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IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA AGUS CABATÁISTE DE BHÓTHAR

Tar éis gníomhartha éagsúla de reachtaíocht AE a ghlacadh, tá léirscaoileadh déanta
de réir a chéile ar iompar idirnáisiúnta earraí agus cabatáiste de bhóthar chomh maith
le seirbhísí iompair do phaisinéirí.

AN BUNÚS DLÍ AGUS CUSPÓIRÍ

Teideal VI agus go háirithe Airteagal 91 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh. Is í an aidhm atá ann ná margadh iompair de bhóthar atá léirscaoilte a
chruthú trí iontráil sa mhargadh sin a oscailt suas faoi choinníollacha áirithe. Bainfear é
sin amach trí na srianta go léir ar iompróirí a dhíchur, ar srianta iad sin atá bunaithe ar
náisiúntacht nó ar an bhfíoras go bhfuil na hiompróirí sin bunaithe i mBallstát seachas
an Ballstát sin ina bhfuil an tseirbhís á soláthar, d’fhonn cothrom na Féinne a chruthú.

A BHFUIL BAINTE AMACH

1. Rochtain ar an margadh iompair earraí de bhóthar (agus ar ghairm na n-iompróirí)
Ag leanúint as caingean i gcoinne neamhghníomh a thug Parlaimint na hEorpa,
fuair an Chúirt Bhreithiúnais, ina breithiúnas an 22 Bealtaine 1985 (61983CJ0013),
gur mhainnigh an Chomhairle forálacha a thabhairt isteach roimh dheireadh na
hidirthréimhse a leagadh síos i gConradh na Róimhe (31 Nollaig 1969), ar forálacha iad
sin a bhain leis na nithe seo a leanas: (a) an tsaoirse chun seirbhísí iompair idirnáisiúnta
a sholáthar; agus (b) cead a bheith ag iompróirí neamhchónaitheacha seirbhísí iompair
náisiúnta a sholáthar i mBallstáit eile. Ag an tráth seo, tá na heasnaimh uile a bhain
leis an dá réimse seo a thug an Chúirt chun suntais nach mór leigheasta ag an Aontas.
a. Seirbhísí idirnáisiúnta iompair earraí de bhóthar ar fhruiliú nó luaíocht
Le Rialachán (CEE) Uimh. 881/92 ón gComhairle an 26 Márta 1992, rinneadh
comhdhlúthú ar an reachtaíocht a bhí cheana ann a bhain le seirbhísí iompair
trasteorann idir na Ballstáit agus bunaíodh córas chun údaruithe Comhphobail a eisiúint
do dhaoine a bhíonn ag iompar earraí de bhóthar. Bhí feidhm ag na rialacha maidir
le hiompar earraí ó Bhallstát nó chuig Ballstát, nó trí Bhallstát amháin nó níos mó.
Bhí feidhm ag an gcóras seo freisin maidir le haistir idir Ballstát agus tír nach de AE
í, más rud é go raibh comhaontú ann idir AE agus an tír sin nach de AE í. De bhrí,
roimhe sin, nach bhféadfaí iompar earraí idir dhá Bhallstát a dhéanamh ach amháin
ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha, agus go raibh srianta i gceist leis sin féin,
chuir an rialachán nua deireadh leis na srianta cainníochtúla (cuótaí) uile agus leis na

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:61983CJ0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.095.01.0001.01.ENG


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

húdaruithe déthaobhacha amhail ón 1 Eanáir 1993. Mar chuid de Phacáiste Bóithre
2009, ghabh Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ionad an rialacháin sin (féach thíos).
Le Rialachán (CE) Uimh. 484/2002 an 1 Márta 2002, bunaíodh fianú tiománaí le
haghaidh gach náisiúnach as tíortha lasmuigh den Aontas a bhí fostaithe ag iompróir
a shealbhaigh údarú Comhphobail. Bhain an doiciméad sin le hiompar idirnáisiúnta
chomh maith le hiompar cabatáiste. Dheimhnigh sé go raibh an tiománaí fostaithe
ag an iompróir i gcomhréir leis na dlíthe fostaíochta agus gairmoiliúna chomh maith
leis na ceanglais reachtúla a bhí i bhfeidhm sa Bhallstát ina raibh an t-iompróir
bunaithe. Bhí sé beartaithe leis an mbeart sin go gcuirfí stop le náisiúnaigh ó thíortha
neamh-AE a bheith á bhfostú go neamhdhleathach mar thiománaithe ar dhrochphá
ar chonarthaí gearrthéarmacha, rud a dhéanann saobhadh ar iomaíocht agus atá
díobhálach don tsábháilteacht ar bhóithre. Ghabh Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 an
21 Deireadh Fómhair 2009 ionad an rialacháin sin agus leasaíodh é ina dhiaidh sin
le Rialachán (AE) 2020/1055 an 15 Iúil 2020. Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach
athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 agus Rialachán (CE)
Uimh. 1072/2009 tríd an tionscnamh reachtach dar teideal ‘An Eoraip ag Gluaiseacht’.
Foilsithe an 31 Bealtaine 2017, is é an teideal atá ar an togra ná: ‘Togra le haghaidh
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán
(CE) Uimh. 1071/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 d’fhonn iad a oiriúnú
d’fhorbairtí san earnáil’ (COM(2017)0281). Ghlac an Pharlaimint an rialachán ar an
dara léamh i mí Iúil 2020, agus foilsíodh an gníomh críochnaitheach (Rialachán (AE)
2020/1055) san Iris Oifigiúil an 31 Iúil 2020.
Ar deireadh, le Treoir 2006/1/CE an 18 Eanáir 2006, rialaítear feithiclí gan tiománaithe
a ligean ar léas le haghaidh earraí a iompar de bhóthar. Tá sé molta ag an gCoimisiún
athbhreithniú a dhéanamh ar an treoir sin freisin tríd an tionscnamh reachtach dar
teideal ‘An Eoraip ag Gluaiseacht’. Foilsíodh togra lena aghaidh seo freisin an 31
Bealtaine 2017 agus is é an teideal atá air ná: ‘Togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/1/CE maidir le húsáid feithiclí
arna bhfruiliú gan tiománaithe chun earraí a iompar de bhóthar’ (COM(2017)0282).
Ghlac an Pharlaimint an cinneadh ar an gcéad léamh i mí Eanáir 2019 agus tá an
gnáthnós imeachta reachtach ag dul ar aghaidh faoi láthair (2017/0113(COD)).
b. Cabatáiste
Glacadh Rialachán (CEE) Uimh. 3118/93 ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993
chun go gclúdódh sé ‘cabatáiste’, i.e. seirbhísí iompair earraí de bhóthar laistigh de
Bhallstát a bheith á soláthar ag iompróir atá bunaithe i mBallstát eile. I gcleachtas,
thagair sé seo d’iompróirí neamhchónaitheacha a bhíodh ag piocadh suas agus ag
seachadadh ualach eile sa tír óstach sula bhfillfidís ar an teorainn, seachas iad a bheith
ag filleadh folamh i ndiaidh turas idirnáisiúnta. Leis an rialachán seo, tugadh cead
d’iompróirí a raibh údarú Comhphobail acu arna eisiúint ag Ballstát seirbhísí iompair
earraí de bhóthar a sholáthar laistigh de Bhallstáit eile ar an gcoinníoll gur ar bhonn
sealadach a bhí na seirbhísí sin á soláthar. Ansin le Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009
(Airteagal 8(2)), caitheadh in aer an coincheap den chabatáiste ginearálta agus glacadh
foirmle níos sriantaí ar a dtugtar cabatáiste comhleanúnach (a cheadaíonn suas go dtí
trí oibríocht chabatáiste a dhéanamh laistigh de sheacht lá i ndiaidh aistear idirnáisiúnta
chuig tír óstach na cabatáiste). Tá feidhm ag na forálacha sin maidir le cabatáiste ón
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14 Bealtaine 2010 ach, mar a dúradh thuas, leasaítear iad anois le Rialachán (AE)
2020/1055.
c. Pacáiste Bóithre an 21 Deireadh Fómhair 2009
De réir a chéile, chruthaigh an tAontas na dálaí a bhí ag teastáil chun go bhféadfaí
margadh léirscaoilte inmheánach iompair de bhóthar a thabhairt isteach. Chun
cothroime iomaíochta a chruthú, áfach, bhí gá le tuilleadh comhchuibhithe a dhéanamh
ar dhálaí sóisialta, teicniúla agus fioscacha. An Pacáiste Bóithre a glacadh i nDeireadh
Fómhair 2009 mar thoradh ar chomhréiteach idir an Pharlaimint agus an Chomhairle, tá
sé comhdhéanta de thrí rialachán AE – Uimh. 1071/2009, 1072/2009 agus 1073/2009 –
a bhfuil siad go léir i bhfeidhm go hiomlán ón 4 Nollaig 2011. Is iad na rialacha
céanna atá ann do sheirbhísí idirnáisiúnta iompair earraí de bhóthar agus atá ann
do sheirbhísí cabatáiste. Thug Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 rialacha níos déine
isteach maidir le hoibreoirí a ligean isteach chuig gnó an iompair earraí de bhóthar
agus d’fhéach sé le híomhá an tionscail iompair de bhóthar a nua-aoisiú. Bhunaigh sé
ceithre chritéar cháilíochtúla chun go ligfí duine isteach sa ghairm mar dhuine a bheadh
ag iompar earraí de bhóthar: dea-chlú, seasamh airgeadais, inniúlacht ghairmiúil agus
a bheith bunaithe ar bhonn éifeachtach agus cobhsaí i mBallstát. Rinne Rialachán (CE)
Uimh. 1072/2009 tuilleadh comhdhlúthaithe agus comhchuibhithe ar na rialacha maidir
le cabatáiste. Go háirithe, rinne sé Rialacháin (CEE) Uimh. 881/92 agus Uimh. 3118/93
ón gComhairle a chumasc chomh maith le Treoir 2006/94/CE (maidir le rialacha
comhchoiteanna a bhunú le haghaidh cineálacha áirithe d’iompar earraí de bhóthar) a
aisghairm, rud a chuir deireadh leis an éiginnteacht dhlíthiúil a bhí ann do na hiompróirí.
Baineann Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 le hiompar paisinéirí (féach an chéad roinn
eile le haghaidh tuilleadh eolais).
2. Léirscaoileadh de réir a chéile ar iompar idirnáisiúnta paisinéirí bus agus cóiste
Bhí an dul chun cinn maidir leis an margadh a oscailt suas do sheirbhísí iompair
paisinéirí níos moille ná mar a bhí d’iompar earraí de bhóthar. Chuidigh Rialachán
(CEE) Uimh. 684/92 an 16 Márta 1992 leis an margadh a oscailt suas do sheirbhísí
idirnáisiúnta paisinéirí bus agus cóiste trína ligean d’aon chuideachta iompair AE
seirbhísí paisinéirí a oibriú idir na Ballstáit do ghrúpa níos mó ná naonúr (leis an
tiománaí san áireamh). Rinne Rialachán (CE) Uimh. 11/98 ón gComhairle an 11 Nollaig
1997 forlíonadh agus leasú ar an rialachán sin, trí cheadúnas Comhphobail a thabhairt
isteach atá le heisiúint ag na húdaráis i dtrácht sa Bhallstát ina bhfuil na cuideachtaí
bus agus cóiste atá ag oibriú ar fhruiliú nó luaíocht bunaithe.
Le Rialachán (CE) Uimh. 12/98 ón gComhairle an 11 Nollaig 1997, údaraíodh
oibríochtaí cabatáiste do na seirbhísí ócáideacha go léir, agus do sheirbhísí rialta
speisialta (le haghaidh catagóirí sonraithe paisinéirí), ar choinníoll go raibh na seirbhísí
speisialta sin cumhdaithe le conradh a tugadh i gcrích idir an t-eagraí agus an t-
iompróir (e.g. iompar d’oibrithe nó do dhaltaí scoile). D’údaraigh sé cabatáiste freisin
do sheirbhísí rialta, ar choinníoll go ndearnadh an oibríocht chabatáiste mar chuid de
sheirbhís idirnáisiúnta rialta (agus nach raibh sí á déanamh ag deireadh na líne). Faoi
mar a bhí le cabatáiste iompair earraí, is ar bhonn sealadach amháin a bhí seirbhísí
cabatáiste paisinéirí le soláthar.
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Tríd an bPacáiste Bóithre a glacadh in 2009, rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 684/92
agus Rialachán (CE) Uimh. 12/98 ón gComhairle a chumasc in aon rialachán aonair
amháin (Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009) chun soiléiriú agus simpliú a dhéanamh
ar na rialacha le haghaidh iompar idirnáisiúnta paisinéirí de bhóthar (seirbhísí
cóiste agus bus) laistigh de chríoch an Aontais agus freisin ar na coinníollacha
faoina bhféadfaidh iompróirí neamh-chónaitheacha seirbhísí iompair náisiúnta a oibriú
laistigh de Bhallstát. Dearbhaíonn Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 prionsabal an
tsaorsholáthair seirbhísí agus ansin leagann sé síos na coinníollacha le haghaidh
ceadúnais Chomhphobail a eisiúint nó a tharraingt siar, a dtréimhsí bailíochta, na
rialacha mionsonraithe maidir lena n-úsáid agus an leagan amach a bheadh ar an
gceadúnas agus ar chóipeanna deimhnithe de. Anseo freisin, ceadaítear seirbhísí
cabatáiste paisinéirí a sholáthar, faoi mar a cheadaítear le hiompar lastais, ar choinníoll
nach bhfuil an cabatáiste ina phríomhaidhm don tseirbhís iompair (i.e. caithfidh sé tarlú
i ndiaidh seirbhís idirnáisiúnta rialta a bheith déanta).
Le Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 leasaíodh freisin Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de
bhóthar. Mar chomhlánú ar an rialachán sin achtaíodh Rialachán (AE) Uimh. 361/2014
ón gCoimisiún an 9 Aibreán 2014 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le
cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 a mhéid a bhaineann le doiciméid le
haghaidh iompar idirnáisiúnta paisinéirí de chóiste agus de bhus. Mar chuid dá chlár
oibre reachtach 2017 ‘An Eoraip ag Gluaiseacht’, tá an Coimisiún ag iarraidh Rialachán
(AE) Uimh. 561/2006 a leasú tríd an ‘Togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 maidir
le híoscheanglais maidir le huastréimhsí tiomána laethúla agus seachtainiúla, íos-
sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla agus Rialachán (AE) Uimh.
165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif’ (COM(2017)0277) (le haghaidh tuilleadh eolais
ar thacagraif agus ar odaiméadair, féach 3.4.3). Ghlac an Pharlaimint an rialachán ar
an dara léamh i mí Iúil 2020, agus foilsíodh an gníomh críochnaitheach (Rialachán (AE)
2020/1054) san Iris Oifigiúil an 31 Iúil 2020.
I mí Feabhra 2019, ghlac Parlaimint a seasamh ag an gcéad léamh ar an togra
ón gCoimisiún chun Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 a leasú ar mhaithe leis na
margaí náisiúnta a oscailt suas a thuilleadh ó thaobh rochtain ar sheirbhísí idirnáisiúnta
cóiste agus bus de (COM(2017)0647). I mí Mheán Fómhair 2019, chinn a Coiste um
Iompar agus um Thurasóireacht (TRAN) tús a chur le caibidlíochtaí idirinstitiúideacha
(2017/0288(COD)).

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

I réimse an iompair de bhóthar, tá lear mór rún agus tuarascálacha rite ag an
bParlaimint inar iarr sí go ndéanfaí an margadh iompair earraí de bhóthar agus an
margadh iompair paisinéirí a oscailt suas de réir a chéile nó inar thacaigh sí leis an
méid sin. Ag an am céanna, tá sé ráite arís is arís eile aici go gcaithfidh comhchuibhiú
a bheith ag gabháil leis an léirscaoileadh, agus go gcaithfear gnéithe sóisialta agus
sábháilteacht a ráthú. Thacaigh an Pharlaimint le tuilleadh léirscaoilte a dhéanamh i
seirbhísí cabatáiste iompair earraí, go háirithe, chun go ngearrfaí siar ar an líon amanna
a bhí leoraithe ag filleadh folamh (féach mír 18 dá rún an 6 Iúil 2010 maidir le todhchaí
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inbhuanaithe don iompar). Thairis sin, ina rún an 15 Nollaig 2011 maidir le ‘Treochlár um
Limistéar Iompair Eorpach Aonair — I dtreo córas iompair atá iomaíoch agus tíosach
ar acmhainní’[1], d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún tuarascáil a tharraingt suas
faoi dheireadh 2013 maidir leis an riocht ina bhfuil margadh iompair de bhóthar an
Aontais. Rinneadh é sin chun go bhféadfaí a mheas an raibh dóthain dul chun cinn
déanta ar chomhchuibhiú rialacha, go háirithe i réimse na reachtaíochta sóisialta agus
na sábháilteachta, agus chun go bhféadfaí a bhreithniú an ndéanfaí margaí náisiúnta
iompair de bhóthar a oscailt suas, lena n-áirítear deireadh a chur leis na srianta atá
ar chabatáiste. Thóg an Coimisiún an chéad chéim ina threo seo nuair a d’fhoilsigh
sé, i Meitheamh 2012, tuarascáil ón nGrúpa Ard-Leibhéil maidir le Forbairt Margaidh
Iompair Earraí de Bhóthar san Aontas, inar moladh go ndéanfaí an margadh iompair
earraí de bhóthar san Aontas a oscailt suas de réir a chéile. Mhol an Grúpa, go háirithe,
dhá chineál cabatáiste a thabhairt isteach: (1) ceann a bhí teoranta do thréimhse ghearr
ama agus a bhí nasctha le haistear idirnáisiúnta; (2) ceann nach raibh nasctha le
haistear idirnáisiúnta atá cheana ann agus a mbeadh gá le nós imeachta clárúcháin ina
leith chun a áirithiú go ndéanann an tiománaí dlí saothair na tíre óstaí a chomhlíonadh.
Rinne an Coimisiún ansin a thuarascáil maidir le Staid Mhargadh Iompair de Bhóthair
an Aontais a fhoilsiú an 14 Aibreán 2014.
Ina rún an 9 Meán Fómhair 2015 maidir le cur chun feidhme an Pháipéir Bháin maidir
le hIompar[2], d’iarr an Pharlaimint inter alia go mbeadh forfheidhmiú níos fearr ann
agus, más gá, soiléiriú nó athbhreithniú ar na comhrialacha le haghaidh rochtain ar
an margadh idirnáisiúnta iompair earraí de bhóthar. D’iarr sí freisin ar an gCoimisiún
bearta a dhéanamh in aghaidh cleachtais mhídhleathacha as a leanann iomaíocht
mhíchothrom agus a spreagann dumpáil shóisialta. Ar an dóigh sin, tacaíonn an
Pharlaimint le cód sóisialta a ghlacadh, a dhíríonn freisin ar fhadhb na féinfhostaíochta
ceilte, chun gur fearr is féidir nádúr sonrach oibrithe an iompair idirnáisiúnta de bhóthar
a chur san áireamh agus iomaíocht chothrom a áirithiú. Rinneadh rún maidir le hiompar
de bhóthar san Aontas Eorpach[3] a ghlacadh an 18 Bealtaine 2017 agus áirítear ann
saincheisteanna amhail feabhas a chur ar iomaíochas agus nuálaíocht san earnáil
bóithre, soghluaisteacht trasteorann ar bhóithre a éascú, dálaí sóisialta agus rialacha
sábháilteachta a fheabhsú agus iompar íseal-astaíochta de bhóthar a chur chun cinn.
I rith a sheisiúin an 20 Meitheamh 2017, rinne Coiste TRAN plé ar an dara
tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe Rialachán
(CE) Uimh. 1071/2009 don tréimhse ón 1 Eanáir 2013 go dtí an 31 Nollaig
2014 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a
bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh
(COM(2017)0116). I mí Mheán Fómhair 2019, rinne Coiste TRAN plé ar an tríú
tuarascáil cur chun feidhme (COM(2019)0084).
I mí Iúil 2020, d’fhormhuinigh an Pharlaimint gníomh dlí, mar chuid den Phacáiste
Soghluaisteachta, maidir le ‘gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh
agus rochtain ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar’ (2017/0123(COD).
Foilsíodh Rialachán (AE) 2020/1055 san Iris Oifigiúil an 31 Iúil 2020, lena bhforáiltear
creat dlí do rialacha postúcháin is infheidhme maidir le hoibríochtaí cabatáiste agus

[1]IO C 168 E, 14.6.2013, lch. 72.
[2]IO C 316, 22.9.2017, lch. 155.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:52011IP0584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014DC0222
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014DC0222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52015IP0310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52017IP0228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52017IP0228
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=COM:2017:0116:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52019DC0084
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5115-2020-REV-1/ga/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020R1055
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iompair idirnáisiúnta, seachas idirthuras, oibríochtaí déthaobhacha agus oibríochtaí
déthaobhacha a mbíonn dhá stad breise luchtaithe nó díluchtaithe ag gabháil leo
(3.4.3).

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ga/FTU_3.4.3.pdf
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