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1. Dearbhuithe leasanna airgeadais na bhFeisirí a thíolacadh

Mar a leagtar síos in Airteagal 4.1 den Chód Iompair, tá de cheangal ar Fheisirí a théann i
mbun oifige le linn téarma parlaiminteach a gcuid dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais a
thíolacadh laistigh de 30 lá. Ón 1 Eanáir 2014, rinneadh 12 dhearbhú nua a thíolacadh don
Uachtarán agus rinneadh an tíolacadh do gach ceann díobh sin laistigh de na teorainneacha
ama atá leagtha síos chun na críche sin.

Thairis sin, foráiltear in Airteagal 4.1, go ndéanfaidh na Feisirí ‘fógra [a thabhairt] don
Uachtarán maidir le haon athruithe a bhfuil tionchar acu ar a ndearbhú laistigh de 30 lá tar
éis do gach athrú tarlú’. Ó 1 Eanáir 2014, rinne 41 Fheisire 45 dhearbhú nuashonraithe a
thíolacadh don Uachtarán. Is é an fáth go bhfuil difríocht idir na figiúirí ná gur thíolaic 36
Fheisire dearbhú leasaithe an duine, agus nuashonraigh 4 Fheisire eile a ndearbhuithe faoi
seach  faoi dhó.

Bhí 62 athrú ar an iomlán sna dearbhuithe nuashonraithe sin, i.e. i roinnt cásanna rinneadh
níos mó ná athrú amháin i nuashonrú aonair.

Ba iad Ranna (D), (A) agus (I) na ranna is mó i bhfad a leasaíodh agus rinneadh 23, 16 agus 9
modhnú orthu faoi seach.

2. Clabhsúr naoi gcás de shárú líomhnaithe ar an gCód Iompair a bhí tarchurtha
ag an Uachtarán Schulz chuig an gCoiste Comhairleach.

 Cásanna a bhain le Feisirí a thaistil go dtí an Asarbaiseáin chun
breathnadóireacht a dhéanamh ar thoghcháin Uachtaránachta

I litir an 5 Nollaig 2013, tharchuir an tUachtarán iarraidh chuig an gCoiste Comhairleach
maidir le scrúdú a dhéanamh ar ghnéithe den taisteal aonair a rinne ocht bhFeisire chun
breathnadóireacht a dhéanamh ar thoghcháin Uachtaránachta san Asarbaiseáin an 9 Deireadh
Fómhair 2013, go comhuaineach le misean breathnadóireachta oifigiúil toghcháin de chuid
Pharlaimint na hEorpa a bhí údaraithe ag Comhdháil na nUachtarán.

Tar éis tarchuir ón Uachtarán, rinne an Coiste Comhairleach scrúdú ar thosca na sáruithe
líomhnaithe i gcomhréir le hAirteagal 8.2 den Chód Iompair. Ar mhaithe leis an bpróis chuí,
mhol an Coiste Comhairleach go ndéanfaí na Feisirí lena mbaineann a éisteacht; ghlac triúr
acu leis an gcuireadh.

I seacht gcás, chinn an Coiste Comhairleach gur sárú ar an gCód Iompair a bhí i dtíolacadh
déanach an Fheisire maidir lena dhearbhú/lena dearbhú tinrimh de bhun cuirí arna n-eagrú ag
tríú páirtithe, a bhí spreagtha ag iarraidh fhoirmiúil ar shoiléiriú ón gCoiste Comhairleach, ach
go bhféadfaí breithniú a dhéanamh nach bhfuil an sárú chomh suntasach sin le leorghníomh a
dhéanamh tríd an dearbhú a thíolacadh go déanach.



Ar bhonn moltaí ón gCoiste Comhairleach, chinn an tUachtarán gur sháraigh an seacht
bhFeisire lena mbaineann an Cód Iompair, ach go ndearna siad ceartúcháin ina dhiaidh sin
agus gur chomhlíon siad é ach le moill. Dá bhrí sin, chinn an tUachtarán gan cinneadh a
ghlacadh ina leagfaí síos pionós.

I gcás amháin, chinn an Coiste Comhairleach nár shárú ar an gCód Iompair a bhí i dtíolacadh
tráthúil ó Fheisire ina raibh faisnéis cheart ach é tíolactha ar an bhfoirm dhearbhaithe
mhícheart.

Sa chás deireanach sin, chinn an Coiste Comhairleach nach bhfuair an Feisire lena mbaineann
aon mhaoiniú seachtrach don turas chuig an Asarbaiseáin, nach raibh dualgas ann aon
dearbhú a thíolacadh maidir lena thaisteal agus dá bhrí sin nach raibh sárú déanta ar an gCód
Iompair.

Sa dá chás dheireanacha sin, ar bhonn moltaí ón gCoiste, chinn an tUachtarán nach ndearna
na Feisirí lena mbaineann sárú ar an gCód Iompair.

 Cás maidir le Feisire ar thaisc a chúntóir 229 leasú san iomlán agus nár tugadh
faoi deara ér

I litir an 16 Nollaig 2013, tharchur an tUachtarán iarraidh chuig an gCoiste Comhairleach
scrúdú a dhéanamh ar gach gné de chás Feisire ar thíolaic a chúntóir 229 leasú san iomlán,
thar a cheann, le dhá thuarascáil pharlaiminteacha maidir leis an Treoir um Chosaint Sonraí,
agus nár tugadh faoi deara é go dtí gur luadh sna meáin é.

Tar éis tarchur ón Uachtarán, rinne an Coiste Comhairleach scrúdú ar thosca an tsáraithe
líomhnaithe agus d'éist siad leis an bhFeisire lena mbaineann, i gcomhréir le hAirteagal 8.2
den Chód Iompair.

Chinn an Coiste Comhairleach gur léir ó eagar oifig an Fheisire, a cheadaigh do 229 leasú a
bheith curtha síos mar atá luaite thuas, nach raibh an Feisire lena mbaineann díograiseach go
leor agus go ndearnadh sárú ar Airteagal 1 den Chód Iompair.

Ar bhonn moladh ón gCoiste Comhairleach, chinn an tUachtarán go ndearna na Feisirí lena
mbaineann sárú ar an gCód Iompair. Ós rud é, áfach, gur aithin an Feisire a fhaillí agus go
bhfuil na bearta riachtanacha glactha aige chun nach dtarlóidh a leithéid arís, chinn an
tUachtarán gan cinneadh a ghlacadh ina leagfaí síos pionós.


