
 
15093/12  fhl/TH/rs 1 
 DG E 2 A  GA 

 

COMHAIRLE AN 
AONTAIS EORPAIGH 

 

 An Bhruiséil, 18 Deireadh Fómhair 2012 (22.10) 
(OR. en) 
 

Comhad Idirinstitiúideach: 
2012/0184 (COD) 

 
 

15093/12  
 
 

  
TRANS 339  
CODEC 2412 

 
TUARASCÁIL 
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Uimh. an tog. ón gCoim.: 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 
Ábhar: Ullmhúchán do chruinniú na Comhairle (Iompar, Teileachumarsáid 

agus Fuinneamh) an 29 Deireadh Fómhair 2012 
Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta 
ar mhótarfheithiclí agus ar leantóirí mótarfheithiclí agus 
lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE 
– Díospóireacht bheartais 

 

 

I. Réamhrá 

 

1. Is cuid den phacáiste ródacmhainneachta é an togra le haghaidh Rialacháin maidir le tástálacha 

tréimhsiúla ródacmhainneachta ar mhótarfheithiclí agus ar leantóirí mótarfheithiclí agus 

lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE, chomh maith leis an Rialachán maidir le hiniúchtaí 

teicniúla cois bóthair agus an Treoir maidir leis na doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí. 

Cuireadh an pacáiste ródacmhainneachta faoi bhráid na Comhairle an 13 Iúil 2012. 
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2. Is é cuspóir an togra rialacha comhchuibhithe nuashonraithe a leagan síos maidir le tástáil 
ródacmhainneachta ar mhótarfheithiclí agus ar a leantóirí d'fhonn sábháilteacht ar bhóithre agus 
cosaint an chomhshaoil a fheabhsú. Tá sé mar aidhm ag an togra rannchuidiú leis an sprioc 
de líon na mbásanna ar bhóithre a laghdú 50 % faoi 2020 a bhaint amach mar atá leagtha amach 
sna Tionscnaimh Bheartais maidir le Sábháilteacht Bóithre 2011-2020. Cabhróidh sé freisin 
le hastaíochtaí ó iompar ar bhóithre a bhaineann le droch-chothabháil feithiclí a laghdú.  

 
3. Rinne an Mheitheal um Iompar de Thalamh scrúdú ar an measúnú tionchair a ghabhann leis 

an bpacáiste ródacmhainneacht an 7 agus 14 Meán Fómhair 2012. Thosaigh an scrúdú 
ar an togra maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta an 21 Meán Fómhair agus 
lean siad ar aghaidh an 28 Meán Fómhair, an 5 agus an 9 Deireadh Fómhair 2012. Ina theannta 
sin, rinneadh dhá chruinniú theicniúla a sceidealú don 17 agus don 25 Deireadh Fómhair 2012. 

 
4. Ag an gcruinniú a bhí aige an 17 Deireadh Fómhair, scrúdaigh Coreper na dréachtcheisteanna 

a thíolaic an Uachtaránacht chun struchtúr a chur ar dhíospóireacht na nAirí agus d'aontaigh sé 
iad a mhodhnú beagáinín.  

 
II. Ceisteanna don díospóireacht bheartais 
  
5. I bhfianaise ar an méid atá ráite thuas agus lena chur ar chumas chomhlachtaí ullmhúcháin na 

Comhairle dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an togra thuas, ní mór aghaidh a thabhairt ar 
na ceisteanna seo a leanas agus ní mór iad a chinneadh ar an leibhéal polaitiúil. Dá bhrí sin, 
iarrtar ar na hAirí freagra a thabhairt ar an dá cheist thíos ag cruinniú na Comhairle ITF  
an 29 Deireadh Fómhair 2012:  

 
Ceist 1: 
An measann tú gur fearr is féidir céim leordhóthanach comhchuibhithe a bhaint amach tríd 
an tionscnamh reachtach/na tionscnaimh reachtacha a mhol an Coimisiún? 
 
Ceist 2: 
An measann tú gurb iad na tionscnóirí sin is tábhachtaí liosta na bhfeithiclí a rinneadh 
tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta orthu agus minicíocht na dtástálacha sin, mar 
a mhol an Coimisiún, chun bunchuspóirí an togra a bhaint amach? 

 
 

_________________ 


