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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar 
an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint d’Airteagal 225 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don Treoir um Dhliteanas Táirgí 85/374/CEE1,

– ag féachaint do Riail 56 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil sé d’acmhainneacht ag intleacht shaorga (‘IS’) agus ag teicneolaíochtaí 
digiteacha eile atá ag teacht chun cinn ár sochaithe agus ár ngeilleagair a bhunathrú chun 
feabhais; mar sin féin, ní féidir an fhéidearthacht maidir le damáiste, díobháil nó bás 
daoine arb í oibríocht na dteicneolaíochtaí sin is siocair léi a chur as an áireamh go 
hiomlán;

B. de bhrí gur cuireadh raon céimeanna uathoibrithe agus IS i bhfeidhm in earnálacha 
éagsúla an tionscail iompair; thairis sin, is éard atá i gceist le IS úsáid a bhaint as go leor 
cineálacha teicneolaíochtaí amhail feithiclí uathrialaitheacha, córais aerárthaí gan 
foireann agus réitigh chliste um bainistiú tráchta;

C. de bhrí go bhfuil creat dliteanais an Aontais á chomhlánú ag réimis náisiúnta dliteanais 
agus gur cheart go dtabharfaidís araon léiriú ar chastacht na dteicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn chun an leibhéal is airde cosanta a ráthú agus tacú leis an nuálaíocht 
theicneolaíoch ag an am céanna; de bhrí nach bhfuil réimeas comhchuibhithe um 
dhliteanas sibhialta ag an Aontas le haghaidh táirgí IS; de bhrí gur cheart úsáid agus 
glacadh na hintleachta saorga a spreagadh in AE mar phríomhthosaíocht ag an Aontas 
agus mar bhunchuspóir chun an creat dliteanais le haghaidh táirgí IS a fhorbairt; de bhrí 
go léirítear i sonraí gur de bharr earráid an duine, ar a laghad, is cúis le suas le nócha faoin 
gcéad de thionóiscí tráchta; de bhrí gur cheart go mbeadh feithiclí uathrialaitheacha faoi 
réir creat eiticiúil; de bhrí go bhfuil gá, in ainneoin go bhféadfadh tabhairt isteach creata 
den sórt sin earráidí sa chinnteoireacht agus sna halgartaim a chosc, le réimeas 
chomhchuibhithe um dhliteanas chun a áirithiú go ndéanfar gach dochar a dhéanann 
córais IS a chúiteamh go hiomlán;

D. de bhrí gur cheart do reachtaíocht an Aontais agus don reachtaíocht náisiúnta ardleibhéal 
sábháilteachta táirgí agus seirbhísí agus bainistiú fónta córais a áirithiú ex ante agus feadh 
saolré táirge araon, agus éascú á dhéanamh ar chúiteamh na n-íospartach ex post; de bhrí 
gur cheart go leanfadh forbairt theicneolaíoch in IS de bheith ina táirgí atá dírithe ar an 
duine agus gur cheart go gcuideodh na táirgí agus na feidhmeanna a úsáideann IS le 
forbairt dhaonna agus caighdeán maith beatha;

1. á chur i bhfios go láidir gur féidir IS a chur i bhfeidhm ar leibhéil éagsúla i bhfeithiclí, i 
mbonneagar iompair agus i measc na modhanna iompair agus go bhfuil tionchar 

1 Treoir 85/374/CEE ón gComhairle an 25 Iúil 1985 maidir le comhfhogasú fhorálacha 
reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le dliteanas i leith 
táirgí lochtacha (IO L 210, 7.8.1985, lch. 29).
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tábhachtach aige ar leibhéal neamhspleáchais an chórais, ó rialú iomlán tiománaí go 
neamhspleáchas iomlán, agus, dá bhrí sin, go ndéantar an dliteanas sibhialta a aistriú de 
réir a chéile ón tiománaí go dtí páirtithe eile, dá mhéad neamhspleáchais atá ag na córais 
tiomána uathoibrithe; á iarraidh go dtabharfadh an tAontas sainmhínithe soiléire le 
haghaidh gach cineál móid iompair agus bonneagair a úsáideann bogearraí chomh maith 
le haicmiú riosca comhfhreagrach chun tacú le sásra dliteanais chun saincheisteanna 
freagrachta a shoiléiriú chun na caighdeáin sábháilteachta agus slándála is airde a áirithiú, 
agus á chur i bhfáth go bhfuil an tsábháilteacht ríthábhachtach in earnáil an iompair agus 
go bhféadfaí cur síos a dhéanamh uirthi mar thaobh amháin den bhonn arb é an taobh eile 
de dliteanas;

2. á mheabhrú go bhfuil teicneolaíochtaí IS á gcomhtháthú ag an earnáil iompair le blianta 
fada, go háirithe le huathoibriú oibríochta traenach (ATO) a thabhairt isteach, lena n-
áirítear i gceantair uirbeacha ina bhfuil méadú tagtha ar infhaighteacht an chórais, ar 
acmhainn gréasáin agus ar éifeachtúlacht oibríochtúil ag oibríochtaí atá go hiomlán 
uathoibrithe, gan tiománaí;

3. á chur i bhfios go láidir gur féidir le feidhmiúlachtaí uathoibrithe feabhsuithe suntasacha 
sábháilteachta a chruthú sa mheántéarma agus san fhadtéarma chomh maith le hiarmhairtí 
neamhbheartaithe, amhail i ndáil le cibearshlándáil, príobháideachas sonraí; á thabhairt 
dá aire go bhféadfaí IS a úsáid freisin, in ainneoin gur dúshlán é leibhéil éagsúla 
uathoibrithe a bheith ann, chun slabhraí lóistíochta a phleanáil agus a threorú, agus chun 
éifeachtúlacht, athléimneacht, iontaofacht, inbhuanaitheacht, idir-inoibritheacht agus 
solúbthacht a mhéadú, agus go bhfuil acmhainneacht ollmhór aici do dhaoine faoi 
mhíchumas agus do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta; á chur i bhfáth go bhfuil gá 
le grinnscrúdú breise faoi réimeas dliteanais shibhialta de chuid an Aontais le haghaidh 
táirgí IS chun sábháilteacht daoine faoi mhíchumas agus daoine atá faoi mhíchumas 
luaineachta a áirithiú;

4. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé deighilt shoiléir freagrachtaí a shainiú idir forbróirí 
bogearraí, monaróirí comhpháirteanna éagsúla, soláthraithe seirbhíse agus sonraí, 
oibreoirí agus úsáideoirí deiridh chun a áirithiú go mbeidh an tsábháilteacht táirgí is fearr 
is féidir ann agus go n-urramófar cearta na dtomhaltóirí; á chur i bhfios gur gá 
leithdháileadh iomchuí na rioscaí a thagann as idirghníomhaíochtaí digiteacha nua idir 
bonneagar agus feithiclí a bhunú agus réimeas cóir dliteanais a chur i bhfeidhm maidir le 
clistí bogearraí oibríochtúla, clistí líonra agus rioscaí a bhaineann le roghanna 
ríomhchláraithe nach gcumhdaítear go leordhóthanach faoi láthair; 

5. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le cur chuige rioscabhunaithe i gcás feidhmchláir a 
bhaineann le IS san earnáil iompair a bhfuil próifíl áirithe ardriosca acu, ag brath ar 
leibhéal uathoibrithe agus féinfhoghlama an chórais; á chur i bhfios go bhfuil gá le 
ceanglais dhlíthiúla le haghaidh fheidhmchláir IS a bhfuil próifíl ardriosca ag baint leo; á 
thabhairt dá aire, áfach, nár cheart an cur chuige sin a bhunú ar earnálacha áirithe, amhail 
earnáil an iompair, a shainaithint roimh ré, amhail earnálacha ina bhfuil ISanna ardriosca 
á n-úsáid, ach ar mheasúnuithe a dhéantar ar réimsí sonracha agus atá neodrach ó thaobh 
na teicneolaíochta de; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá leis na ceanglais sin a 
chomhchuibhiú ar fud an Aontais chun go n-áiritheofar an leibhéal is airde sábháilteachta 
táirgí agus an leibhéal is ísle riosca d’úsáideoirí agus córais IS á n-oibriú acu, agus an ról 
bunúsach atá ag prionsabal an réamhchúraim, a chumhdaítear in Airteagal 191 CFAE, 
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maidir le hanailís riosca agus bainistiú riosca; á iarraidh go dtabharfar freagairt 
leordhóthanach don ghá atá le cur chuige oiriúnach maidir le cosaint sonraí agus maidir 
le déileáil leis na rioscaí a bhaineann le haiceáil agus le cibearchoireacht; 

6. á thabhairt dá aire go bhfuil an táirgeoir fós faoi dhliteanas, faoin rialachán reatha maidir 
le sábháilteacht táirgí, mura gcruthófar a mhalairt, agus is ar tháirgeoirí agus/nó ar na 
forbróirí atá an dualgas cruthúnais; á chur i bhfáth gur cheart an prionsabal sin a leathnú 
chun táirgí IS a chumhdach; á mholadh, i gcásanna ina gcruthófar nach bhfuil an táirgeoir 
agus/nó an forbróir faoi dhliteanas, gur cheart gurb é an t-oibreoir a bhfuil leibhéal níos 
airde rialaithe aige ná úinéir nó úsáideoir táirge nó seirbhíse iarbhír a bhfuil AI feistithe 
air an páirtí is fearr chun na rioscaí a bhainistiú agus, ar an gcaoi sin, ba cheart go ndéanfaí 
an dualgas cruthúnais a aistriú chuig an oibreoir; á thabhairt dá aire gur cheart gur ar an 
ngníomhaí is fearr atá in acmhainn aghaidh a thabhairt ar an riosca a bheadh gach 
oibleagáid; á chur i bhfáth gur bunphrionsabal é toiliú an tomhaltóra chun seirbhísí 
iompair AI a fhorbairt; ag tathant ar an gCoimisiún modhanna a chur ar bun chun na 
seirbhísí sin a dheimhniú; á thabhairt dá aire gur gá freagracht a dheighilt go soiléir idir 
na páirtithe éagsúla lena mbaineann chun saoránaigh agus gnólachtaí an Aontais a 
úsáideann teicneolaíochtaí intleachta saorga a chosaint, gan beann ar na páirtithe a bheith 
bunaithe san Aontas nó gan bheith (éifeacht sheach-chríochach); 

7. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá go ráthófar ar a laghad an leibhéal céanna sábháilteachta 
táirgí agus atá ann faoi láthair, agus sprioc ‘fís nialais’ an Aontais á cur san áireamh, chun 
é a dhéanamh níos éasca d’íospartaigh tionóiscí leigheasanna a fháil, chun nach méadófar 
na costais dlíthíochta atá ann faoi láthair agus chun éiginnteacht dhlíthiúil a sheachaint, 
go háirithe i gcás gnólachtaí atá ag margú a gcuid táirgí san Aontas agus ar fud an 
domhain; ina leith sin, ag cur béim ar an bhfíoras gur gá cúiteamh tapa a sholáthar 
d’íospartaigh gan beann ar shlabhra an dliteanais; 

8. á chreidiúint, in ainneoin leibhéal uathoibriú agus chomhtháthú IS i gcórais iompair agus 
i bhfeithiclí, nach mór go mbeadh an fhreagracht i gcónaí ar dhuine nádúrtha nó 
dlítheanach chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus ag an am céanna infheistíocht 
agus glacadh ceart na teicneolaíochta a spreagadh;

9. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh oiliúint cheart ar thiománaithe 
agus go mbeidh siad i gcónaí eolach go hiomlán ar leibhéal uathoibrithe feithicle agus ar 
a leibhéal dliteanais, agus gur cheart iad a chur ar an eolas faoi chórais IS a gcuid feithiclí 
agus faoi theorainneacha gaolmhara na gcóras sin amhail gníomhachtú, díghníomhachtú, 
cliseadh; thairis sin, gur cheart go meabhródh gnéithe infheithicle don tiománaí ar bhonn 
tréimhsiúil go bhfuil sé nó sí i gceannas ar fhaireachán a dhéanamh ar stádas na feithicle 
agus rabhaidh shoiléire a thabhairt don tiománaí faoi theorainneacha chóras IS; á chur i 
bhfáth nach féidir dliteanas a chur ar thiománaithe má fhaightear amach go bhfuil córais 
tiomána lán-uathoibrithe úsáidte acu go dleathach; 

10. á thabhairt dá aire gur gá teicneolaíocht taifeadta imeachtaí a imscaradh, a bheidh le 
húsáid i gcás tionóiscí tromchúiseacha, agus lánurraim á tabhairt do dhlíthe maidir le 
cosaint sonraí agus príobháideachas, agus lenar féidir duine nádúrtha nó dlítheanach atá 
freagrach a aimsiú; á thabhairt chun suntais an ról lárnach a bheidh ag stóráil, roinnt agus 
bainistiú sonraí d’imscaradh IS i soghluaisteacht agus á chur i bhfáth nár cheart taifeadáin 
a úsáid mar chórais bhuanrianaithe in imthosca ar bith; á iarraidh go ndéanfar tuilleadh 
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taighde agus forbartha trí mhodhanna poiblí agus príobháideacha araon agus go ndéanfar 
níos mó tástála, chun go bhfeabhsófar sábháilteacht táirgí agus mar thoradh air sin 
sábháilteacht tráchta, ach, ar a laghad, chun go gcuirfear sonraí nithiúla ar fáil chun cabhrú 
le forbairt bhreise; á thabhairt dá aire go bhfuil gá le bonneagar bunúsach úrscothach, 
Córas Cliste Iompair, a bheidh cothrom le dáta, agus sonraí soiléire, léirmhínithe, chun 
teagmhais a theorannú a mhéid is féidir; 

11. á iarraidh go ndéanfar tuilleadh anailíse ar an ngá atá le Treoir 2006/126/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle2 agus Treoir 2009/103/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle3 a oiriúnú i ngeall ar fheidhmiúlachtaí uathoibrithe feithiclí; ag tathant ar 
an gCoimisiún measúnú tréimhsiúil a dhéanamh ar an gcreat rialála Eorpach iompair chun 
a áirithiú gur féidir leis freagairt do na dúshláin sábháilteachta agus dliteanais a bhaineann 
le comhtháthú theicneolaíochtaí IS; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, féachaint an 
bhféadfaí ceanglais maidir le sábháilteacht táirgí a áireamh i reachtaíocht an Aontais lena 
dtabharfaí aghaidh ar na rioscaí do shábháilteacht sonraí fabhtacha; 

12. á chur i bhfios go láidir, i gcás tionóisce nó sárú ar reachtaíocht tráchta, nach mór 
scéimeanna dliteanais a bheith ceaptha go cúramach le haghaidh gach leibhéal 
uathoibrithe agus comhtháthaithe IS agus go mbeidís curtha in iúl go soiléir do na 
húsáideoirí chun aistriú rianúil ó dhliteanas iomlán an tiománaí go dliteanas iomlán an 
mhonaróra agus an oibreora a áirithiú;

13. á thabhairt dá aire, i gcás córais gan foireann sa ghréasán iompair, amhail feithiclí 
uathoibríocha agus córais aerárthaí gan foireann, go mbraitheann a mhéid a bheifear in 
ann iad a chomhtháthú isteach sa bhonneagar talún agus san aerspás ar a lán comharthaí 
agus coinníollacha athraitheacha agus ar aon ghuaiseacha nó bacainní a d’fhéadfadh a 
bheith ann; á thabhairt dá aire go ndéanfar, leis an méadú sin ar úsáid, go háirithe i 
gceantair uirbeacha, brú a chur ar an réimeas sibhialta dliteanais atá ann cheana, agus á 
iarraidh mar thoradh air sin go ndéanfar nuashonrú rialta ar léarscáileanna digiteacha, ar 
chórais bainistithe tráchta agus ar rialacha maidir le comhroinnt sonraí lena soláthrófar 
tacar éigeantach agus íosta iomchuí faisnéise agus treoracha maidir le húsáid na dtáirgí 
atá feistithe le IS agus maidir leis an ngréasán bóithre, agus maidir le forbairt cheart agus 
imscaradh ceart U-Space; á chreidiúint gur cheart go mbeadh an duinelárnacht ina bonn 
d’aon nuashonrú agus d’aon fhorbairt ar an gcreat rialála a bhaineann le huathoibriú agus 
comhtháthú IS san earnáil iompair;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún treoirlínte a thíolacadh chun cuir chuige rialála ilroinnte ar 
an leibhéal náisiúnta a sheachaint, agus Treoir 85/374/CEE agus réimis náisiúnta 
dhliteanais á gcur san áireamh; á chur i bhfáth go bhfuil gá le creat Aontais maidir le 
dliteanas sibhialta agus ag cur béim ar an bhfíoras go mbeadh ilroinnt thar a bheith 
díobhálach d’fhorbairt na dteicneolaíochtaí sin, d’iomaíochas ghnólachtaí an Aontais, 
go háirithe FBManna, agus go mbainfeadh sí an bonn ó dheimhneacht dhlíthiúil agus ón 

2 Treoir 2006/126/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 
maidir le ceadúnais tiomána (IO L 403, 30.12.2006, lch. 18).

3 Treoir 2009/103/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 
2009 maidir le hárachas i gcoinne dliteanas sibhialta i ndáil le húsáid mótarfheithiclí, 
agus le forfheidhmiú na hoibleagáide chun árachú i gcoinne an dliteanais sin (IO L 263, 
7.10.2009, lch. 11).
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tsábháilteacht agus go gcuirfeadh sí bac ar chúiteamh tapa d’íospartaigh; á thabhairt dá 
aire gur cheart go mbeadh an dliteanas ar an ngníomhaí is fearr atá in acmhainn aghaidh 
a thabhairt ar an riosca, tar éis próis chuí bhreithiúnach. 
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