nós imeachta chun neamhíocaíochtaí a bhailiú, aithníonn an rapóirtéir go 

bhfuil teorainn leis an gcur chuige idir-rialtasach, agus nach féidir leis an gcur chuige 

sin íocaíocht chomhéigneach na dtáillí trasteorann a áirithiú. Maidir le cur i bhfeidhm, 

níl i gceist ag an rapóirtéir ach roinnt soiléirithe ar an téacs a mholadh, a bhfuil sé mar 

aidhm acu an nós imeachta a dhéanamh níos éifeachtaí.  

 

 



 

PR\1142288GA.docx 17/20 PE615.481v01-00 

 GA 

IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN GCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA 

D(2017)36120 

 

 

Karima Delli 

An Cathaoirleach, An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 

ASP 04F155 

An Bhruiséil 

 

 

 

Ábhar: Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa maidir le hidir-

inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus lena n-

éascaítear malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain táillí bóthair a 

íoc san Aontas (athmhúnlú) 

 (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

 

 

A Chathaoirligh, 

 

 

Tá scrúdú déanta ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an togra dá dtagraítear thuas, de bhun 

Riail 104 maidir le hAthmhúnlú, mar a tugadh isteach i Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte. 

Seo a leanas mír 3 den Riail sin:  

 

“Má mheasann an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla nach bhfuil aon athruithe 

substainteacha i gceist leis an togra, seachas na hathruithe sin a shainaithnítear sa togra mar 

athruithe den sórt sin, cuirfidh sé an méid sin in iúl don choiste atá freagrach as ábhar an 

togra.  

 

I gcás den sórt sin, de bhreis ar na coinníollacha a leagtar síos i Riail 169 agus i Riail 170, ní 

bheidh leasuithe inghlactha laistigh den choiste atá freagrach as an ábhar ach amháin má 

bhaineann siad leis na codanna sin den togra ina bhfuil athruithe. 

 

Féadfaidh Cathaoirleach an choiste atá freagrach as an ábhar, áfach, mar eisceacht agus ar 

bhonn cás ar chás, glacadh le leasuithe ar chodanna den togra a fhanann gan athrú, má 

mheasann sé nó sí go bhfuil gá leis sin mar gheall ar chúiseanna práinneacha a bhaineann le 

loighic inmheánach an téacs nó mar go bhfuil dlúthbhaint idir na leasuithe agus leasuithe 

inghlactha eile. Caithfear cúiseanna den sórt sin a shonrú i réasúnú i scríbhinn ar na 

leasuithe.” 

 

Tar éis tuairim a fháil ó Mheitheal Chomhairleach Sheirbhísí Dlí Pharlaimint na hEorpa, na 

Comhairle agus an Choimisiúin, a bhfuil scrúdú déanta aici ar an togra athmhúnlaithe, agus i 

gcomhréir leis na moltaí ón rapóirtéir, measann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla nach bhfuil 

aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa 

togra mar leasuithe den sórt sin agus atá sainaitheanta amhlaidh ag an Meitheal Chomhairleach, 
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agus, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha a bhí 

cheana ann in éineacht leis na hathruithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna 

atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint. 

Mar chríoch, ag an gcruinniú a bhí aige an 7 Meán Fómhair 2017, mhol an Coiste um Ghnóthaí 

Dlíthiúla, d’aon toil1, go bhféadfadh an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ina cháil 

mar an coiste atá freagrach, scrúdú a dhéanamh ar an togra thuasluaite i gcomhréir le Riail 104. 

 

 

Le dea-mhéin, 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Faoi iamh: Tuarascáil arna síniú ag Uachtarán na Meithle Comhairlí. 

                                                 
1 Bhí na Feisirí seo a leanas i láthair: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho 

e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo 

Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ 
DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN 

CHOIMISIÚIN  

 

 

 

 

MEITHEAL CHOMHAIRLEACH 

NA SEIRBHISÍ DLÍ 

An Bhruiséil, 24 Iúil 2017 

TUAIRIM 

 CHUIG: PARLAIMINT NA hEORPA 

  AN CHOMHAIRLE 

  AN COIMISIÚN 

Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-

inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus lena n-éascaítear malartú 

trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain táillí bóthair a íoc san Aontas (athmhúnlú) 

COM(2017)0280 del 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos 

struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha reachtacha, agus go háirithe 

pointe 9 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhisí dlíthiúla 

faoi seach Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, an 21 Meitheamh 2017, 

chun scrúdú a dhéanamh, i measc nithe eile, ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an 

gCoimisiún. 

 

Le linn an chruinnithe sin1, is é an toradh a bhí ar an scrúdú ar an togra le haghaidh Treoir ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-athmhúnlaítear Treoir 2004/52/CE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le hidir-inoibritheacht 

na gcóras leictreonach dolaí bóthair sa Chomhphobal, ná go ndearna an Mheitheal 

Chomhairleach, i gcomhthoil a chéile, a leagan síos gur cheart na leasuithe seo a leanas a léiriú 

leis an scáth liath a úsáidtear de ghnáth chun leasuithe substainteacha a shainaithint: 

– in aithris 4, cuirtear an focal "mótarfheiticlí" in ionad "feithiclí"; 

– scriostar aithris 20 de Threoir 2004/52/CE; 

– cuirtear na focail "ar bord" le hAirteagal 4(6). 

 

Dá thoradh sin, d’fhág scrúdú an togra go raibh sé ar chumas na Meithle Comhairlí a theacht ar 

an tátal, gan aon easaontú, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra seachas 

na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra sin nó sa tuairim seo mar leasuithe den sórt sin. 

Tháinig an Mheitheal Chomhairleach ar an tátal freisin, a mhéid a bhaineann le códú na 

bhforálacha neamhathraithe ó ghníomhartha a bhí cheana ann in éineacht leis na leasuithe 

substainteacha sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon 

                                                 
1 Is bunaithe ar an leagan Béarla a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla 

sin an chóip bhunaidh den téacs a bhí á phlé 
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athrú ina substaint. 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Comhairleoir Dlí   Comhairleoir Dlí   Ard-Stiúrthóir 

 


