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MOLTAÍ

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:

1. á chur i bhfios, cé gur tharla titim mhór in astaíochtaí i ndáil le hiompar sa chuid is mó 
de thruailleáin le roinnt blianta anuas, maireann teophointí leanúnacha laistigh den 
Aontas i gcónaí, ar áiteanna iad ina bhfuil na leibhéil truaillithe aeir ró-ard – go háirithe 
i gceantair uirbeacha;

2. á chreidiúint, chun an cháilíocht aeir sna teophointí sin a fheabhsú, go bhfuil sé 
ríthábhachtach gluaiseacht i dtreo córas iompair atá níos inbhuanaithe agus nach bhfuil 
chomh truaillitheach céanna, go háirithe i gceantair uirbeacha, agus gach modh atá ar fáil 
á úsáid ar an mbealach is éifeachtaí agus an fhianaise eolaíoch is déanaí á cur san áireamh;

3. ag moladh d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha pleananna soghluaisteachta uirbí atá 
inbhuanaithe, straitéiseach agus bunaithe ar fhianaise a chruthú agus a chur chun 
feidhme, arb é is fheidhm dóibh beartas, dreasachtaí agus fordheontais a phleanáil go 
comhordaithe a bheidh dírithe ar na hearnálacha agus ar na modhanna iompair éagsúla, 
amhail bearta chun leathadh amach stáisiún luchtaithe leictreacha agus breoslaí 
malartacha eile a spreagadh, infheistíocht in iompar poiblí inbhuanaithe, bonneagar do 
mhodhanna iompair gníomhacha, roinnte agus atá saor ó astaíochtaí agus bearta atá 
bunaithe ar éileamh, a bhaint amach;

4. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé athrú modha suntasach a dhéanamh ón iompar de 
bhóthar chuig modhanna iompair nach bhfuil chomh truaillitheach céanna; á chur i bhfios 
go láidir, i ndáil leis sin, an gá práinneach atá le bonneagar iarnróid a fheabhsú, go háirithe 
faoi chreat an Ghréasáin Thras-Eorpaigh Iompair, agus leis an idirmhódúlacht a éascú 
agus a spreagadh tuilleadh;

5. á chur i bhfios go raibh sé dúshlánach na Treoracha maidir le Cáilíocht an Aeir1 a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go cuí; ag tathant, dá bhrí sin, go ndéanfar an 
Treoir 2008/50/CE agus aon reachtaíocht eile atá ann cheana a bhaineann le 
hastaíochtaí iompair a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go cuí i dtosach, sula 
moltar aon bhearta nua.

1 Treoir 2004/107/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 i ndáil le harsanaic, 
caidmiam, mearcair, nicil agus hidreacarbóin aramatacha iltimthriallacha san aer comhthimpeallach, IO L 023, 
26.1.2005, lch. 3 agus Treoir 2008/50/CE ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cáilíocht an aeir 
chomhthimpeallaigh agus aer níos glaine don Eoraip (IO L 152, 11.6.2008, lch. 1).


