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MOLADH

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil acmhainneacht mhór ag earnáil an iompair maidir le héifeachtúlacht 
acmhainní a fheabhsú agus go ndéantar sciar méadaitheach de na hearraí arna n-iompar 
a phacáistiú in ábhair aon úsáide;

1. á thabhairt chun suntais go bhféadfaí lorg carbóin agus lorg acmhainne earraí de bharr a 
n-iompair agus a bpacáistithe a laghdú trí chur chuige atá bunaithe ar an ngeilleagar 
ciorclach;

2. á iarraidh ar an Aontas sciar an fhuinnimh in-athnuaite san earnáil iompair a mhéadú;

3. ag tathant ar an gCoimisiún costais sheachtracha an iompair a inmheánú agus 
scéimeanna deimhniúcháin le haghaidh gáis ceaptha teasa a bhunú;

4. á áitiú gur cheart don Aontas reachtaíocht cheangailteach a ghlacadh maidir le breoslaí 
inbhuanaithe malartacha san earnáil iompair agus maidir le bonneagar luchtaithe;

5. ag tabhairt dá haire go sábhálann seirbhísí soghluaisteachta comhroinnte na hacmhainní 
a úsáidtear sa táirgeadh;

6. ag tabhairt dá haire gur féidir an tionchar ar an gcomhshaol a eascraíonn as eastóscadh 
agus próiseáil amhábhar le haghaidh feithiclí a laghdú trí éifeachtúlacht ábhair agus trí 
athchúrsáil níos fearr;

7. ag tathant ar an gCoimisiún tréimhsí ráthaíochta níos faide a thabhairt isteach mar aon 
leis an gceart chun deisithe i gcás feithiclí;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún deireadh a chur de réir a chéile le ceallraí neamh-in-
athluchtaithe agus sciar méadaitheach den ábhar athchúrsáilte i gcadhnraí a shainiú; ag 
cur béim ar ábharthacht na bpatrún luchtaithe le haghaidh feithiclí ceallra-leictreacha 
chun an earnáil a chomhtháthú;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-onnmhairiú dramhaíola go tríú tíortha a shrianadh, toisc 
go méadaítear astaíochtaí saolré táirgí leis;

10. ag tathant ar an gCoimisiún pacáistíocht agus coimeádáin in-athúsáidte le haghaidh an 
iompair a dhéanamh éigeantach; á iarraidh go mbeadh scéim glactha ar ais ar fud an 
Aontais ann le haghaidh pacáistíocht thionsclaíoch chaighdeánach;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún earnáil na turasóireachta a áireamh ina cuid uaillmhianta le 
haghaidh geilleagar ciorclach; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart gnólachtaí 
turasóireachta a spreagadh chun páirt a ghlacadh in Éicilipéad an Aontais Eorpaigh agus 
i Scéim an Aontais Eorpaigh um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS).


