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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:

Réamhrá  

1. á chur in iúl gur geal leis na huaillmhianta a dhearbhaigh an Coimisiún sna 
teachtaireachtaí uaidh an 19 Feabhra 2020, chomh maith lena Pháipéar Bán ar an 
‘Intleacht Shaorga - Cur chuige Eorpach atá dírithe ar bharr feabhais agus ar mhuinín’ 
agus sa Straitéis Eorpach maidir le Sonraí, i réimse na hintleachta saorga (IS ) agus 
sonraí; ag tabhairt dá aire, áfach, go gcaithfear aird níos dáiríre a thabhairt ar chosaint 
cearta maoine intleachtúla (CMInna) i gcomhthéacs fhorbairt IS agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara;

2. á chur i bhfáth gur gá le forbairt agus imscaradh IS agus teicneolaíochtaí gaolmhara 
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna teicniúla, sóisialta, eacnamaíocha, eiticiúla agus 
dlíthiúla agus impleachtaí trasearnála i réimsí éagsúla beartais, lena n-áirítear CMInna, 
agus freagraí a sholáthar agus beartais a fhoirmiú ar an leibhéal Eorpach;

3. á thabhairt chun suntais go dtabharfaidh forbairt AI agus teicneolaíochtaí gaolmhara sna 
hearnálacha iompair agus turasóireachta nuálaíocht, taighde, slógadh infheistíochta agus 
buntáistí suntasacha eacnamaíocha, sochaíocha, comhshaoil, poiblí agus sábháilteachta, 
agus an earnáil a dhéanamh níos tarraingtí do na glúnta nua agus deiseanna nua 
fostaíochta agus samhlacha gnó níos inbhuanaithe a chruthú, ach nár cheart go 
ndéanfaidís díobháil ná damáiste do dhaoine nó don tsochaí;

4. ag tabhairt dá aire gur ann d’iomaíocht dhomhanda idir cuideachtaí agus réigiúin 
eacnamaíocha agus réitigh IS á bhforbairt don earnáil iompair;  á thabhairt chun suntais 
go bhfuil gá le hiomaíochas idirnáisiúnta cuideachtaí Eorpacha atá ag feidhmiú san 
earnáil iompair a neartú trí AE a bhunú mar thimpeallacht atá fabhrach d’fhorbairt agus 
do chur i bhfeidhm réitigh IS; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, gur cheart IS a úsáid i 
ngach modh iompair, i gceantair uirbeacha agus thuaithe araon, agus go bhfuil gá, dá 
bhrí sin, le cur chuige iomlánaíoch, neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus 
solúbtha chun dul i ngleic go leormhaith leis na dúshláin uile san earnáil iompair agus 
soghluaisteachta;

5. á dhearbhú s go mbeidh sainiú an chreata dlí iomchuí ar leibhéal AE do chearta maoine 
intleachtúla le haghaidh IS agus nuálaíochtaí nascachta, agus le haghaidh rochtain ar 
shonraí agus slándáil sonraí ríthábhachtach le linn fhorbairt agus scaipeadh rianúil agus 
leathan teicneolaíochtaí IS san iompar agus in éiceacórais iompair ;

6. á mheas go dtiocfaidh forbairt ar straitéisí cosanta MI ar feadh an ama de réir mar a 
fhorbraíonn IS, agus go mbeidh sé riachtanach saincheisteanna mar oiriúnú don 
timpeallacht athraitheach sin le cóipcheart solúbtha, cosaint paitinní, trádmharcanna 
agus dearaí nó fiú rialacha rúin trádála a chur san áireamh, agus breithniú ar cén bealach 
ina soláthróidh na modhanna cosanta IP is láidre do nuálaithe, ar bealach é a 
chomhcheanglóidh cinnteacht dhlíthiúil agus a spreagfaidh infheistíocht nua i bhfiontair 
phríobháideacha, ollscoileanna, FBManna agus braislí agus úsáid á baint as comhar 
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poiblí-príobháideach chun tacú le taighde agus forbairt;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún na seacht bpríomhriachtanas a shainaithnítear i dTreoirlínte 
an Ghrúpa Saineolaithe Ardleibhéil a chur san áireamh, mar a d’fháiltigh sé rompu ina 
theachtaireacht an 8 Aibreán 20191, agus iad a chur chun feidhme go cuí i ngach 
reachtaíocht a dhéileálann le IS;

8. á mheas go bhfuil gá méadaitheach le IS agus teicneolaíochtaí gaolmhara i 
dteicneolaíochtaí aitheantais cianrochtana nó bhithmhéadracha, amhail aipeanna a rianú 
san earnáil iompair agus turasóireachta, mar bhealach nua chun déileáil le COVID-19 le 
géarchéimeanna sláintíochta agus sláinte poiblí a d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí, 
agus radharc á choinneáil ar an ngá atá le cearta bunúsacha, príobháideachas agus sonraí 
pearsanta a chosaint;

Cearta MI agus nuálaíochtaí IS

9. ag tabhairt dá aire go bhfuil an creat dlíthiúil ilroinnte reatha de chearta MI agus 
d’éiginnteacht dhlíthiúil ina chonstaic ar fhorbairt theicneolaíochtaí IS agus 
teicneolaíochtaí gaolmhara san iompar; á iarraidh ar an gCoimisiún, mar sin, oiriúnacht 
a chórais maoine intleachtúla d’fhorbairt theicneolaíochtaí IS a mheas, agus tar éis 
anailís agus athbhreithniú críochnúil a dhéanamh ar an reachtaíocht reatha, na tograí 
reachtacha a mheasfaidh sé a bheith riachtanach a chur ar aghaidh chun muinín, 
cinnteacht dhlíthiúil agus trédhearcacht a áirithiú agus ilroinnt bhreise a sheachaint, 
agus ar an gcaoi sin infheistíocht sna teicneolaíochtaí sin a spreagadh;

10. ag tabhairt dá aire, cé gur féidir le IS méid mór sonraí a bhaineann le CMInna a 
phróiseáil, nach féidir é a chur in ionad fhíorú an duine i ndáil le deonú CMInna agus 
dliteanas i leith sáruithe ar CMInna a chinneadh;

11. ag tabhairt dá aire maidir le húsáid sonraí ag AI, gur gá úsáid sonraí faoi chóipcheart a 
mheas i bhfianaise na n-eisceachtaí mianadóireachta téacs agus sonraí dá bhforáiltear 
leis an Treoir maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair 
Digiteach, agus i bhfianaise na n-úsáidí uile a chumhdaítear le teorainneacha agus 
eisceachtaí maidir le cosaint CMI;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an bhféidearthacht agus ar an 
ábharthacht do chuideachtaí lena n-áirítear FBManna paitinní a fháil le haghaidh 
bogearraí nó algartam d’fhonn cosaint na nuálaíochta agus an gá le trédhearcacht a 
theastaíonn le haghaidh IS iontaofa, chomh maith le halgartaim a bheith ar fáil a 
úsáidtear chun críoch poiblí a áirithiú; á chur i bhfáth go bhfuil gá le machaire 
comhréidh a choinneáil idir na cuideachtaí sin, chomh maith leis an tábhacht a 
bhaineann le fanacht comhsheasmhach le dlí na hiomaíochta;

13. atá go hiomlán ar an eolas go gcaithfear dul chun cinn in IS a phéireáil le hinfheistíocht 
phoiblí i mbonneagar, oiliúint i scileanna digiteacha agus feabhsuithe móra ar nascacht 
agus idir-inoibritheacht d’fhonn é a thabhairt chun críche go hiomlán; á thabhairt chun 
suntais, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá líonraí slán agus inbhuanaithe 5G chun imscaradh 
iomlán a dhéanamh ar theicneolaíochtaí IS ach, níos tábhachtaí fós, an obair riachtanach 

1 Muinín a chothú san Intleacht Shaorga Dhaonlárnach (COM(2019)0168).
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ar leibhéal an bhonneagair agus na slándála ina leith sin ar fud an Aontais; á thabhairt 
dá aire gur ann do dhianghníomhaíocht paitinnithe san earnáil iompair maidir le IS; ag 
cur a imní in iúl go bhféadfadh dlíthíocht ollmhór a bheith mar thoradh air seo dochar a 
dhéanamh don tionscal ina iomláine agus go bhféadfadh sé difear a dhéanamh do 
shábháilteacht tráchta mura ndéanaimid reachtaíocht a rith maidir le forbairt na 
teicneolaíochtaí a bhaineann le IS ar leibhéal na hEorpa  gan a thuilleadh moille;

14. á chur i bhfios go bhfuil ról lárnach ag paitinní caighdeánacha bunriachtanacha 
(PCBanna) in IS agus teicneolaíochtaí gaolmhara a fhorbairt agus a scaipeadh agus in 
idirinoibritheacht a áirithiú; á iarraidh an gCoimisiún teacht chun cinn caighdeán 
trastionscail agus caighdeánú foirmiúil a spreagadh; á mheabhrú ina leith sin gur ann 
don teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Samhain maidir le ceadúnú PCBanna agus na 
príomhphrionsabail a leag sé amach maidir le trédhearcacht in PCBanna, eadhon 
ceadúnú agus forfheidhmiú atá cothrom, réasúnach agus neamh-idirdhealaitheach 
(FRAND); ag tarraingt aird ar leith ar PCBanna ar féidir leo inrochtaineacht, 
sábháilteacht ar bhóithre agus slándáil a fheabhsú d’úsáideoirí iompair;

Cearta agus sonraí maoine intleachtúla

15. á chur in iúl gur geal leis toilteanas an Choimisiúin a áirithiú go mbaileofar agus go n-
úsáidfear sonraí agus iad go hiomlán i gcomhréir le Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí an Aontais Eorpaigh agus rialacha dochta eile maidir le cosaint sonraí; 
ag cur i bhfáth go bhfuil gá leanúint le sonraí shaoránaigh na hEorpa a chosaint, ach á 
mheas go bhfuil gá le cothromaíocht cheart idir cosaint sonraí agus rialacha IS chun an 
tsolúbthacht riachtanach a thabhairt do nuálaithe IS;

16. á chur in iúl gur geal leis aidhm an Choimisiúin spás sonraí Eorpach amháin a chruthú 
le hinfheistíocht i gcaighdeáin, uirlisí agus bonneagar; ag tacú go háirithe le spás 
coiteann sonraí soghluaisteachta Eorpach a bhunú, agus an creat reachtach Eorpach atá 
ann cheana maidir le cosaint sonraí á chur san áireamh;

17. á iarraidh an gCoimisiún dul i ngleic go leormhaith agus go práinneach leis an 
tsaincheist agus leis na tograí reachtacha a bhaineann le sonraí agus cosaint maoine 
intleachtúla, le solúbthacht chothrom agus iomchuí agus prionsabal na neodrachta 
teicneolaíochta á urramú, lena n-áirítear trí thionscnaimh a fhorbairt chun malartú dea-
chleachtas agus infheistíocht i dtaighde sa réimse sin;

18. á chur in iúl gur geal leis creatlach reachtaíochta cumasúcháin agus solúbtha a bhunú sa 
todhchaí do rialachas spásanna coiteanna sonraí Eorpacha, chomh maith le toilteanas an 
Choimisiúin comhroinnt sonraí gnó-le-rialtas agus gnó-le-gnó a chothú agus rochtain 
éigeantach ar shonraí faoi choinníollacha FRAND a theorannú do na cásanna ina n-
éilítear amhlaidh le himthosca ar leith; á chur chun suntais a thábhachtaí atá rochtain ar 
shonraí a ghineann feithiclí do gach geallsealbhóir soghluaisteachta chun forbairt 
seirbhísí nuálacha sonraí-tiomáinte a chur chun cinn;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar rochtain do FBManna agus do 
bhraislí ar shonraí a d’fhéadfadh borradh a chur faoina ngníomhaíocht, agus do 
lárionaid teicneolaíochta agus d’ollscoileanna chun a gcláir thaighde a chur chun cinn;

20. ag tacú le toilteanas an Choimisiúin cuireadh a thabhairt do na príomhpháirtithe ón 
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earnáil déantúsaíochta - déantúsóirí iompair, nuálaithe IS agus nascachta, soláthraithe 
seirbhíse ó earnáil na turasóireachta agus gníomhaithe eile sa slabhra luacha 
mótarfheithiclí - aontú ar na coinníollacha faoina mbeidís réidh a gcuid sonraí a roinnt.
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