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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

Tuarascáil cur chun feidhme maidir leis na gnéithe den Phacáiste Ródacmhainneachta a 
bhaineann le sábháilteacht ar bhóithre
(2019/2205(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Phacáiste Ródacmhainneachta, ina gcuimsítear Treoir 2014/45/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tástálacha 
ródacmhainneachta tréimhsiúla ar mhótarfheithiclí agus a leantóirí1, Treoir 2014/46/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 
1999/37/CE ón gComhairle maidir leis na doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí2, 
agus Treoir 2014/47/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 
2014 maidir le cigireacht theicniúil cois bóthair ar ródacmhainneacht feithiclí tráchtála a 
bhíonn ag gluaiseacht san Aontas3,

– ag féachaint do rún an 14 Samhain 2017 uaithi maidir le beatha daoine a shábháil: 
sábháilteacht carranna a threisiú san Aontas Eorpach4,

 – ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Iúil 2010 dar teideal Towards a 
European road safety area: policy orientations on road safety for 2011-2020 [I dtreo 
limistéar sábháilteachta bóithre Eorpach: treoshuíomhanna beartais maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre, 2011-2020] (COM(2010)0389),

– ag féachaint don mheasúnú ar chur chun feidhme Eorpach a choimisiúnaigh Seirbhís 
Taighde Pharlaimint na hEorpa agus a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2020 maidir le cur 
chun feidhme an Phacáiste Ródacmhainneachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 4 Samhain 2020 maidir le cur chun 
feidhme Threoir 2014/45/AE maidir le tástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla ar 
mhótarfheithiclí agus a leantóirí (COM(2020)0699),

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 3 Samhain 2020 maidir le cur chun 
feidhme Threoir 2014/47/AE maidir le cigireacht theicniúil cois bóthair ar fheithiclí 
tráchtála a bhíonn ag gluaiseacht san Aontas (COM(2020)0676),

– ag féachaint don staidéar a choimisiúnaigh Ard-Stiúrthóireacht Soghluaisteachta agus 
Iompair (DG MOVE) an Choimisiúin agus a foilsíodh i mí Feabhra 2019 maidir le 
leantóirí éadroma agus feithiclí dhá nó trí roth a áireamh faoi raon feidhme na tástála 
ródacmhainneachta tréimhsiúla,

– ag féachaint don staidéar a choimisiúnaigh DG MOVE agus a foilsíodh i mí Feabhra 

1 IO L 127, 29.4.2014, lch. 51.
2 IO L 127, 29.4.2014, lch. 129.
3 IO L 127, 29.4.2014, lch. 134.
4 IO C 356, 4.10.2018, lch. 2.
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2019 maidir le eCall a áireamh sa tástáil ródacmhainneachta thréimhsiúil ar 
mhótarfheithiclí,

– ag féachaint don staidéar féidearthachta a choimisiúnaigh DG MOVE agus a foilsíodh i 
mí Aibreáin 2015 ar an Ardán um Fhaisnéis faoi Fheithiclí,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le ceanglais chineálcheadaithe do 
mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar 
leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin, a mhéid a bhaineann lena 
sábháilteacht ghinearálta agus cosaint na ndaoine atá i bhfeithiclí agus úsáideoirí 
soghonta bóthair5,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
(A9-0000/2020),

A. de bhrí gur ghlac an tAontas in 2010 beartas sábháilteachta bóithre arb é is aidhm dó 
líon na mbásanna ar bhóithre a laghdú 50 % faoi 2020; de bhrí gur leag an tAontas 
amach an cuspóir ‘fís nialais’ in 2011, lena mbeartaítear nach mbeidh bás ar bith san 
iompar ar bóthar faoi 2050; de bhrí go bhfuair thart ar 22 800 duine bás sa bhliain 2019 
agus gur gortaíodh thart ar 135 000 duine go dona ar bhóithre na hEorpa; de bhrí gur gá 
bearta níos éifeachtaí a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus ag na Ballstáit má táthar 
chun sprioc ‘fís nialais’ a bhaint amach;

B. Ós rud é, in ainneoin iarrachtaí chun feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre san 
Aontas, go bhfuil an dul chun cinn maidir le rátaí básanna ar bhóithre a laghdú, más dul 
chun cinn nach beag féin é, rómhall le blianta beaga anuas; de bhrí go meastar gur 
fabhtanna teicniúla i bhfeithiclí is cúis le thart ar 5 % de thionóiscí a mbíonn feithiclí 
iompair lasta bainteach leo; de bhrí go meastar go bhfuil droch-chothabháil feithiclí 
freagrach as 4 % de thionóiscí a mbíonn úsáideoirí bóthair bainteach leo;

C. de bhrí go léirítear le réamhfhigiúirí do 2019 gur lú líon na mbásanna ar bhóithre an 
Aontais i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, ach go bhfuil an dul chun cinn fós 
rómhall; de bhrí gur cinnte go mainneofar, faoina leath nó mar sin, sprioc an Aontais 
líon na mbásanna ar bhóithre a laghdú faoina leath idir 2010 agus deireadh 2020 a 
bhaint amach, toisc nár cláraíodh ach laghdú 23 % go dtí seo; de bhrí go bhfuil 
cigireachtaí ar fheithiclí bunriachtanach don tsábháilteacht ar bhóithre;

D. de bhrí go léirítear in anailís ar thrasuí agus cur chun feidhme an Phacáiste 
Ródacmhainneachta ag na Ballstáit gur gá na nósanna imeachta comhchuibhithe a 
fheabhsú ar leibhéal an Aontais;

Moltaí

An Pacáiste Ródacmhainneachta a thrasuí agus a chur chun feidhme – cuspóirí 

5 IO L 325, 16.12.2019, lch. 1.
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sábháilteachta an Aontais

1. á chur in iúl gur geal léi gur tháinig feabhas, le trasuí an Phacáiste Ródacmhainneachta 
agus le cur chun feidhme roinnt dá fhorálacha, ar chomhchuibhiú na nósanna imeachta 
náisiúnta, go háirithe a mhéid a bhaineann le minicíocht, inneachar agus modh na 
dtástálacha cigireachta ar fheithiclí;

2. á chur in iúl gur geal léi gur chuidigh trasuí an Phacáiste Ródacmhainneachta le feabhas 
a chur ar cháilíocht na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla agus ar chomhordú na 
mBallstát agus ar chaighdeáin maidir le cigireacht cois bóthair ar fheithiclí, agus na 
caighdeáin sábháilteachta bóithre á n-ardú ag an am céanna;

3. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil ar áireamh sa Phacáiste Ródacmhainneachta, in 
ainneoin cáilíocht níos fearr na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla agus na himpleachtaí 
dearfacha a bhaineann leis sin do shábháilteacht ar bhóithre, roinnt forálacha neamh-
shainordaitheacha nár trasuíodh le déine leormhaith nó nár trasuíodh in aon chor, agus 
cur isteach déanta dá réir ar chomhchuibhiú, ar leibhéal an Aontais, gnéithe amhail 
daingniú lasta agus malartú faisnéise agus comhar idir na Ballstáit;

4. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil roinnt Ballstát ann nár thrasuigh an Pacáiste 
Ródacmhainneacht in am agus go raibh ar an gCoimisiún tús a chur le nósanna 
imeachta um shárú in aghaidh Ballstát amháin; ag tathant ar na Ballstáit lena mbaineann 
na forálacha den Phacáiste Ródacmhainneachta atá in easnamh a thrasuí go pras ina 
reachtaíocht náisiúnta;

Minicíocht agus inneachar na dtástálacha

5. á chur in iúl gur geal léi gur tharla 90 % de na cigireachtaí ar fheithiclí, tar éis theacht i 
bhfeidhm an Phacáiste Ródacmhainneachta, de réir na n-eatramh atá leagtha síos sa 
Phacáiste nó de réir eatraimh níos déine ná sin, rud atá ag cuidiú go mór leis an líon 
feithiclí neamhshábháilte atá i gcúrsaíocht ar bhóithre an Aontais a laghdú; ag cur in iúl 
gur oth léi, áfach, go bhfuil gá fós ag roinnt Ballstát le heatraimh níos faide ná na 
heatraimh a leagtar síos leis an bPacáiste, agus an tsábháilteacht maidir le dálaí reatha á 
laghdú dá réir; á iarraidh ar na Ballstáit lena mbaineann cloí leis na heatraimh a leagtar 
síos leis an bPacáiste gan a thuilleadh moille, mar go bhfuil slándáil agus beatha 
shaoránaigh an Aontais idir chamáin;

6. ag tabhairt dá haire nach bhfuil sé beartaithe aitheantas frithpháirteach a thabhairt do 
thástálacha ródacmhainneachta ar fheithiclí athláimhe arna n-allmhairiú ó Bhallstáit eile 
i gcásanna nach ionann tréimhsiúlacht na dtástálacha ag na Ballstáit, agus dá bhrí sin 
nach dtugtar leis an bPacáiste ach aitheantas frithpháirteach teoranta ina leith sin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún próiseas deimhniúcháin de chuid an Aontais do charranna 
athláimhe a ionchorprú sa chéad athbhreithniú eile ar an bPacáiste Ródacmhainneachta;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún a mheasúnú cibé acu an bhféadfadh nó nach bhféadfadh na 
heisceachtaí ón gcóras tástála i gcás catagóirí áirithe feithiclí arna ndeonú do na 
Ballstáit faoin bPacáiste Ródacmhainneachta a bheith ina riosca don tsábháilteacht ar 
bhóithre ar bhonn na sonraí ábhartha faoi thionóiscí bóthair agus a mhachnamh a 
dhéanamh i dtaobh a mhéid a d’fhéadfaí deireadh a chur leis na heisceachtaí sin mar 
chuid den chéad athbhreithniú eile ar an bPacáiste Ródacmhainneachta;
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8. á iarraidh ar an gCoimisiún forálacha maidir le cigireacht iomchuí cois bóthair a 
áireamh sa chéad athbhreithniú eile, lena n-áirítear forálacha le haghaidh feithiclí dhá nó 
trí roth, toisc go meastar go bhfuil gluaisrothaithe ina n-úsáideoirí soghonta bóithre;

9. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil ach bearta cineálacha curtha i bhfeidhm ag na 
Ballstáit go nuige seo agus forálacha maidir le pionóis mar gheall ar chalaois 
odaiméadair á dtrasuí acu; ag tathant ar na Ballstáit an ceanglas soiléir sin den Phacáiste 
Ródacmhainneachta a chomhlíonadh agus bearta níos spriocdhírithe a thrasuí ina 
reachtaíocht náisiúnta gan a thuilleadh moille; ag cur in iúl gur oth léi go bhfuil an 
fhoráil atá ann faoi láthair maidir le pionóis mar gheall ar chalaois odaiméadair lag fós, 
toisc nach gceanglaítear léi ach iad a bheith ‘éifeachtach, comhréireach, 
athchomhairleach agus neamh-idirdhealaitheach’, agus na méideanna iarbhír agus na 
bearta athchomhairleacha comhfhreagracha á bhfágáil faoi lánrogha na mBallstát den 
chuid is mó; á mheas gur cheart pionóis níos comhchuibhithe agus níos nithiúla mar 
gheall ar chalaois odaiméadair a leagan síos sa chéad athbhreithniú eile;

Trealamh a úsáidtear agus oiliúint a chur ar chigirí

10. á chur in iúl gur geal léi go ndearnadh, tar éis theacht i bhfeidhm an Phacáiste 
Ródacmhainneachta, an trealamh tástála a chomhchuibhiú i ngach Ballstát agus go 
gcomhlíontar leis ceanglais íosta áirithe, agus feabhas déanta dá réir ar aonfhoirmeacht 
na seiceálacha ródacmhainneachta ar fud an Aontais;

11. ag tabhairt dá haire gurb amhlaidh, cé gur thug na Ballstáit go léir cáilíochtaí íosta 
isteach do chigirí a dhéanann seiceálacha ródacmhainneachta, nach gcomhlíonann cuid 
díobh na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 2014/45/AE 
maidir le tástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla; á iarraidh ar na Ballstáit sin a gcuid 
ceanglas a ailíniú dá réir sin;

Cigireachtaí teicniúla cois bóthair agus daingniú lasta

12. ag tabhairt dá haire gurb amhlaidh, de réir tuarascálacha ón gCoimisiún, atá líon na 
gcigireachtaí cois bóthair ar fheithiclí tráchtála ag titim le sé bliana anuas; á chur in iúl 
gur saoth léi an treocht sin agus á mheabhrú go bhfuil sé d’oibleagáid ar na Ballstáit ó 
2018 i leith, faoin bPacáiste Ródacmhainneachta, a áirithiú go ndéantar líon íosta 
cigireachtaí cois bóthair i ndáil le líon na bhfeithiclí cláraithe ar a gcríoch (5 %); á 
iarraidh ar an gCoimisiún feithiclí de chatagóir N16 a úsáidtear chun críocha tarlaithe 
tráchtála de bhóthar a thabhairt faoi raon feidhme na gcigireachtaí cois bóthair, i 
bhfianaise an mhéadaithe a tháinig ar a líon agus i bhfianaise a n-ardmhíleáiste;

13. á chur in iúl gur oth léi nach forálacha sainordaitheacha na forálacha atá sa Phacáiste 
Ródacmhainneachta a bhaineann le cigireacht ar dhaingniú lasta, rud a fhágann nár 
thrasuigh ach cúpla Ballstát na bearta sábháilteachta ábhartha; á chonclúidiú, dá bhrí 
sin, nach bhfuil comhchuibhiú curtha i gcrích i dtaca leis sin ná baol air; ag tathant ar an 
gCoimisiún atreisiú na bhforálacha sin a mholadh sa chéad athbhreithniú eile;

6 Feithiclí a úsáidtear chun earraí a iompar agus nach mó ná 3.5 tona a n-uasmhais (e.g. trucailí bailithe, 
veaineanna).
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Taifid faisnéise agus malartú sonraí idir na Ballstáit

14. á chur in iúl gur oth léi nach gcoimeádann ach líon beag Ballstát bunachar sonraí 
leictreonach náisiúnta de na móreasnaimh agus de na heasnaimh chontúirteacha a 
thagann chun solais ó chigireachtaí cois bóthair agus gurb annamh a chuireann na 
Ballstáit torthaí na gcigireachtaí sin in iúl do phointe teagmhála náisiúnta an Bhallstáit 
ina bhfuil an fheithicil cláraithe; á chur in iúl gur oth léi nach leagtar amach sa Phacáiste 
Ródacmhainneachta aon ghníomhaíocht ba cheart don Bhallstát clárúcháin a chur i 
gcrích a luaithe a thugtar fógra dó faoi mhóreasnaimh agus faoi easnaimh 
chontúirteacha den sórt sin; ag tathant ar an gCoimisiún na forálacha sin a atreisiú sa 
chéad athbhreithniú eile;

15. á iarraidh ar na Ballstáit malartú córasach sonraí maidir le tástáil ródacmhainneachta 
agus léamha odaiméadair a éascú idir a n-údaráis inniúla faoi seach maidir le tástáil, 
clárú agus ceadú feithiclí, monaróirí trealaimh tástála agus monaróirí feithiclí; á chur in 
iúl gur geal léi, i ndáil leis an méid sin, staidéar féidearthachta an Choimisiúin maidir 
leis an Ardán um Fhaisnéis faoi Fheithiclí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit oibriú chun a áirithiú go gcuirfear Ardán um Fhaisnéis faoi Fheithiclí ar bun 
mar chuid den chéad athbhreithniú eile chun malartú sonraí idir na Ballstáit a bhrostú 
agus a éascú;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh i rith an chéad athbhreithnithe eile ar 
an bhféidearthacht, ní hamháin léamha odaiméadair ach freisin faisnéis faoi thionóiscí a 
áireamh mar chuid de mhalartú sonraí maidir le stair feithicle idir údaráis chlárúcháin, 
toisc go n-áiritheofaí leis sin go mbeadh saoránaigh an Aontais níos eolaí ar stair agus 
staid a gcuid feithiclí; á mheabhrú go bhféadfadh tionóiscí bóthair a bheith ina 
gcionsiocair le cigireachtaí breise, a chuidíonn lena áirithiú go ndéantar feithiclí a 
dheisiú mar is ceart agus go bhfeabhsaítear an tsábháilteacht ar bhóithre;

Creat a sheasfaidh an aimsir

17. á iarraidh ar an gCoimisiún aird chuí a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil i ngnéithe 
sábháilteachta feithicle don chéad athbhreithniú eile; ag tabhairt dá haire, de bhun 
Rialachán (AE) 2019/2144, nach mór tosú ar fheithiclí nua a fheistiú le hardchórais 
sábháilteachta nua ó 2022; á iarraidh ar an gCoimisiún na córais sin a áireamh faoi raon 
feidhme na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla; á iarraidh ar an gCoimisiún eCall a chur 
san áireamh sna cigireachtaí teicniúla tréimhsiúla freisin7;

18. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú ag teacht ar úsáid feithiclí aonair agus ar 
shoghluaisteacht chomhroinnte chun críocha iompair phoiblí agus/nó lóistíochta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a mheasúnú cibé acu ar cheart minicíocht na gcigireachtaí ar 
na feithiclí sin a mhéadú dá réir nó nár cheart;

°

° °

19. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 

7 Féach Iarscríbhinní I agus III a ghabhann le Treoir 2014/45/AE.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra maidir leis an gcreat rialála

In 2010, d’fhógair an Coimisiún Eorpach beartas sábháilteachta bóithre arb é ab aidhm dó líon 
na mbásanna ar bhóithre a laghdú 50 % as sin go ceann deich mbliana. In 2011, d’fhoilsigh an 
Coimisiún an Páipéar Bán dar teideal Roadmap to a Single European Transport Area – Towards 
a competitive and resource efficient transport system [Treochlár um Limistéar Iompair Eorpach 
Aonair – I dtreo córas iompair atá iomaíoch agus tíosach ar acmhainní],1 ina leagtar amach an 
cuspóir ‘fís nialais’, faoina bhfuil sé beartaithe nach mbeidh bás ar bith san iompar ar bóthar 
faoi 2050.

Mar chuid den chreat beartais sin, in 2014 ghlac na hinstitiúidí Eorpacha an Pacáiste 
Ródacmhainneachta, ina bhfuil trí phíosa reachtaíochta arb é is aidhm dóibh feabhas a chur ar 
cháilíocht na tástála feithiclí, na ceanglais le linn cigireachtaí cois bóthair a chomhchuibhiú 
agus an chéad bheart Eorpach a thabhairt isteach chun calaois odaiméadair a chomhrac. Tá na 
gníomhartha seo a leanas, go háirithe, ar áireamh sa Phacáiste Ródacmhainneachta:

- Treoir 2014/45/AE maidir le tástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla;
- Treoir 2014/46/AE maidir le doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí;
- Treoir 2014/47/AE maidir le cigireachtaí teicniúla cois bóthair le haghaidh feithiclí tráchtála.

Maidir le tástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla, le Treoir 2014/45/AE aisghairtear Treoir 
2009/40/CE agus nuashonraítear córas na dtástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla ar 
fheithiclí ar bhóithre poiblí. Ceann de na nithe nua ábhartha atá i dTreoir 2014/45/AE is ea 
aitheantas frithpháirteach do dheimhnithe cigireachta le haghaidh feithiclí athláimhe a 
allmhairítear ó Bhallstáit eile.

Gné nuálach eile is ea léamha odaiméadair a chlárú le linn cigireachtaí ródacmhainneachta. Is 
é an réasúnaíocht atá leis sin gur cheart, leis an tseiceáil ar luachanna odaiméadair, fianaise 
oifigiúil a sholáthar ar líon iarbhír na gciliméadar arna dtaisteal ag feithiclí chun aithint agus 
cosc calaoise odaiméadair a éascú.

Maidir leis na doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí, le Treoir 2014/46/AE ceanglaítear 
ar na Ballstáit sonraí maidir le gach feithicil a chláraítear ar a gcríoch, lena n-áirítear toradh na 
dtástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla sainordaitheacha, a thaifeadadh go leictreonach. Is 
é is aidhm do na taifeadtaí leictreonacha freisin a fhíorú ar cuireadh feithicil ar fionraí ó thrácht 
ar bhóithre agus éascú a dhéanamh ar an bpróiseas chun bailíocht na ndeimhnithe 
ródacmhainneachta a aithint ar fud an Aontais.

Le Treoir 2014/47/AE, bunaíodh íoscheanglais maidir le cigireachtaí teicniúla cois bóthair ar 
fheithiclí tráchtála a bhíonn i gcúrsaíocht. Ní nua dá bhforáiltear leis an Treoir is ea go socraítear 
ann an líon íosta tástálacha ba cheart do Bhallstát a dhéanamh, bunaithe ar líon iomlán na 
bhfeithiclí arna gclárú ar a chríoch, ar líon feithiclí é ba cheart a bheith ag comhfhreagairt do 5 
% ar a laghad den fhlít chláraithe san Aontas. Leagtar síos leis freisin íoschaighdeáin choiteanna 

1 32 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
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maidir le trealamh, oiliúint a chur ar chigirí a dhéanann cigireachtaí níos mionsonraithe, 
measúnú a dhéanamh ar easnaimh agus obair leantach a dhéanamh orthu. I measc na gceanglas 
eile, tugtar isteach cigireacht ar dhaingniú lasta mar chuid den chigireacht cois bóthair agus 
d’aidhm leis a áirithiú go ndaingnítear lasta go cuí, agus nach gcuirtear isteach ar thiomáint 
shábháilte.

Bhí sé d’oibleagáid ar na Ballstáit na trí Threoir den Phacáiste Ródacmhainneachta a thrasuí trí 
ghníomhartha náisiúnta agus forálacha riaracháin a ghlacadh roimh an 20 Bealtaine 2017, agus 
bhí ar na bearta teacht i bhfeidhm faoin 20 Bealtaine 2018.

Na príomhfhionnachtana2

Sa tuarascáil cur chun feidhme sin, tá sé mar aidhm ag an Rapóirtéir measúnú a dhéanamh ar 
thrasuí dlíthiúil agus ar fheidhmiú nithiúil an Phacáiste Ródacmhainneachta i mBallstáit AE-
27 ó thaobh na sábháilteachta ar bhóithre de. Díríonn sé, go háirithe, ar an gcaoi a ndearna na 
Ballstáit an Pacáiste a thrasuí sa reachtaíocht náisiúnta agus ar cibé acu a tháinig nó nár tháinig, 
agus a mhéid a tháinig, caighdeáin choiteanna agus leibhéil inchomparáide maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre as an trasuí. Déanann sé measúnú freisin ar cibé acu atá nó nach bhfuil 
an creat atá ann faoi láthair sa riocht go mbeidh sé slán i bhfad na haimsire.

Is é tuairim an Rapóirtéara gur tháinig, de bharr thrasuí an Phacáiste Ródacmhainneachta ar an 
leibhéal náisiúnta, chomh maith le feidhmiú praiticiúil roinnt dá fhorálacha, feabhas ar 
chomhchuibhiú na nósanna imeachta náisiúnta sna Ballstáit, go háirithe maidir le hinneachar 
agus modhanna na tástála. Chabhraigh trasuí an Phacáiste freisin le feabhas a chur ar cháilíocht 
na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla agus ar an gcomhordú a dhéanann tíortha ar an gcigireacht 
cois bóthair, chomh maith le caighdeáin sábháilteachta ar bhóithre.

Minicíocht agus inneachar na dtástálacha 

Tá minicíocht na tástála le haghaidh cigireachtaí teicniúla tréimhsiúla fíor-riachtanach chun a 
áirithiú go ndéanfar cothabháil chuí ar fheithiclí a oibrítear. I ndáil leis sin, tarlaíonn os cionn 
90 % de na tástálacha ar fheithiclí de réir na n-eatramh atá leagtha síos sa Phacáiste nó de réir 
eatraimh níos déine ná sin, agus chuideodh sé sin, cuid mhór, leis an líon feithiclí a bhíonn á n-
oibriú faoi dhálaí neamhshábháilte a laghdú. Tá sé sin ábhartha go háirithe ó thaobh catagóirí 
feithiclí tráchtála, mar gheall ar an líon níos airde ciliméadar a thaistealaíonn siad agus an méid 
níos faide ama a chaitheann siad ar an mbóthar.

2 Tá na fionnachtana bunaithe, go háirithe, ar na staidéir seo a leanas: Implementation of the Roadworthiness 
Package [Cur chun feidhme an Phacáiste Ródacmhainneachta], arna choimisiúnú ag Seirbhís Taighde Pharlaimint 
na hEorpa; Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of 
Directive 2014/45/EU on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers repealing Directive 
2009/40/EC [Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun 
feidhme Threoir 2014/45/AE maidir le tástálacha ródacmhainneachta tréimhsiúla le haghaidh mótarfheithiclí agus 
a leantóirí lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE] agus Report from the Commission to the European Parliament 
and the Council on the implementation of Directive 2014/47/EU on the technical roadside inspection of 
commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [Tuarascáil ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Threoir 2014/47/AE maidir le 
cigireacht theicniúil cois bóthair ar fheithiclí tráchtála a bhíonn ag gluaiseacht san Aontas agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2000/30/CE].
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Ó thaobh inneachar agus modhanna na tástála de, tá na catagóirí céanna agus an modh céanna 
a leagtar síos i dTreoir 2014/45/AE á leanúint ag na Ballstáit agus i gcásanna áirithe rinneadh 
raon feidhme na tástála a mhionsonrú tuilleadh thar mar a fhoráiltear in Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis an Treoir. Mar sin féin, is beag tír a éilíonn tréimhsí níos faide ná na tréimhsí a 
leagtar síos leis an Treoir agus d’fhéadfadh sé sin sábháilteacht maidir le dálaí reatha a laghdú 
i gcás na gcatagóirí áirithe feithiclí sin.

Nuair a bhraitear móreasnaimh nó easnaimh chontúirteacha le cigireacht cois bóthair, bíonn 
úsáid na feithicle teoranta don turas chomh fada le ceann de na ceardlanna is gaire de ghnáth. 
Féadfar toirmeasc ar úsáid feithicle a chur i bhfeidhm ar chúiseanna sábháilteachta foircneacha 
freisin. Measann an Rapóirtéir gur cheart, chun an sciar de na feithiclí lena mbaineann easnaimh 
theicniúla a laghdú, teorainneacha agus ceanglais níos déine a thabhairt isteach le haghaidh 
feithiclí a n-aimsítear móreasnaimh orthu le linn tástálacha ródacmhainneachta.

Trealamh a úsáidtear agus oiliúint a chur ar chigirí

Aithníonn an Rapóirtéir go bhfuil inneachar agus modhanna na tástála curtha ar bhonn ailínithe 
i gcás na mBallstát uile agus go bhfuil siad i gcomhréir leis an liosta íosta ítimí, agus dá bharr 
sin go bhfuiltear ag rannchuidiú le réimse coiteann i gcomhair rialú teicniúil 
ródacmhainneachta, bunaithe ar chaighdeáin chomhchuibhithe. Ní bhaineann difríochtaí idir na 
Ballstáit ach le cigireacht a dhéanamh ar mhótarfheithiclí ina bhfuil níos lú ná ceithre roth 
(catagóir L), nach bhfuil ceanglais íosta socraithe ina leith leis an Treoir.

Tá cáilíochtaí íosta tugtha isteach sna Ballstáit uile do chigirí a dhéanann cigireachtaí teicniúla 
tréimhsiúla. I roinnt Ballstát, áfach, níl na ceanglais sin inchomparáide leo siúd a liostaítear in 
Iarscríbhinn IV den Treoir.

Daingniú lasta

Maidir leis na modhanna chun daingniú lasta a sheiceáil, níor bunaíodh iad sin go dtí seo ach i 
20 Bhallstát agus ní éilíonn ach 16 Bhallstát an t-íosmhéid eolais ar na cigirí lena mbaineann. 
Tagann na forálacha maidir le daingniú agus cigireacht lasta faoi chuimsiú nósanna imeachta 
neamh-shainordaitheacha, dá bhrí sin, níor thrasuigh ach roinnt tíortha na forálacha sin agus ní 
shonraítear sa reachtaíocht náisiúnta aon mhionsonraí maidir le hoiliúint a chur ar chigirí. Ní 
mór a thabhairt chun suntais nár mheas na Ballstáit gur bhain an ábharthacht chéanna le 
cigireacht ar dhaingniú lasta agus a bhain le bearta eile agus, go ginearálta, nár úsáideadh ach 
líon beag gníomhartha, a bhí tearcshonraithe go leor, chun modhanna agus inniúlacht an 
phearsanra, atá freagrach as an gcigireacht sin a dhéanamh, a chur in iúl. Dá bhrí sin, is é tuairim 
an Rapóirtéara nach bhfuil an comhchuibhiú ina leith seo curtha i gcrích ar leibhéal an Aontais 
ná baol air.

Aitheantas frithpháirteach do dheimhnithe cigireachta

Is aitheantas do bhailíocht an deimhnithe ródacmhainneachta, den chuid is mó, a áirítear in 
aitheantas frithpháirteach na ndeimhnithe cigireachta le haghaidh feithiclí athláimhe a cláraíodh 
roimhe sin i mBallstát eile agus ar gá iad a athchlárú.



PE658.889v01-00 12/13 PR\1215247GA.docx

GA

 Léirítear leis an bhfaisnéis a thugtar sna staidéir3 go n-aithníonn na húdaráis inniúla bailíocht 
an deimhnithe ródacmhainneachta trína gcóras náisiúnta tástála féin trí dhoiciméid an tiománaí 
a sheiceáil, gan tástálacha breise a dhéanamh, ach amháin i gcásanna ina mbíonn amhras soiléir 
ann. I ngach cás, ní mór, le deimhniú na feithicle, eatraimh na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla 
atá i bhfeidhm sa tír ina ndéanfar an clárú amach anseo a chomhlíonadh; mura ndéantar 
amhlaidh, déanfar tástáil eile sa tír athchlárúcháin. I gcás inar gá na doiciméid a sheiceáil, 
baineann na príomh-shaincheisteanna a thagann chun cinn leis na deacrachtaí a bhaineann le 
teagmháil a dhéanamh le pointí teagmhála náisiúnta, an t-am is gá chun an doiciméad iarrtha a 
fháil agus soláthar iarbhír an doiciméid don údarás náisiúnta iarrthach.

Malartú sonraí 

Chun tacú le cosaint agus trédhearcacht i margadh na bhfeithiclí athláimhe agus stair na feithicle 
á cur san áireamh, tugann na Ballstáit uile fógra iarbhír don údarás inniúil faoi na sonraí arna 
mbailiú le linn tástáil feithicle, lena n-áirítear léamh an odaiméadair, ionas go ndéantar cúbláil 
agus calaois a chosc.

Éilítear le reachtaíocht an Bhallstáit, i gcás 22 de na Ballstáit, taifid leictreonacha ar shonraí 
maidir le gach feithicil atá cláraithe ar chríoch an Bhallstáit, lena n-áirítear toradh na dtástálacha 
ródacmhainneachta tréimhsiúla agus a thréimhse bhailíochta, agus faoi láthair níl ach 3 
Bhallstát ann nach gcoimeádann aon taifead leictreonach ar fheithiclí atá ar fionraí.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis an smaoineamh Ardán Eorpach um Fhaisnéis faoi Fheithiclí a 
chruthú chun malartú faisnéise maidir le míleáiste, tionóiscí agus teagmhais eile idir na 
Ballstáit a fheabhsú agus a chórasú, i gcomhréir leis na treoshuíomhanna beartas maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre, 2011-2020 ón gCoimisiún Eorpach.4

Moltaí

Tugann an Rapóirtéir dá aire nach ionann an cur chuige maidir le trasuí atá glactha ag na 
Ballstáit orthu féin, bunaithe ar chineál fhorálacha na Treorach. I ngach cás, go háirithe, ina 
ndearnadh íoscheanglais nó nósanna imeachta sonracha a leagan amach go soiléir sa Phacáiste 
agus iad sin a bheith sainordaitheach, bhí trasuí na mBallstát, i mbeagnach gach cás, i gcomhréir 
go hiomlán nó ailínithe go cinnte le ceanglais na dTreoracha. Is amhlaidh atá, mar shampla, 
maidir le minicíocht na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla.

Ar an taobh eile, nuair a bhí breis discréide ag na Ballstáit maidir leis an trasuí agus leis an gcur 
chun feidhme, ba é an toradh a bhí air sin raon níos leithne diúscairtí a thabhairt isteach agus a 
chur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, agus easpa comhleanúnachais ann uaireanta le 
spriocanna iarbhír na dTreoracha. Is amhlaidh atá, mar shampla, maidir le pionóis mar gheall 
ar sháruithe, agus éileamh déanta ar na Ballstáit rialacha a leagan síos de réir a bhforálacha 
náisiúnta agus gan de choinníoll leo ach iad a bheith éifeachtach, comhréireach, 
athchomhairleach agus neamh-idirdhealaitheach.

Ní thugtar ach oiread leis na Treoracha mionsonraí maidir le hoiliúint a chur ar phearsanra atá 
páirteach i gcigireacht ar dhaingniú lasta mar nach sonraítear iontu ach go mbeidh an pearsanra 

3 Féach fonóta 2.
4 COM(2010) 389.
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oilte go hiomchuí chun na críche sin. Meastar, go háirithe, nach foráil shainordaitheach an 
fhoráil maidir le daingniú lasta agus i gcás a lán de na Ballstáit, níor chuir siad beart den sórt 
sin san áireamh ina reachtaíocht náisiúnta.

I ndáil leis sin, níl i líon na bhfeithiclí agus i gcritéir roghnúcháin na bhfeithiclí a bhfuil 
cigireacht le déanamh orthu cois bóthair ach forálacha molta agus is léir gurb é an toradh a bhí 
air sin nach ionann an cur i bhfeidhm ar leibhéal na mBallstát. Baineann roinnt de na tíortha 
úsáid as critéir atá bunaithe ar an bpróifíl ardriosca dá dtagraítear i dTreoir 2006/22/CE, agus 
baineann tíortha eile úsáid as a gcóras náisiúnta riosca féin nó déanann siad cigireachtaí 
randamacha.

Dá réir sin, mar thoradh ar chineál táscach roinnt diúscairtí i gcomparáid leis na ceanglais 
mhionsonraithe atá leagtha síos le cinn eile, tá teorannú déanta ar chomhfhogasú na gcaighdeán 
agus ar chomhchuibhiú na rialacha atá mar sprioc ag an bPacáiste. Is é tuairim an Rapóirtéara 
go bhfuil gá le hiarracht ar son cur chuige níos comhchuibhithe le haghaidh na bhforálacha sin 
nár cuireadh chun feidhme ach go páirteach mar gheall gur de chineál neamh-shainordaitheach 
iad.

Nochtadh freisin go gcoimeádann roinnt Ballstát, cé nach bhfuil sé sainordaitheach, taifid 
leictreonacha ar fheithiclí a n-aimsítear go bhfuil móreasnaimh nó easnaimh chontúirteacha 
orthu a bhraitear le linn cigireachtaí cois bóthair. Le húsáid na dtaifead leictreonach sin, 
éascófar an oibleagáid maidir le fógra leictreonach a thabhairt i leith feithiclí a bhfuil 
móreasnaimh nó easnaimh chontúirteacha orthu mar a leagtar amach sa ghníomh cur chun 
feidhme5. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil fógra maidir leis na feithiclí sin do na pointí 
teagmhála náisiúnta in easnamh i mbeagnach gach Ballstát. I ndáil leis sin, is é tuairim an 
Rapóirtéara gur cheart comhar idir na Ballstáit a fheabhsú agus gur cheart leanúint dá chur chun 
cinn ar mhaithe le malartú faisnéise, infhaighteacht idirnáisiúnta na tacaíochta frithpháirtí agus 
na trédhearcachta, chomh maith le cur chun feidhme agus forbairt uirlisí leictreonacha ar fud 
na hEorpa chun gníomhaíochtaí comhair den sórt sin a éascú.

Ba mhaith leis an Rapóirtéir a thabhairt chun suntais nach ndéantar le trasuí ceart an Phacáiste 
ag na Ballstáit, fiú sa chás is fearr, cur chun feidhme éifeachtach agus éifeachtúil a ráthú, per 
se, agus go mbeidh tuilleadh faireacháin de dhíth amach anseo chun na héifeachtaí a bheidh ag 
cur chun feidhme an Phacáiste i ndáil leis na feabhsuithe ar shábháilteacht ar bhóithre a 
sheiceáil sa mheántéarma.

Ar deireadh, molann an Rapóirtéir freisin an creat ródacmhainneachta a chur sa riocht go 
mbeidh sé slán i bhfad na haimsire. Ón mbliain 2022 ar aghaidh, caithfear ardchórais 
chúnaimh tiomána nua a fheistiú i bhfeithiclí nua, i gcomhréir le Rialachán nuashonraithe 
2019/2144 maidir le Sábháilteacht Ghinearálta. Cuireann an Rapóirtéir in iúl go mbeadh sé 
riachtanach na hardchórais sábháilteachta shainordaitheacha nua chomh maith le eCall a 
thabhairt isteach faoi raon feidhme na gcigireachtaí teicniúla tréimhsiúla. 

5 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2205 ón gCoimisiún an 29 Samhain 2017 maidir le rialacha 
mionsonraithe a bhaineann leis na nósanna imeachta chun fógra a thabhairt i leith feithiclí tráchtála a bhfuil 
móreasnaimh nó easnaimh chontúirteacha orthu arna sainaithint le linn cigireacht theicniúil cois bóthair.


