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MOLTAÍ

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

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020, dar teideal 
‘Straitéis Eorpach um shonraí ’ (COM (2020)0066),

– ag féachaint do Threoir 2010/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 
Iúil 2010 maidir le creat chun Córais Chliste Iompair a úsáid i réimse an iompair de 
bhóthar agus le haghaidh comhéadan le modhanna eile iompair1 (‘an Treoir maidir le 
Córais Chliste Iompair (CCI)’) agus dá gníomhartha tarmligthe,

– ag féachaint dá rún an 13 Márta 2018 maidir le Córais Chliste Chomhoibríocha 
Iompair2,

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2019 maidir le straitéis Eorpach i gcomhair Córais 
Chliste Chomhoibríocha Iompair3,

A. de bhrí gur cheart go gcuirfeadh comhstraitéis Eorpach sonraí tairbhí ar fáil d’earnáil 
iompair na hEorpa; de bhrí gur cheart dálaí cothroma sa mhargadh don gheilleagar agus 
do ghnólachtaí na hEorpa a chruthú agus a chur chun cinn agus iomaíocht chóir idir 
gníomhaithe margaidh a áirithiú;

B. de bhrí gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag cur chun feidhme straitéis Eorpach sonraí 
an idir-inoibritheacht, slándáil úsáide sonraí, ilmhódúlacht iompair agus tuilleadh 
forbartha ar dhigitiú, go háirithe doiciméid leictreonacha, a ghnóthú, chun ualaí 
riaracháin agus costais ar chuideachtaí agus ar thomhaltóirí a laghdú;

C. de bhrí go bhfuil comhroinnt sonraí in earnáil an iompair dírithe ar bhainistiú tráchta a 
fheabhsú agus ar an gcaoi sin éifeachtúlacht an iompair paisinéirí agus lastais araon a 
fheabhsú; de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach díriú ar shaincheisteanna íogaire amhail 
cosaint sonraí, cearta tomhaltóirí agus slándáil sonraí íogaire;

1. ag tabhairt dá haire an togra ón gCoimisiún maidir le limistéar Eorpach sonraí a 
chruthú; á chur i bhfáth gur cheart go dtiocfadh tairbhí agus buntáistí do chuideachtaí 
agus tomhaltóirí Eorpacha as limistéar den sórt sin, agus tríú tíortha á gcosc ó rochtain a 
fháil ar shonraí íogaire ag an am céanna;

2. á chur i bhfios go ngineann earnáil iompair na hEorpa ina hiomláine méid mór sonraí a 
bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo; á chur i bhfáth, sa chomhthéacs sin,  gur 
cheart malartú sonraí a chur chun cinn agus gur cheart go gcomhlíonfadh sé na coimircí 

1 IO L 207, 6.8.2010, lch. 1.
2 IO L 162, 10.5.2019, lch. 2.
3 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0005.
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príobháideachais iomchuí;

3. ag tabhairt rabhadh gur mór na rioscaí a bhaineann le forbairtí reatha san intleacht 
shaorga, amhail tiomáint uathrialach agus aghaidh-athint agus aithint méarlorg in 
earnáil an taistil agus nach mór aghaidh a thabhairt orthu; á chur i bhfáth go bhfuil ról 
ríthábhachtach ag an duine chun na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ina ngné dhílis de 
phróisis uathoibrithe a laghdú;

4. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh comhroinnt sonraí feabhas a chur ar 
éifeachtúlacht an bhainistithe tráchta agus ar an tsábháilteacht ar bhóithre; á chur i 
bhfáth a thábhachtaí atá sé, áfach, bearta cibearshlándála láidre agus éifeachtacha a 
dhéanamh chun mí-úsáid a chosc i bpróiseáil agus i gcomhroinnt sonraí, agus a 
thábhachtaí atá sé teacht ar chomhaontú chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 
ábhartha teicniúla agus dlíthiúla;

5. á iarraidh go gcuirfí chun feidhme an reachtaíocht iompair, go háirithe an rialachán atá 
ar na bacáin maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais, Treoir (AE) 2019/1936 
maidir le bainistiú sábháilteachta bonneagair bóthair4 agus Rialachán (AE) 2019/1239 
lena mbunaítear timpeallacht Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpaigh5, d’fhonn tacaíocht a 
áirithiú do ghnólachtaí, digitiú a chur chun cinn agus malartú sonraí a fheabhsú i 
suíomhanna B2B agus B2C araon;

6. á chur i bhfáth go bhfuil gá le réitigh chliste inacmhainne a cheapadh do thomhaltóirí 
agus d’údaráis phoiblí i réimse na soghluaisteachta uirbí, agus iompar poiblí níos 
inrochtana agus níos éifeachtúla a thabhairt i gcrích ag an am céanna;

7. á thabhairt chun suntais gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag digitiú san iompar lastais 
costais agus ualaí riaracháin ar ghnólachtaí a laghdú, agus ag an am céanna a áirithiú go 
ndéanfar poist a chosaint;

8. á chur i bhfios nár cheart go ndéanfaí treoracha atá ann cheana, amhail an Treoir maidir 
le Córais Chliste Iompair, a lagú le sraith uileghabhálach rialacha.

4 IO L 305, 26.11.2019, lch. 1.
5 IO L 198, 25.7.2019, lch. 64.


