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SEASAMH PHARLAIMINT NA hEORPA 

 

arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 23 Aibreán 2009 

chun go nglacfaí Rialachán (CE) Uimh. .../2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle maidir le gréasán iarnróid Eorpach d’iompar lasta iomaíoch  

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)  

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 71(1) 

de, 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún ║, 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa1, 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún2, 

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den 

Chonradh3, 

De bharr an méid seo a leanas: 

(1) Faoi chuimsiú Straitéis Liospóin chun foráis agus fostaíochta agus straitéis forbairt 

inbhuanaithe an Chomhphobail, tá sé fíor-thábhachtach sa dul chun cinn i dtreo 

soghluaisteacht inbhuanaithe a chur i gcrích, go gcruthófaí margadh inmheánach iarnróid, 

go háirithe maidir le hiompar lasta. 

                                                 
1 IO C […], […], lch. […]. 
2 IO C […], […], lch. […]. 
3 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Aibreán 2009. 
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(2) Is céim mhór ar aghaidh i gcruthú an mhargaidh inmheánaigh iompair d'iarnród a bhí i 

dTreoir 2001/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2001 

maidir le toilleadh bonneagair iarnróid a leithroinnt agus muirir ar úsáid bonneagair 

iarnróid a ghearradh1 ║. 

(3) D'fhonn a bheith iomaíoch leis na modhanna eile iompair, ní foláir go mbeidh bonneagar 

iarnróid d'ardcháilíocht ag na seirbhísí iompair lasta d'iarnród idirnáisiúnta agus náisiúnta, 

atá oscailte don iomaíocht ón 1 Eanáir 2007, eadhon bonneagar lenar féidir seirbhísí 

iompair lasta a sholáthar ar choinníollacha maithe ó thaobh luais tráchtála agus amanna 

turais de agus a bheidh iontaofa, is é sin le rá go luíonn an tseirbhis a sholáthraítear leis na 

comhaontuithe conarthacha a rinneadh leis na gnóthais iarnróid.  

(4) Cé gur féidir le hoibreoirí nua dul isteach sa ghréasán de bharr léirscaoileadh an 

tráchta lasta iarnróid, ní leor na meicníochtaí margaidh chun trácht lasta iarnróid a 

eagrú, a rialáil agus a dhaingniú. Séard a bheadh i gceist le barrfheabhsú agus áirithiú 

na hiontaofachta ná, go háirithe, go neartófaí nósanna imeachta do chomhar agus 

leithroinnt na línte iarnróid idir na bainisteoirí bonneagair. 

(5) Baineadh de thátal as cruinniú na Comhairle, an 7 agus 8 Aibreán 2008, gur gá taobhú le 

húsáid éifeachtach an bhonneagair agus, más gá, toilleadh an bhonneagair iarnróid a 

fheabhsú trí bhearta arna nglacadh ar leibhéal Eorpach agus náisiúnta, agus go háirithe trí 

bhíthin téacsanna reachtacha. 

(6) Sa chomhthéacs sin, dá gcruthófaí gréasán iarnróid Eorpach d'iompar lasta iomaíoch a 

bhféadfadh traenacha lasta gluaiseacht air ar choinníollacha maithe agus dul ó ghréasán 

náisiúnta amháin go gréasán náisiúnta eile go héasca, bheifí in ann coinníollacha úsáide 

an bhonneagair a fheabhsú. 

(7) D'fhonn gréasán iarnróid Eorpach d'iompar lasta iomaíoch a bhunú, léiríonn na 

tionscnaimh atá glactha cheana féin i dtaca le bonneagar iarnróid gurb é an bealach is 

iomchuí chuige sin ná conairí idirnáisiúnta a chruthú, a shásóidh riachtanais shonracha i 

réimse amháin nó níos mó den mhargadh lasta atá sainaitheanta go soiléir. 

                                                 
1 IO L 75, 15.3.2001, lch. 29. 



- 3 - 

(8) Ba chóir an gréasán iarnróid Eorpach d'iompar lasta iomaíoch a bhunú ar shlí a bheidh ag 

luí le conairí an Ghréasáin Iompair Traseorpaigh ("TEN-T") agus an Chórais Eorpaigh 

um Bainistiú Tráchta Iarnróid (“ERTMS”). Chun na críche sin, tá gá le forbairt 

chomhordaithe na ngréasán, agus go háirithe lánpháirtiú na gconairí idirnáisiúnta le 

haghaidh lasta iarnróid leis na conairí TEN-T agus ERTMS atá ann cheana féin. Thairis 

sin, ba chóir rialacha comhchuibhithe maidir leis na conairí lasta sin a bhunú ar leibhéal 

an Chomhphobail. Más gá, ba chóir tacaíocht airgeadais a thabhairt do chruthú na 

gconairí sin faoi chuimsiú chláir TEN-T, taighde agus Marco Polo, agus faoi bheartais 

agus cistí Comhphobail eile, amhail an Ciste Comhtháthaithe. 

(9) Ba cheart go mbeadh aird ag cruthú conaire lasta ar an tábhacht ar leith atá leis an 

mbeart gréasán TEN-T a shíneadh chuig tíortha Bheartas Comharsanachta na hEorpa 

d'fhonn idirnascadh níos fearr a áirithiú le bonneagar iarnróid na dtríú tíortha. 

(10) Faoi chuimsiú conaire lasta, ba chóir dea-chomhordú a áirithiú idir na Ballstáit agus na 

bainisteoirí bonneagair lena mbaineann, éascú feabhsaithe agus leordhóthanach a 

thabhairt don trácht lasta iarnróid, naisc éifeachtacha agus leordhóthanacha a bhunú le 

modhanna eile iompair atá ann chun gréasán iompair lasta éifeachtach agus 

lánpháirtithe a fhorbairt, agus coinníollacha a leagan síos a spreagfadh an iomaíocht idir 

soláthraithe na seirbhísí iompair lasta d'iarnród. 

(11) Ba chóir go mbeadh  cruthú conaire lasta bunaithe ar mholtaí ó Bhallstáit arna 

ndéanamh i gcomhairle leis na bainisteoirí bonneagair. Sa dara céim de seo, ba chóir 

go ndéanfaí é a fhormheas ar leibhéal Eorpach i gcomhréir le nós imeachta trédhearcach 

atá sainithe go soiléir.  Ba chóir na critéir do chruthú conairí lasta a shainiú ar shlí a 

bheidh oiriúnaithe do riachtanais shainiúla na mBallstát agus na mbainisteoirí 

bonneagair a thabharfaidh scóip chinnteoireachta agus bhainistíochta leordhóthanach 

dóibh.  
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(12) D’fhonn comhordú idir na Ballstáit, na bainisteoirí bonneagair agus na gnóthais iarnróid 

a spreagadh, ba chóir go mbeadh gach conair lasta á thacú ag comhlacht rialachais, a 

bheidh comhdhéanta de na bainisteoirí bonneagair éagsúla a bhaineann leis an gconair 

lasta║.  

(13) D'fhonn riachtanais an mhargaidh a chomhlíonadh, ba chóir na modhanna maidir le 

cruthú conaire lasta a thíolacadh i bplean cur chun feidhme a fholódh na bearta, agus an 

sceideal ama lena gcur chun feidhme, chun feidhmíocht an iompair lasta d'iarnród a 

fheabhsú. Thairis sin, d'fhonn a áirithiú go ndéanfaidh na bearta atá beartaithe nó curtha 

chun feidhme chun conair lasta a chruthú riachtanais nó ionchais an mhargaidh a 

chomhlíonadh, ní foláir go rachfaí i gcomhairle go rialta leis na gnóthais iarnróid 

úsáideoirí uile i gcomhréir leis na nósanna imeachta cuí arna sainiú ag an gcomhlacht 

rialachais. 

(14) D'fhonn comhréireacht agus comhleanúnachas thoilleadh an bhonneagair atá ar fáil feadh 

na conaire lasta a áirithiú, ba chóir an infheistíocht sa chonair lasta a chomhordú idir na 

Ballstáit, na bainisteoirí bonneagair agus na gnóthais iarnróid lena mbaineann, agus más 

infheidhme idir Ballstáit agus tríú tíortha, agus ba chóir í a phleanáil ar shlí a 

chomhlíonfadh riachtanais na conaire lasta. Ba chóir an sceideal maidir le déanamh na 

hinfheistíochta a fhoilsiú chun go n-áiritheofaí go mbeadh an fhaisnéis chuí ar fáil do na 

gnóthais iarnróid a d'fhéadfadh oibriú sa chonair. Ba chóir go bhfolófaí leis an 

infheistíocht sin tionscadail a bhaineann le córais idir-inoibritheacha a fhorbairt agus le 

toilleadh na dtraenacha a mhéadú. 

(15) Ar na cúiseanna céanna, maidir leis na mór-oibreacha cothabhála, a mbíonn iarmhairt 

mhór acu go minic ar thoilleadh an bhonneagair iarnróid, ba chóir iad a chomhordú freisin 

ar leibhéal na conaire lasta agus a fhoilsiú i bhfoilseachán atá cothrom le dáta. 

(16) Is gá bonneagar agus córais a bhunú chomh maith a chuideoidh le forbairt na seirbhísí 

iompair idirmhodúla lasta chun forbairt an iompair lasta d'iarnród a spreagadh sa 

Chomhphobal. 
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(17) Féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann agus na húdaráis náisiúnta sábháilteachta inniúla 

sa chonair lasta comhaontuithe a chur i gcrích maidir le haitheantas frithpháirteach na 

bhfeithiclí ar láimh amháin, agus aitheantas frithpháirteach na dtiománaithe traenach ar 

láimh eile. Ba chóir go gcomhoibreodh údáráis sábháilteachta na mBallstát a mbaineann 

an chonair lasta leo lena chéile d'fhonn cur chun feidhme na gcomhaontuithe sin a 

áirithiú. 

(18) D'fhonn na hiarrataí ar thoilleadh an bhonneagair do na seirbhísí idirnáisiúnta iompair 

lasta d'iarnród a éascú, is iomchuí ionad uileghnó a bhunú le haghaidh gach conair lasta. 

Chuige sin, ba chóir cur leis na tionscnaimh atá ann cheana féin, go háirithe na tioscnaimh 

a ghlac RailNetEurope, comhlacht a ghníomhaíonn mar uirlis comhordaithe do na 

bainisteoirí bonneagair agus a sholáthraíonn roinnt seirbhísí éagsúla do na gnóthais 

idirnáisiúnta iompair lasta. 

(19) I bhfianaise go bhfuil sceidil éagsúla ann d’amchláir na gcineálacha éagsúla tráchta, ba 

chóir a áirithiú go mbeidh na hiarrataí ar thoilleadh bonneagair le haghaidh tráchta lasta 

ag teacht leis na hiarrataí ar iompar paisinéirí, go háirithe maidir lena luachanna 

socheacnamaíocha faoi seach. Ba chóir go n-athródh na táillí ar úsáid an bhonneagair i 

gcomhréir le cáilíocht agus iontaofacht na líne iarnróid a leithroinntear.  

(20) Maidir le traenacha iompar earraí a bhfuil amanna turais an-docht agus an phoncúlacht 

mar ardtosaíocht acu, arna sainiú amhlaidh ag an gcomhlacht rialachais, ba chóir go 

bhféadfaidís leas a bhaint as tosaíocht leordhóthanach i gcás fadhbanna tráchta. 

(21) D'fhonn forbairt na hiomaíochta idir soláthraithe seirbhísí iompair lasta d'iarnród a 

áirithiú, ba chóir go mbeadh iarratasóirí eile seachas na gnólachtaí iarnróid nó a 

ngrúpálacha in ann toilleadh bonneagair a iarraidh. 

(22) D’fhonn barrfheabhsú a dhéanamh ar bhainistiú na conaire lasta agus go ráthófaí 

sreabhadh ║agus feidhmíocht feabhsaithe na seirbhísí idirnáisiúnta iompair lasta 

d'iarnród, is gá comhordú éifeachtach a áirithiú idir na comhlachtaí rialála ar na gréasáin 

éagsúla atá clúdaithe ag an gconair lasta. D'fhonn úsáid níos fearr an bhonneagair 

iarnróid a áirithiú, ní foláir comhordú a dhéanamh ar bhainistiú an bhonneagair sin agus 

na gcríochfort straitéiseach atá suite feadh na conaire lasta. 
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(23) Chun rochtain ║ar fhaisnéis maidir le húsáid phríomh-bhonneagar iomlán na conaire lasta 

a éascú agus chun rochtain neamh-idirdhealaitheach air a áirithiú, is dealraitheach gur 

inmhianaithe doiciméad tagartha, ina dtiomsófar an fhaisnéis sin go léir, a chur ar fáil do 

na soláthraithe seirbhísí iompair d'iarnród idirnáisiúnta go léir. 

(24) D’fhonn buntáistí na mbeart atá dírithe ar chruthú na conaire lasta a thomhas ar bhealach 

oibiachtúil agus d’fhonn monatóireacht éifeachtach na mbeart sin a áirithiú, ba chóir 

táscairí feidhmíochta maidir leis an tseirbhís feadh na conaire lasta a bhunú, agus a 

fhoilsiú go rialta. Ba chóir an sainmhíniú ar tháscairí feidhmíochta a tharraingt suas i 

gcomhairle leis na páirtithe leasmhara a sholáthraíonn agus a úsáideann seirbhísí 

iompair lasta d’iarnród. 

▌ 

(25) Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon cruthú gréasáin iarnróid Eorpaigh 

d'iompar lasta iomaíoch║, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát amháin 

agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge nó éifeachtaí a fhéadfar é a ghnóthú ar 

leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le 

prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar síos in Airteagal 5 den Chonradh é. I gcomhréir 

le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an 

Rialachán seo thar mar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.  

(26) Ba chóir go dtabharfaí isteach rialacha cothroma, a bheidh bunaithe ar chomhar idir na 

bainisteoirí bonneagair a chaithfidh seirbhís d'ardcháilíocht i dtaca le conair idirnáisiúnta 

iarnróid a sholáthar do na hoibreoirí iompair lasta, i ndáil le comhordú na hinfheistíochta 

agus bainistiú an toillte agus an tráchta. 

(27) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i 

gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan 

síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna 

dtabhairt don Choimisiún1. 

                                                 
1  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. 
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(28) Ba chóir, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na coinníollacha agus 

na critéir a leagan síos atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur chun feidhme. Ó 

tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus atá ceaptha chun eilimintí 

neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú║, trína fhorlíonadh le heilimintí nua 

neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin 

lena ngabhann grinnscrúdú a leagtar síos in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE. 

(29) Is é aidhm an Rialacháin seo ná feabhas a chur ar éifeachtúlacht an iompair lasta 

d’iarnród i gcomparáid le modhanna eile iompair, ach ba chóir gabháil don chuspóir 

seo freisin trí gníomhaíochtaí polaitiúla agus trí rannpháirtíocht airgeadais na 

mBallstát agus an Aontais Eorpaigh.  Ba chóir comhordú a áirithiú ag an leibhéal is 

airde idir na Ballstáit d’fhonn an fheidhmiú is éifeachtúla is féidir sna conairí lasta a 

áirithiú. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm ag tiomantas airgeadais sa bhonneagar 

agus i dtrealamh teicniúil amhail ERTMS an toilleadh agus éifeachtúlacht lasta 

d’iarnród a mhéadú i gcomhthráth le haidhm an Rialacháin seo, 

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH: 

CAIBIDIL I 

GINEARÁLTA 

 

Airteagal 1 

Cuspóir agus raon feidhme 

1. Sa Rialachán seo leagtar síos na rialacha maidir le gréasán iarnróid Eorpach d'iompar 

lasta iomaíoch a chruthú agus a eagrú i gconairí idirnáisiúnta iarnróid d'iompar lasta 

iomaíoch (║"conairí lasta"). Leagtar amach ann na rialacha maidir le roghnú agus eagrú 

na gconairí lasta chomh maith leis na prionsabail comhair maidir le pleanáil na 

hinfheistíochta agus bainistiú an toillte agus an tráchta. 
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2. Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le bainistiú agus úsáid an bhonneagair iarnróid le 

haghaidh na seirbhísí iompair d'iarnród baile agus idirnáisiúnta, cé is moite den mhéid 

seo a leanas: 

a) na gréasáin áitiúla agus réigiúnacha neamhspleácha le haghaidh seirbhísí paisinéirí 

a úsáideann an bonneagar iarnróid, ach amháin sa chás go n-oibríonn na 

seirbhísí mar chuid de chonair lasta; 

b) gréasáin atá beartaithe le haghaidh oibriú ║seirbhísí iompair uirbeacha agus fo-

uirbeacha do phaisinéirí, agus chun na críche sin amháin; 

c) gréasáin réigiúnacha ar gnólacht iarnróid, nach gclúdaítear le Treoir 91/440/CEE 

ón gComhairle an 29 Iúil 1991 maidir le forbairt iarnróid an Chomhphobail1, 

amháin a úsáideann iad le haghaidh seirbhísí iompair lasta réigiúnach go dtí go 

n-iarrann iarratasóir eile toilleadh an ghréasáin sin a úsáid; 

d) bonneagar iarnróid faoi úinéireacht phríobháideach a fhorchoimeádtar go hiomlán 

d'úsáid an úinéara bonneagair le haghaidh a ghníomhaíochtaí iompair lasta féin. 

Airteagal 2 

Sainmhínithe 

1. Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos in 

Airteagal 2 de Threoir 2001/14/CE. 

2. De bhreis ar na sainmhínithe dá dtagraítear i mír 1: 

a) ciallóidh "conair lasta" na línte iarnróid uile a thógtar i gcríoch na mBallstát agus, 

más gá, i gcríoch tríú tíortha Eorpacha, a nascann dhá chríochfort straitéiseach nó 

níos mó ▌, lena n-áirítear príomhbhealach, bealaí malartacha agus línte lena 

gceanglaítear iad, agus bonneagar iarnróid agus a threalamh sna críochfoirt lasta, 

na clóis eagraithe agus na saoráidí foirmithe traenacha, chomh maith leis na 

craobhlínte chuig na saoráidí sin, lena n-áirítear na seirbhísí gaolmhara iarnróid 

go léir atá leagtha amach in Iarscríbhinn II atá ag gabháil le 

Treoir 2001/14/CE; 

                                                 
1 IO L 237, 24.8.1991, lch. 25. 
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b) ciallóidh "plean cur chun feidhme" an doiciméad ina dtíolactar an straitéis, na 

bearta agus na modhanna a bheartaíonn na páirtithe lena mbaineann a chur chun 

feidhme chun na bearta atá riachtanach agus leordhóthanach a fhorbairt in imeacht 

tréimhse shonraithe ama le haghaidh conair lasta a chruthú║;  

c) ciallóidh "móroibreacha cothabhála" gach idirghabháil nó deisiú ar an 

mbonneagar iarnróid agus a threalamh, a bheidh pleanáilte bliain amháin ar a 

laghad roimh ré, agus atá riachtanach do ghluaiseacht na dtraenacha feadh na 

conaire lasta agus a bhfuil, ina leith siúd, cuid den toilleadh bonneagair curtha i 

leataobh i gcomhréir le hAirteagal 28 de Threoir 2001/14/CE; 

d) ciallóidh "críochfort" an tsuiteáil a leagtar amach ar feadh na conaire lasta atá 

cóirithe go sonrach ar mhaithe le luchtú earraí isteach sna traenacha lasta agus/nó 

le díluchtú earraí amach astu agus ar mhaithe leis na seirbhísí iompair lasta 

d'iarnród a lánpháirtiú leis na seirbhísí de bhóthar, de mhuir, d'uisce agus le 

seirbhísí aeriompair, agus le comhdhéanamh traenacha lasta a fhoirmiú nó a 

mhodhnú; 

e) ciallóidh "críochfort straitéiseach" críochfort na conaire lasta, atá oscailte do na 

hiarratasóirí go léir agus a bhfuil ról tábhachtach aige cheana féin, nó a bhfuil sé 

beartaithe ról tábhachtach a bheith aige, san iompar lasta d'iarnród feadh na 

conaire lasta;  

f) ciallóidh "ionad uileghnó" eintiteas comhchoiteann arna bhunú ag gach 

bainisteoir bonneagair ar an gconair lasta lenar féidir leis na hiarratasóirí líne 

iarnróid le haghaidh turais a thrasnaíonn teorainn amháin ar a laghad a iarraidh ▌. 
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CAIBIDIL II 

DEARADH AGUS RIALACHAS AN GHRÉASÁIN IARNRÓID EORPAIGH d'IOMPAR 

LASTA IOMAÍOCH 

Airteagal 3 

Roghnú na gconairí lasta 

1. Déanfaidh an chonair lasta dhá Bhallstát ar a laghad a nascadh agus féadfar léi 

seirbhísí idirnáisiúnta agus náisiúnta iompair lasta d'iarnród a oibriú║. ▌Beidh na 

saintréithe seo a leanas ag gabháil leis an gconair: 

a) beidh sí mar chuid de chonair TEN-T nó, i gcás inarb infheidhme, de chonair 

ERTMS, nó ar a laghad ar bith beidh sí comhoiriúnach leo.  Más gá, féadfaidh 

ranna áirithe nach bhfuil sa TEN-T, agus a bhfuil lear mór tráchta lasta orthu 

nó a bhféadfadh lear mór tráchta lasta a bheith orthu, a bheith mar chuid den 

chonair freisin; 

b) tabharfaidh sí an deis forbairt shuntasach a dhéanamh ar an trácht lasta iarnróid 

agus beidh aird aici ar na mórshreabha trádála agus ar thrácht earraí; 

c) beidh údar maith léi ar bhonn anailíse socheacnamaíche. Áireofar leis seo an 

tionchar ar na codanna sin den chóras iompair ina ndéanann leithroinnt toilleadh 

bonneagair na conaire iompair lasta difear suntasach don trácht lasta agus don 

trácht paisinéirí. Áireofar ann freisin anailís ar na príomhéifeachtaí i dtéarmaí 

costas seachtrach; 

d)  cumasóidh sé idirnascadh níos fearr idir Ballstáit teorannacha agus tríú tíortha 

comharsanacha. 

e) beidh plean cur chun feidhme mar thaca léi. 
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2. Cinnfidh na Ballstáit lena mbaineann conair lasta a chruthú nó a mhodhnú, tar éis dóibh 

fógra a thabhairt don Choimisiún dá bhfuil ar intinn acu, i dteannta le togra arna 

tharraingt suas in éineacht leis na bainisteoirí bonneagair lena mbaineann agus aird á 

thabhairt ar thionscnaimh agus tuairimí na ngnóthas iarnróid a úsáideann an 

chonair nó ar spéis leo é sin a dhéanamh chomh maith leis na critéir atá leagtha 

amach san Iarscríbhinn. Féadfaidh gnóthais iarnróid leasmhara páirt a ghlacadh sa 

phróiseas cibé uair a mbaineann infheistíochtaí substaintiúla leo. 

3. Cruthófar na conairí lasta i gcomhréir leis an nós imeachta seo a leanas: 

a) tráth nach déanaí ná …, ní foláir go gceadóidh críoch gach Ballstáit a bhfuil dhá 

nasc iarnróid díreacha ar a laghad ║aige le Ballstáit eile togra amháin ar a laghad 

le haghaidh conaire lasta; 

b) tráth nach déanaí ná …*, ní foláir go gcuirfidh críoch gach Ballstáit ▌conair lasta 

amháin ar a laghad ar fáil. ▌ 

4. Tabharfaidh an Coimisiún aird ar na tograí le haghaidh cruthú na gconairí lasta dá 

dtagraítear i mír 2 agus scrúdóidh sé an bhfuil siad ag luí leis na critéir mheasúnachta 

atá leagtha amach san Iarscríbhinn. Féadfaidh sé agóidí a lua nó modhnuithe a 

mholadh a bheidh ag teacht lena measann sé a bheith cuí.  

5. Féadfaidh eilimintí ó ghréasáin iarnróid tríú tíortha Eorpacha a bheith sa chonair lasta. I 

gcás inar infheidhme sin, ní foláir go mbeidh na heilimintí sin comhoiriúnach le beartas 

TEN-T. 

▌ 

                                                 
  IO: aon bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. 
  IO: trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. 
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6. I gcás ina mbíonn deacrachtaí idir dhá Bhallstát nó níos mó maidir le cruthú nó modhnú 

conaire lasta, agus chomh fada agus a bhaineann leis an mbonneagar iarnróid ar a 

gcríoch, rachaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ag ceann de na Ballstáit lena 

mbaineann, i gcomhairle leis an gcoiste dá dtagraítear in Airteagal 18 maidir leis an 

ábhar seo. Cuirfear tuairim an choiste ar aghaidh chuig na Ballstáit lena mbaineann. 

Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann an tuairim sin san áireamh chun teacht ar réiteach. 

7. Maidir leis na bearta atá dírithe ar an Iarscríbhinn a oiriúnú, ar bearta iad a bhfuil raon 

feidhme ginearálta acu agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den 

Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena 

ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 18(3). 

 

Airteagal 4 

Rialachas na gconairí lasta 

1. Rachaidh na Ballstáit a ndéanfaidh conair lasta difear dóibh i gcomhar lena chéile chun 

go n-áiritheofar forbairt na conaire lasta i gcomhréir leis an bplean cur chun feidhme atá 

ann di. Sainmhíneoidh siad cuspóirí ginearálta na conaire lasta agus áiritheoidh siad go 

mbeidh an plean cur chun feidhme ag luí leis na cuspóirí sin. 

2. I gcás gach conaire lasta, bunóidh na bainisteoirí bonneagair lena mbaineann║ 

comhlacht rialaithe a mbeidh sé de chúram air an plean cur chun feidhme don chonair 

lasta a shainiú, feidhmiú an phlean a stiúrú mar aon leis an bplean a choimeád cothrom 

le dáta. Bíonn na gnóthais leasmhara iarnróid nó grúpálacha de ghnóthais iarnróid a 

bhaineann úsáid as an gconair seo rannpháirteach go rialta sa chomhlacht seo ar 

bhonn comhairleach. Cuirfidh an comhlacht rialachais tuarascáil ar a ghníomhaíochtaí 

chuig na Ballstáit lena mbaineann go rialta, agus más gá, chuig an gCoimisiún agus 

chuig comhordaitheoirí Eorpacha thionscadail tosaíochta TEN-T atá bainteach leis an 

gconair lasta dá dtagraítear in Airteagal 17a de Chinneadh 1692/96/CE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 1996 maidir le treoirlínte Comhphobail 

d’fhorbairt an ghréasáin iompair trasEorpaigh1. 

                                                 
1  IO L 228, 9.9.1996, lch 1. 
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3.  Féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann bord feidhmiúcháin a bhunú a bheidh 

freagrach as an bplean cur chun feidhme don chonair arna dhéanamh ag an 

gcomhlacht rialachais a údarú chomh maith le fhorghníomhú an phlean sin a 

mhaoirsiú. Sa chás sin, is iad údaráis inniúla na mBallstát a údaróidh comhaltaí 

aonair an bhoird feidhmiúcháin.  

4. Is eintiteas dlíthiúil neamhspleách a bheidh sa chomhlacht rialachais. D’fhéadfadh sé a 

bheith ina ghrúpáil leasa eacnamaíoch Eorpach de réir bhrí Rialachán (CEE) 

Uimh. 2137/85 ón gComhairle1 agus beidh stádas grúpála den sórt sin aige.  

5. Ceapfaidh comhaltaí an chomhlachta rialachais a stiúrthóir a mbeidh trí bliana ar a 

laghad ina théarma oifige. 

6. Bunófar meitheal a bheidh comhdhéanta de bhainisteoirí agus úinéirí na gcríochfort 

straitéiseach sa chonair lasta, lena n-áirítear calafoirt mhuirí agus calafoirt 

uiscebhealaí intíre, dá dtagraítear in Airteagal 9. Féadfaidh sé tuairim a thabhairt uaidh 

maidir le gach togra ón gcomhlacht rialachais ag a mbeidh iarmhairtí díreacha ║ar 

infheistíocht agus ar bhainistiú na gcríochfort straitéiseach. Ní fhéadfaidh an comhlacht 

rialachais cinneadh a dhéanamh a bheidh contrártha leis an tuairim sin. 

Airteagal 5 

Bearta leis an gconair lasta a chur chun feidhme 

1. Beidh na nithe seo a leanas, ar a laghad, sa phlean cur chun feidhme, arna fhormheas 

agus arna choigeartú go rialta ag an gcomhlacht rialachais: 

a) tuairisc ar shaintréithe na conaire lasta, lena n-áirítear scroigeanna féideartha, 

chomh maith leis an gclár cur chun feidhme maidir leis na bearta is gá chun 

cruthú na conaire a éascú; 

b) eilimintí fíor-riachtanacha den staidéar ar an margadh dá dtagraítear i mír 2; 

                                                 
1 IO L 199, 31.7.1985, lch. 1. 
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c) cuspóirí an chomhlachta rialachais mar aon lena chlár chun feabhas a chur ar 

fheidhmíocht na conaire lasta ▌i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear in 

Airteagal 16. 

▌ 

2. Déanfar staidéar margaidh a bhaineann leis na hathruithe a shonraítear agus a 

bhfuiltear ag súil leo sa trácht ar an gconair lasta agus sna codanna sin den chóras 

iompair lena bhfuil sé nasctha, agus tabharfar cothrom le dáta go tréimhsiúil é, 

d’fhonn a phlean cur chun feidhme a fhorbairt nó, más gá, a oiriúnú. Scrúdófar sa 

scrúdú sin athruithe sna cineálacha éagsúla tráchta agus áireofar ann príomhghnéithe 

na hanailíse socheacnamaíche dá dtagraítear ain Airteagal 3(1)(c), chomh maith leis na 

cásanna éagsúla a d’fhéadfadh a bheith ann ó thaobh costas agus sochar de mar aon 

leis an tionchar airgeadais fadtéarmach. 

3. Déanfar clár a tharraingt suas le haghaidh cruthú agus feabhsú fheidhmíocht na conaire 

lasta. Cuimseofar, go háirithe, sa chlár seo na comhchuspóirí, na roghanna teicniúla agus 

an sceideal do na bearta is gá maidir leis an mbonneagar iarnróid agus a threalamh 

d'fhonn na bearta go léir dá dtagraítear in Airteagail 7 go 16 a chur chun feidhme. 

Déanfar leis na bearta sin aon shrianta a dhéanann difear don toilleadh iarnróid a 

sheachaint nó a íoslaghdú. 

Airteagal 6 

Comhairliúchán leis na hiarratasóirí 

1. Chun go n-áiritheofaí rannpháirtíocht chuí na n-iarratasóirí ar dócha dóibh an chonair 

lasta a úsáid, tabharfaidh an comhlacht rialachais isteach meicníochtaí 

comhairliúcháin║.  

2. Rachaidh an comhlacht rialachais i gcomhairle leis na hiarratasóirí a úsáidfidh an 

chonair lasta, lena n-áirítear oibreoirí lasta iarnróid, oibreoirí iompair paisinéirí, 

lastóirí, last-seoltóirí agus a gcomhlachtaí ionadaíocha, sula ndéanfar an plean cur 

chun feidhme a fhormheas agus tráth a dtabharfar cothrom le dáta é. I gcás easaontais 

idir an comhlacht rialachais agus na hiarratasóirí, féadfaidh na hiarratasóirí an cheist a 

tharchur chuig na comhlachtaí rialála dá dtagraítear in Airteagal 17.  
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CAIBIDIL III 

INFHEISTÍOCHT SA CHONAIR LASTA 

Airteagal 7 

Pleanáil infheistíochta 

1. Déanfaidh an comhlacht rialachais an méid a leanas a tharraingt suas agus a fhormheas: 

a) plean comhpháirteach infheistíochta fadtéarmach do bhonneagar na conaire 

lasta║, eadhon go ceann tréimhse 10 mbliana ar a laghad; 

b) más gá, plean comhpháirteach infheistíochta ║méantéarmach (dhá bhliain ar a 

laghad) sa chonair lasta. 

Liostófar sna pleananna infheistíochta ║na tionscadail a bheartaítear le haghaidh 

fairsingiú, athnuachan nó athstruchtúrú an bhonneagair iarnróid chomh maith lena 

threalamh feadh na conaire, na riachtanais airgeadais lena mbaineann agus foinsí an 

mhaoinithe. 

2. Cuimseofar sna pleananna infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 straitéis i ndáil le córais 

idir-inoibritheacha a úsáid ar feadh na conaire lasta a chomhlíonfaidh na ceanglais fhíor-

riachtanacha agus na sonraíochtaí teicniúla don idir-inoibritheacht is infheidhme maidir 

leis na gréasáin iarnróid faoi mar a shainítear i dTreoir 2008/57/CE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le hidir-inoibritheacht an 

chórais iarnróid laistigh den Chomhphobal (athmhúnlú)1. Beidh an straitéis seo bunaithe 

ar anailís chostais/sochair ar úsáid na gcóras sin. Ní foláir go mbeidh sí ar comhréir leis 

na pleananna náisiúnta agus Eorpacha d'imscaradh na gcóras idir-inoibritheach, go 

háirithe i gcomhréir le plean imscartha an ║ERTMS, chomh maith le hidirnaisc 

trasteorann agus córais idir-inoibritheachta le tríú tíortha, i gcás inarb iomchuí.  

                                                 
1  IO L 191, 18.7.2008, lch. 1. 
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3. I gcás inarb infheidhme, déanfar tagairt sna pleananna infheistíochta do rannchuidiú an 

Chomhphobail a shamhlaítear faoi chlár TEN-T nó faoi aon bheartais, cistí nó cláir 

eile, agus cruthófar go bhfuil a straitéis ar comhréir leo. 

4. Cuimseofar ▌sna pleananna infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 straitéis maidir le forás 

thoilleadh na dtraenacha lasta a fhéadfaidh gluaiseacht tríd an gconair lasta, eadhon, 

chun deireadh a chur le scroigeanna aitheanta, an bonneagar atá cheana ann a 

uasghrádú agus bonneagar nua a thógáil. Féadfaidh bearta a bheith sa straitéis chun 

cur leis an bhfad, ║leithead an riain, leithead lódála, bainistiú luais, an t-ualach 

tarraingthe nó an t-ualach acastóra a cheadaítear do thraenacha a ghluaiseann tríd an 

gconair lasta║. 

5. Foilseofar na pleananna infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 sa doiciméad dá dtagraítear 

in Airteagal 15 agus a thabharfar cothrom le dáta go rialta. Beidh siad mar chuid de 

phlean cur chun feidhme na conaire lasta. 

Airteagal 8 

Comhordú na n-oibreacha  

Déanfaidh na bainisteoirí bonneagair sa chonair lasta, i gcomhréir le modh agus creat ama 

iomchuí agus ag teacht lena gcomhaontuithe conarthacha faoi seach amhail dá dtagraítear in 

Airteagal 6 de Threoir 2001/14/CE, comhordú ar a sceidil chun na hoibreacha uile a dhéanamh 

ar an mbonneagar agus ar a threalamh a chuirfeadh srian ar an toilleadh a bheadh ar fáil ar an 

ngreásán. 

Airteagal 9 

Críochfoirt straitéiseacha 

1. I gcomhaontú leis an meitheal ║dá dtagraítear in Airteagal 4(6), tarraingeoidh an 

comhlacht rialachais suas straitéis lánpháirtithe i ndáil le críochfoirt straitéiseacha a 

fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann riachtanais an iompair lasta d'iarnród a 

ghluaiseann tríd an gconair lasta a chomhlíonadh, go háirithe mar mhoil 

idirmhodúlacha ar feadh na gconairí lasta. Áireofar leis sin comhar leis na húdaráis 

réigiúnacha, áitiúla agus náisiúnta; fáil na talún chun críochfoirt lasta iarnróid a 

fhorbairt agus rochtain ar chistí a éascú d'fhonn forbairtí den sórt sin a spreagadh. 

Áiritheoidh an comhlacht rialachais go gcruthaítear dóthain críochfort i suímh 

straitéiseacha, bunaithe ar an lear tráchta a mbeifí ag súil leis.  

2. Glacfaidh an comhlacht rialachais na bearta is cuí chun an straitéis a chur i gcrích. 

Déanfaidh sé athbhreithniú uirthi go rialta. 
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CAIBIDIL IV 

BAINISTIÚ NA CONAIRE LASTA 

Airteagal 10 

Ionad uileghnó le haghaidh na n-iarrataí ar línte iarnróid idirnáisiúnta 

1. Bunóidh an comhlacht rialachais ionad uileghnó chun freagairt do na hiarrataí ar línte 

iarnróid do thraenacha lasta a thrasnaíonn teorainn amháin ar a laghad feadh na conaire 

lasta nó a úsáideann roinnt gréasán éagsúla. 

2.  Féadfar bainisteoirí bonneagair aonair ar chonair lasta a shannadh chun feidhmiú 

mar oifig tosaigh an ionaid uileghnó do na hiarratasóirí a iarrfaidh línte iarnróid".  

3. Áiritheoidh na comhlachtaí rialúcháin lena mbaineann, amhail dá dtagraítear in 

Airteagal 17║, go gcuirfear gníomhaíochtaí an ionaid uileghnó i gcrích faoi 

choinníollacha a bheidh trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach.  

Airteagal 11 

Catagóirí caighdeánacha de línte iarnróid sna conairí lasta 

1. Saineoidh an comhlacht rialachais catagóirí caighdeánacha na línte iarnróid lasta a 

bheidh bailí ar fud na conaire lasta, agus tabharfaidh sé na catagóirí sin cothrom le 

dáta go tráthrialta. I measc na gcatagóirí sin de línte, cuimseofar líne iarnróid le ham 

iompair éifeachtúil agus le poncúlacht ráthaithe (“lasta éascaithe”) ar cheann amháin 

ar a laghad de na catagóirí sin.   

2. Déanfaidh an comhlacht rialachais, tar éis dul i gcomhairle leis na hiarratasóirí ar 

dócha dóibh a bheith ag úsáid na conaire lasta, na critéir maidir le sainiú chatagóirí 

caighdeánacha an tráchta lasta a ghlacadh. 
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Airteagal 12 

Línte iarnróid a leithdháiltear ar thraenacha lasta 

1. Chomh maith leis na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 20(2) de Threoir 2001/14/CE, 

déanfaidh na bainisteoirí bonneagair lena mbaineann cúltaca den toilleadh a 

chothabháil, bunaithe ar mheastóireacht ar riachtanais an mhargaidh do chúltaca 

toillte.  Foilseoidh na bainisteoirí bonneagair an t-amchlár seirbhíse don líne 

traenach  a bheidh de dhíth chun freastal ar riachtanais an iompair lasta éascaithe 

idirnáisiúnta don bhliain airgeadais atá le teacht, sula ndéanfar an nós imeachta 

bliantúil maidir le sainiú amchlár na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 18 de Threoir 

2001/14/CE agus arna bhunú ar an trácht lasta bhreathnaithe agus ar an staidéar 

margaidh dá dtagraítear in Airteagal 5(2). 

2. Déanfaidh na bainisteoirí bonneagair, i ndiaidh réamh-mheastóireacht a dhéanamh ar 

an ngá cuí atá le cúltaca toillte a bhunú le haghaidh iarrataí ad hoc agus fós leibhéal 

leordóthanach cáilíochta ar an líne iarnróid leithroinnte a áirithiú don am aistir agus 

do na hamchláir arna n-oiriúnú don trácht lasta éascaithe idirnáisiúnta, cúltaca den 

sórt sin a choimeád laistigh den amchlár seirbhísí críochnaitheach ionas go mbeidh siad 

ábalta freagairt go tapa agus go hiomchuí ar na hiarrataí ad hoc ar thoilleadh amhail dá 

dtagraítear in Airteagal 23 de Threoir 2001/14/CE. ▌ 

▌ 

3. Ach amháin i gcás force majeure, ní fhéadfar líne iarnróid arna leithroinnt ar oibríocht 

iompair lasta éascaithe de bhun an Airteagail seo a chur ar ceal tráth níos luaithe ná 

aon mhí amháin roimh a amchlár seirbhísí mura dtoilíonn an t-iarratasóir lena 

mbaineann leis an gcealú sin. Féadfaidh an t-iarratasóir an cheist a tharchur chuig an 

gcomhlacht rialála. Amhail dá dtagraítear in Airteagal 27 de Threoir 2001/14/CE, 

féadfaidh bainisteoirí bonneagair coinníollacha a shonrú ina ráiteas gréasáin lena 

dtabharfaidh siad aird ar na leibhéil úsáide a baineadh as na línte iarnróid lasta 

éascaithe roimhe sin agus na tosaíochtaí á leagan síos don phróiseas leithroinnte.  
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4. Bunóidh bainisteoirí bonneagair na conaire lasta agus an mheitheal dá dtagraítear in 

Airteagal 4(6), nósanna imeachta lena n-áiritheofar an comhordú is fearr ar leithroinnt 

an toillte ag teacht leis an Airteagal seo, agus aird á thabhairt ar rochtain ar na 

críochfoirt straitéiseacha, amhail dá dtagraítear in Airteagal 9.  

5.  Déanfaidh na bainisteoirí bonneagair táille ar línte atá leithroinnte ach nach bhfuil in 

úsáid i ndeireadh thiar a áireamh ina gcuid coinníollacha úsáide. Beidh leibhéal na 

táille seo comhréireach, achomhairleach agus éifeachtach. 

Airteagal 13 

Iarratasóirí údaraithe 

D’ainneoin Airteagal 16(1) de Threoir 2001/14/CE, féadfaidh iarratasóirí seachas na gnólachtaí 

iarnróid agus na grúpálacha idirnáisiúnta a chomhthiomsaíonn siad, línte iarnróid a iarraidh le 

haghaidh iompair earraí nuair a bhaineann na línte iarnróid sin le roinnt teascán éagsúla den 

chonair lasta. 

Airteagal 14 

Trácht a bhainistiú 

1. Tar éis togra ó chomhlacht rialachais na conaire lasta, agus urraim á thabhairt do na 

prionsabail agus na pleananna dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh bainisteoirí 

bonneagair na conaire lasta na rialacha maidir le tosaíocht idir na cineálacha éagsúla 

línte iarnróid, go háirithe na línte iarnróid a leithroinntear ar thraenacha moillithe, i 

gcás go ndéantar cur isteach ar an trácht le haghaidh gach cuid den chonair lasta a 

tharraingt suas agus a chur á bhfoilsiú i ráiteas an ghréasáin dá dtagraítear in 

Airteagal 3 de Threoir 2001/14/CE agus in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin.  

2. Ní foláir go bhforálfaí, ar a laghad, sna rialacha maidir le tosaíocht dá dtagraítear i mír 1, 

seachas sna buaicuaireanta tráth nach bhfuil feidhm ag an mír seo, go ndéanfar an 

líne iarnróid arna leithroinnt ar thraein lasta éascaithe a chomhlíonann na forálacha 

tosaigh dá líne iarnróid a urramú a mhéid is féidir nó ar a laghad ar bith go ndéanfar 

na moilleanna foriomlána a íoslaghdú agus go ndírítear isteach go háirithe ar 

mhoilleanna traenacha lasta éascaithe a íoslaghdú. Déanfaidh an comhlacht 

rialachais, i gcomhar leis na hiarratasóirí, an méid seo a leanas a fhorbairt agus a 

fhoilsiú: 
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a)  prionsabail um rialáil iarnróid a áiritheoidh go bhfaighidh traenacha lasta 

éascaithe an chóir is fearr is féidir chomh fada agus a bhaineann le leithroinnt 

an toillte laghdaithe; 

b)  pleananna teagmhasacha, bunaithe ar na prionsabail sin, i gcás go ndéantar 

cur isteach ar an gconair. 

Déanfaidh gach Ballstát tríd an mbainisteoir bonneagair na buaicuaireanta sa ráiteas 

gréasáin a shainiú. Ní bheidh feidhm ag na buaicuaireanta ach amháin i gcás 

laethanta oibre agus beidh siad teoranta d'uasmhéid de 3 uair an chloig ar maidin 

agus uasmhéid de 3 uair an chloig san iarnóin. I sainiú na mbuaicuaireanta, 

breithneofar an trácht paisinéara réigiúnach agus fadaistir. 

3. Leagfaidh bainisteoirí bonneagair na conaire lasta síos nósanna imeachta le haghaidh 

bainistiú an tráchta feadh na conaire lasta a chomhordú. 

4. Leagfaidh bainisteoirí bonneagair na conaire lasta agus an mheitheal dá dtagraítear in 

Airteagal 4(6) síos nósanna imeachta lena n-áiritheofar an comhordú is fearr idir oibriú 

an bhonneagair iarnróid agus oibriú na gcríochfort straitéiseach║ dá dtagraítear in 

Airteagal 9.  

Airteagal 15 

Fáisnéis faoi choinníollacha úsáide na conaire lasta 

Déanfaidh an comhlacht rialachais doiciméad a tharraingt suas agus a fhoilsiú ina mbeidh:  

a) an fhaisnéis go léir atá sa ráiteas gréasáin do ghréasáin náisiúnta maidir leis an gconair 

lasta, arna tharraingt suas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in 

Airteagal 3 de Threoir 2001/14/CE;  

b) liosta agus saintréithe na gcríochfort straitéiseach chomh maith leis an bhfaisnéis go léir 

ar na coinníollacha agus na modhanna chun rochtain a fháil ar na críochfoirt 

straitéiseacha. 
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Airteagal 16 

Cáilíocht na seirbhíse sa chonair lasta 

1. Áiritheoidh bainisteoirí bonneagair na conaire lasta go mbeidh na scéimeanna 

feabhsaithe feidhmíochta feadh na conaire lasta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 11 

de Threoir 2001/14/CE, ag luí lena chéile. Déanfaidh na comhlachtaí rialachais 

maoirseacht air sin, agus comhoibreoidh siad le chéile i leith na maoirseachta sin i 

gcomhréir le hAirteagal 17(1). 

2. D'fhonn cáilíocht na seirbhíse agus toilleadh na seirbhísí idirnáisiúnta agus náisiúnta 

iompair lasta d’iarnród sa chonair lasta a thomhas, rachaidh an comhlacht rialachais i 

gcomhairle leis na hiarratasóirí is dócha a úsáidfidh na conairí agus le húsáideoirí na 

seirbhísí iompair lasta d’iarnród maidir le táscairí feidhmíochta na conaire lasta. Tar 

éis an chomhairliúcháin sin, saineoidh an comhlacht rialachais na táscairí sin agus 

foilseoidh sé iad uair sa bhliain ar a laghad. 

▌ 

Airteagal 17 

Na comhlachtaí rialála 

1. Comhoibreoidh na comhlachtaí rialála dá dtagraítear in Airteagal 30 de 

Threoir 2001/14/CE atá freagrach as an gconair lasta lena chéile chun gníomhaíochtaí 

idirnáisiúnta na mbainisteoirí bonneagair agus na n-iarratasóirí a mhaoirsiú sa chonair 

lasta. Rachaidh siad i gcomhairle lena chéile agus malartóidh siad faisnéis. Iarrfaidh 

siad, i gcás inar gá, an fhaisnéis is gá ó na bainisteoirí bonneagair sa Bhallstát a bhfuil 

siad freagrach as. Tá sé d’oibleagáid ar na bainisteoirí bonneagair agus ar thríú 

páirtithe eile atá rannpháirteach sa leithroinnt toillte idirnáisiúnta an fhaisnéis go léir 

atá de dhíth ar na línte iarnróid idirnáisiúnta agus ar an toilleadh as a bhfuil siad 

freagrach a sholáthar do na comhlachtaí rialála.  
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2. I gcás gearáin ó iarratasóir maidir leis na seirbhísí idirnáisiúnta iompair lasta d'iarnród, 

nó faoi chuimsiú fiosrúcháin de bhrí oifige, rachaidh an comhlacht rialála i dtrácht i 

gcomhairle leis na gcomhlacht rialála in aon cheann de na Ballstáit eile a dtéann an 

chonair lasta lena mbaineann trína chríoch agus iarrfaidh sé ▌an fhaisnéis is gá air sula 

ndéanfaidh sé a chinneadh. Soláthróidh na comhlachtaí rialála eile an fhaisnéis go léir a 

bhfuil sé de cheart acu féin a iarraidh faoina reachtaíocht náisiúnta. I gcás inar gá, 

déanfaidh an comhlacht rialála a gcuirtear an gearán faoina bhráid nó a thosaíonn an 

fiosrúchán de bhrí oifige an comhad a aistriú chuig an gcomhlacht rialála inniúil 

d'fhonn na bearta ║maidir leis na páirtithe lena mbaineann a dhéanamh i gcomhréir leis 

an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 30(5) agus (6) de Threoir 2001/14/CE. 

CAIBIDIL V 

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA 

Airteagal 18 

An Coiste 

1. Tabharfaidh Coiste cúnamh don Choimisiún. 

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus Airteagal 7 de 

Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de. 

▌  

 

3. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag 

Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.  

▌ 
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Airteagal 19 

Maolú 

I gcás inar iomchuí, féadfaidh Ballstát maolú ar fhorálacha an Rialacháin seo. Chun sin a 

dhéanamh, cuirfidh sé iarraidh cuí-réasúnaithe ar mhaolú chuig an gCoimisiún. Glacfaidh an 

Coimisiún cinneadh maidir leis an iarraidh sin, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin 

dá dtagraítear in Airteagal 18(2), agus suíomh geografach chomh maith le forbairt na seirbhísí 

iompair lasta iarnróid sa Bhallstát a rinne an iarraidh ar mhaolú á chur san áireamh aige. 

Airteagal 20 

Monatóireacht ar an gcur chun feidhme 

Gach dhá bliain ó thráth chruthú na conaire lasta, déanfaidh na Ballstáit i dtrácht tuarascáil a 

chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún ina mbeidh torthaí an chomhair eatarthu amhail dá 

dtagraítear in Airteagal 4(1). Déanfaidh an Coimisiún anailís ar an tuarascáil sin agus cuirfidh sé 

fógra dá anailís chuig an gcoiste dá dtagraítear in Airteagal 18. 

Airteagal 21 

Tuarascáil 

Scrúdóidh an Coimisiún cur i bhfeidhm an Rialacháin seo go tréimhsiúil. Tarraingeoidh sé suas 

tuarascáil le cur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, den chéad uair laistigh de 

…, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin. 

                                                 
  IO: Cúig bliana ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. 
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Airteagal 22 

Athbhreithniú 

Má shuíonn an Coimisiún, sa chás go ndéantar na treoirlínte TEN-T a athbhreithniú i gcomhréir 

leis na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 18(3) de Chinneadh Uimh. 1692/96/CE, gur 

iomchuí an Rialachán seo a oiriúnú do na treoirlínte sin, tíolacfaidh sé togra chuig Parlaimint na 

hEorpa agus chuig an gComhairle d'fhonn an Rialachán seo a leasú dá réir. Ar an gcaoi 

chéanna, d'fhéadfadh sé go mbeadh an gá athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte TEN-T 

ag gabháil le cinntí áirithe a dhéantar faoin Rialachán seo. 

Airteagal 23 

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh. 

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go 

díreach i ngach Ballstát. 

Arna dhéanamh ║,  

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa, Thar ceann na Comhairle, 

An tUachtarán An tUachtarán 
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IARSCRÍBHINN 

 

Critéir le haghaidh meastóireacht na dtograí maidir le conair lasta a chruthú 

Déanfar roghnú na gconairí lasta dá dtagraítear in Airteagal 3, chomh maith le nuashonrú an 

ghréasáin iarnróid d'iompar lasta iomaíoch a chur i gcrích i gcomhréir leis na critéir seo a leanas: 

(a) litir intinne ó na Ballstáit lena mbaineann ina ndeimhnítear gur mian leo conair 

lasta a chruthú; 

▌ 

(b) i gcás inarb ionann cúrsa taistil na conaire lasta agus teascán (nó cuid de theascán) 

de thionscadal tosaíochta amháin TEN-T nó níos mó1, ní foláir é sin a lánpháirtiú 

sa chonair lasta, mura rud é go bhfuil sé tiomanta don tseirbhís iompair do 

phaisinéirí; 

(c) ní foláir don chonair lasta a bheartaítear a chruthú críoch thrí Bhallstát ar a laghad 

a thrasnú, nó dhá Bhallstát ar a laghad más mó ná 500 ciliméadar an t-achar idir 

na críochfoirt iarnróid a bhfreastalaíonn an chonair lasta orthu; 

(d) indéantacht eacnamaíoch agus sochair shocheacnamaíocha na conaire lasta; 

(e) chomhchuibheas na gconairí lasta go léir arna mbeartú ag na Ballstáit chun go 

bhféadfar gréasán iarnróid Eorpach d'iompair lasta iomaíoch a bhunú; 

(f) comhchuibheas leis na gréasáin iarnróid atá ║san Eoraip cheana féin amhail na 

conairí ERTMS agus na conairí atá sainithe ag RailNetEurope; 

(g) a bheith ann d’idirnascadh maith leis na modhanna eile iompair, go háirithe de 

bharr gréasáin leordhóthanaigh de chríochfoirt straitéiseacha, lena n-áirítear sna 

calafoirt mhuirí agus sna calafoirt intíre;  

(h) an cur chuige a bheartaítear chun na forálacha dá dtagraítear in Airteagail 4 go 16 

a chur chun feidhme. 

 

                                                 
1 Féach Iarscríbhinn III a ghabhann le Cinneadh Uimh. 1692/96/CE. 


