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I. RÉAMHRÁ 

 

An 1 Nollaig 2011, tharchuir an Coimisiún an togra thuasluaite chuig an gComhairle agus chuig 

Parlaimint na hEorpa. Tá an togra seo ina chuid den bheartas ar a dtugtar "an beartas aerfoirt", tacar 

de thrí thogra reachtach lena n-iarrtar iomaíochas a chothú in aerfoirt na hEorpa agus a bhfeidhmiú 

a mhéadú i dtéarmaí na héifeachtúlachta, na cáilíochta agus na hathléimneachta. Tá sé de chuspóir 

ginearálta ag an togra seo an leithroinnt agus an úsáid is fearr is féidir a áirithiú in aerfoirt 

phlódaithe trí leithroinnt agus úsáid sliotán atá athneartaithe agus curtha i bhfeidhm 

go héifeachtach, agus trí iomaíochas cothrom agus iomaíochas oibreoirí a fheabhsú. Leasaítear leis 

Rialachán (CEE) Uimh 95/93 ón gComhairle an 18 Eanáir 1993 maidir le rialacha comhchoiteanna 

do leithroinnt sliotán ag aerfoirt an Chomhphobail, agus lena mbunaítear rialacha agus nósanna 

imeachta leis an mbunghníomh atá ann faoi láthair i dtaca le sliotáin a leithroinnt ag aerfoirt an AE.  
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II. ÁBHAR AN TOGRA 

 

Tá na príomheilimintí seo a leanas sa togra: 

 

– an fhéidearthacht a thabhairt isteach dul i muinín trádála tánaistí sliotán agus iomaíocht 

a athneartú; 

– trédhearcacht an phróisis leithroinnte sliotán agus neamhspleáchas comhordaitheoirí 

a athneartú; 

– an córas leithroinnte sliotán a ionchorprú sa leasú ar an Líonra Eorpach um Bainistiú 

Aerthráchta (an tAerspás Aonair Eorpach); 

– leasú ar an riail '80/20', ar an sainiú ar shraith sliotán agus ar dhul i muinín an chórais mhuirir 

aerfoirt féachaint cur ar ais déanach sliotán sa chomhthiomsú a dhíspreagadh; 

 

III. AN OBAIR A RINNEADH I gCOMHLACHTAÍ NA COMHAIRLE 

 

Chuir an Mheitheal um Eitlíocht (dá ngairfear "an Mheitheal" anseo feasta) tús leis an togra 

a scrúdú faoi Uachtaránacht na Cipire i mí Iúil 2012. I gcomhréir leis an gCur chuige 

Idirinstitiúideach maidir le Measúnú Tionchair, rinne an Mheitheal measúnú tionchair 

an Choimisiúin a phlé freisin agus rinne sí é a mheasúnú1. 

 

Tar éis idirphlé domhain a bhí ar siúl ag cruinnithe éagsúla den Mheitheal, rinne an Uachtaránacht 

roinnt forálacha den togra ón gCoimisiún a leasú d'fhonn aird a thabhairt ar údair imní 

na dtoscaireachtaí. Ní dhearnadh na haithris a scrúdú go fóill agus caithfear iad a chur in oiriúint 

amach anseo do théacs an chur chuige ginearálta. 

 

An 18 Deireadh Fómhair 2012, cuireadh an dréachtchur chuige ginearálta faoi bhráid Choiste 

na mBuanionadaithe (Coreper). I rith an chruinnithe Coreper seo, chuir roinnt toscaireachtaí 

in iúl go ginearálta go dtacaíonn siad leis an téacs comhréitigh ón Uachtaránacht, 

ach d'athdhearbhaigh roinnt eile acu a n-imní maidir le roinnt ceisteanna agus chuir siad 

dréacht-mholtaí nua i láthair. Thug an Uachtaránacht dá haire ábhair imní na dtoscaireachtaí agus, 

d'fhonn réiteach a fháil ar roinnt saincheisteanna atá fós gan réiteach agus chun teacht ar chur 

chuige ginearálta, ghlac sí cuid de na tograí a chuir na toscaireachtaí os a comhair.  

                                                 
1 Rialáil Níos Fearr: Cur chuige Idirinstitiúideach Coiteann maidir le Measúnú Tionchair (IA). 

14901/05 JUR 486 COMPET 263. 
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Mar sin féin, ní mór roinnt ceisteanna a phlé ar leibhéal na Comhairle fós toisc go bhfuil 

forchoimeádais fós ag roinnt toscaireachtaí agus ag an gCoimisiún maidir leis an téacs. Léirítear 

na hathruithe ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an tuarascáil seo i gcomparáid leis an tuarascáil chuig 

Coreper le cló trom agus líne tríd. 

 

IV. AN PHRÍOMH-SHAINCHEIST ATÁ FÓS GAN RÉITEACH 

 

D'ainneoin na hoibre diana atá déanta chun teacht ar chomhaontú maidir leis an téacs, tá roinnt 

saincheisteanna fós gan réiteach.  

 

Trádáil thánaisteach (Airteagal 13, fonótaí 60-69) 

 

D'fhonn gluaisteacht sliotán níos fearr a chothú, moltar sa togra ón gCoimisiún gurbh fhéidir 

le haerlínte sliotáin a dhíol agus a cheannach. Tá margadh den sórt sin i sliotáin aerfoirt i bhfeidhm 

faoi láthair le tamaill anuas ag Heathrow i Londain agus chruthódh an fhéidearthacht leis an togra 

ón gCoimisiún an margadh sin a ghinearálú ar fud an AE.  

 

Le linn Coreper, mar aon le húsáid sliotán agus fad na sraithe sliotán, d'aibhsigh an Coimisiún 

go léirítear leis an trádáil thánaisteach ceann de na trí shaincheist bhunúsacha a bhí bunriachtanach 

sa togra. Léirigh an Coimisiún go bhfuil an-ábhar imní air maidir leis na srianta atá moltaí ag FR 

agus tacaithe ag BG, DE, DK, EL, ES agus PT (fonóta 62). Tá an Coimisiún den tuairim, nach 

gcaillfí bealaí réigiúnacha de bharr na trádála tánaistí agus is de bharr gnéithe eile a rinneadh dochar 

dóibh. Chuir an Coimisiún in iúl go láidir, le chéile le BE, IT, NL agus UK, gur cheart an trádáil 

thánaisteach a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach san AE, d'fhonn margadh atá comhtháite agus 

éifeachtúil a chruthú agus go mbeadh an baol ann leis na srianta thuasluaite go scoiltfí margadh 

aonair na hEorpa.  

 

Choimeád DK an togra a bhí aici do chlásal ‘de minimis’ (fonóta 61), ar an tslí nach bhféadfaí 

sliotáin a dhíol ach amháin dá mba rud é go mbeadh dhá eitilt fillte á oibriú ar an mbealach céanna 

ar an lá céanna. Tá sé beartaithe le togra DK an t-ábhar imní a fhuascailt maidir leis an tionchar 

diúltach a d'fhéadfadh a bheith ag an trádáil thánaisteach ar eitiltí réigiúnacha agus ar nascacht 

chuig moil mhóra go ginearálta, ós rud é go mb'fhéidir go mbeadh spéis ag na haerlínte na sliotáin 

trádála a úsáid mar bhealaí, ina mbeadh brabús níos fearr i gceist (cianaistear de ghnáth), chun 

dochair do bhealaí níos giorra nach bhfuil an brabús céanna ag baint leo.  
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Chloígh DE, LV agus UK leis an seasamh a bhí acu i gcoinne coinníll den sórt sin. Mhol IT 

comhréiteach ina shonrófar an cineál bealaí ina mbeadh an clásal 'de minimis' i bhfeidhm.  

 

Choimeád DK a togra chomh maith nár cheart sliotáin trádála a léasú chuig aeriompróirí eile 

ar feadh dhá shéasúr sceidealaithe ar a laghad, chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar imní atá ann 

maidir leis an úsáid amhantrach a d'fhéadfaí a bhaint as sliotáin trádála. Ar na cúiseanna céanna, 

measann DK agus IT nár cheart aon sliotán nuafhaighte a thrádáil ar feadh dhá shéasúr sceidealaithe 

chomhionainn. Bhí an togra ón gCoimisiún níos srianta maidir leis an tsaincheist sin, leis an moladh 

nár cheart ach na sliotáin a fhaigheann iontrálaithe nua a chosc ó thrádáil le linn na tréimhse 

thuasluaite.  

 

Ina theannta sin, léirigh UK ábhar imní faoin abairt dheireanach de mhír 5 agus de mhír 7. Is 

í tuairim an UK, toisc go mbeadh stádas mar iontrálaithe nua ag na sliotáin i gcónaí agus 

go gciallaíonn an abairt seo go mbeadh éifeacht neamh-inmhianaithe aici sa chaoi is go mbeadh 

ar aerlíne sliotán athchláraithe a oibriú ar feadh tréimhse suas le seacht mí. Mhol DE agus FR téacs 

comhréitigh lena gcuirfí srian ar an oibleagáid atá ar aeriompróirí gan na sliotáin athchláraithe 

a oibriú ach don tréimhse a leithroinnfí iad le linn na tréimhse sceidealaithe lena mbaineann.  

 

V. SAINCHEISTEANNA EILE 

 

Treoirlínte áitiúla (Airteagal 8(4) fonóta 38, Airteagal 9(8) fonóta 42) 

 

Foráiltear leis an togra ón gCoimisiún gurbh fhéidir leis na Ballstáit treoirlínte áitiúla a ghlacadh tar 

éis tuairim chomhairliúcháin a fháil ón gcoiste comhordúcháin, ar an gcoinníoll go gcuirfí 

an Coimisiún ar an eolas agus nach mbeadh sé ag cur i gcoinne sin a ghlacadh laistigh de thrí mhí. 

Le linn Coreper, mhol tromlach na dtoscaireachtaí an dá fhomhír dheireanach de mhír 4 a scrios, 

I bhfábhar gan bheith chomh saintreorach sin maidir leis an ábhar a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis 

na treoirlínte áitiúla. Tá sé sonraithe sa chéad fhomhír go bhféadfadh baint a bheith ag na sliotáin 

thuasluaite le leithroinnt na sliotán, monatóireacht ar a n-úsáid nó fad na sraithe sliotán a mhodhnú. 

Bunaítear leis an dara fomhír na trí choinníoll shonracha ar féidir leis an gCoimisiún glacadh 

treoirlínte áitiúla ag aerfort a dhiúltú. Tá UK agus an Coimisiún i gcoinne sin a scrios. Measann siad 

go bhfuil na forálacha sin tábhachtach chun cur leis an bhfomhír roimhe sin agus chun an t-ábhar 

a d'fhéadfadh a bheith ann a shoiléiriú mar aon leis na coinníollacha maidir le glacadh do 

na treoirlínte áitiúla. 
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Sliotán a tharraingt siar de bharr mí-úsáide (Airteagal 9(5), fonóta 41) 

 

Ba mhian le DE, le tacaíocht ó FR go mbeadh oibleagáid an chomhordaitheora roghnach chun 

na sliotáin a tharraingt siar má thugann an aerlíne cead d'aeriompróir eile a sliotáin a úsáid gan 

na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 9(5) a chomhlíonadh. Measann na toscaireachtaí 

dá mba rud é go mbeadh údar maith leis an mí-úsáid, d'fhéadfaí scaoileadh léi. Molann DE 

le tacaíocht ó NL, foclaíocht mhalartach lena gceadófaí don chomhordaitheoir moltaí a dhéanamh 

maidir leis na pionóis a d'fhéadfadh na húdaráis náisiúnta a ghearradh sa chás sin.  

 

Táille i dtaca le sliotáin a chur in áirithe (Airteagal 11, fonóta 54 agus fonóta 59) 

 

Foráiltear leis an téacs comhréitigh ón Uachtaránacht le haghaidh Airteagal 11(1), arna iarraidh sin 

do chomhlacht bainistithe an aerfoirt, féadfaidh an Ballstát cinneadh a dhéanamh an córas muirir 

aerfoirt a úsáid d'fhonn pionós a chur ar aeriompróirí sliotáin a chur ar ais déanach 

sa chomhthiomsú. B'fhearr le CZ, UK agus leis an gCoimisiún go bhfágfaí an cinneadh sin 

faoi chomhlacht bainistithe an aerfoirt, gan baint a bheith ag na Ballstáit leis.  

 

Molann DE nach mbeadh an oibleagáid ar an gcomhordaitheoir an fhaisnéis chuí ar fad a chur chuig 

comhlacht bainistithe an aerfoirt maidir le cur chun feidhme na táille i dtaca le sliotáin a chur 

in áirithe, agus nár cheart don chomhordaitheoir ach é a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis sin ar fad atá 

ina sheilbh curtha ar fáil do chomhlacht bainistithe an aerfoirt.  

 

Na sliotáin a cuireadh ar ceal mar gheall ar shaoire phoiblí (Airteagal 10(4a) fonóta 48) 

Le linn Coreper, rinneadh an comhaontú 'cuid so-aitheanta i sraith sliotán' a chur san áireamh 

sa téacs in Airteagal 10(4) agus dá bhrí sin molann FR, NL agus UK Airteagal 10(4a) a scrios 

a bheadh gan úsáid anois. Bheadh gá leis an mír seo lena cheadú d'aeriompróirí filleadh ar 

na comhthiomsuithe sliotán a cuireadh ar ceal le linn saoire poiblí, ach má chuirtear an fhoclaíocht 

thuasluaite isteach ní bheadh gá leis sin a thuilleadh, ós rud é gur féidir cealuithe den sórt sin 

a chlúdach faoin bhféidearthacht atá ann d'aeriompróirí codanna den sraith a thabhairt ar ais agus 

fós bheith ábalta a gcearta stairiúla a choimeád don sraith iomlán.  
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Ábhair imní agus forchoimeádais eile a chuir na toscaireachtaí in iúl, tá siad sna fonótaí 

den Iarscríbhinn a ghabhann leis an tuarascáil sin. 

 

Tá forchoimeádas grinnscrúdaithe parlaiminte ag UK. 

 

Tá forchoimeádas iomlán ag an gCoimisiún Eorpach maidir leis an togra comhréiteach iomlán. Tá 

an Coimisiún den tuairim go laghdófaí leis an téacs ón Uachtaránacht na sochair maidir le 

soghluaisteacht na saoránach atá le haithint sa togra ón gCoimisiún (24 milliún paisinéir breise 

in aghaidh na bliana agus 5 bhilliún euro sochair eacnamaíoch 2012-2025). Baineann 

na forchoimeádais bhunúsacha le 85/15 agus le húsáid sliotán don chuid is mó, leis an sásra 

maidir le sliotán a chur in áirithe agus leis na srianta a d'fhéadfaí cur isteach ar an trádáil 

thánaisteach. Ábhar imní eile atá ann, trédhearcacht an phróisis chomhordaithe agus an phróiseas 

leithroinnte sliotán; comhsheasmhacht na sliotán agus phleananna na n-eitiltí; caidreamh 

le tríú tíortha; gníomhartha tarmligthe a scrios agus maidir le tagairtí i ndáil 

le moltaí/treoir/treoirlínte i dtaca le bearta cur chun feidhme.  

 

Thairis sin, measann an Coimisiún gurb ionann athruithe áirithe atá molta sa téacs ón Uachtaránacht 

agus athruithe ar an gcuid códaithe den togra. Dar leis an gCoimisiún, maidir le hathruithe 

den chineál sin, ní urramófaí na forálacha atá sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir leis 

an teicníc i ndáil le hathmhúnlú do ghníomhartha dlíthiúla (2002/C 77/01) a úsáid ar bhealach 

níos struchtúrtha. Dá bhrí sin, sa chás nuair nach molann an Coimisiún athruithe ar an gcuid 

códaithe, ní ghlacfadh sé ach, ar aon dul leis an spiorad atá léirithe sa chomhaontú 

Idirinstitiúideach, na leasuithe sin a atá fíor-riachtanach sa phróiseas reachtach ar mhaithe le 

comhleanúnachas agus soiléire. 

 

VI. CONCLÚIDÍ 

 

I bhfianaise an méid atá thuas, ag an gcruinniú a bhí aici an 29 Deireadh Fómhair, iarrtar ar 

an gComhairle scrúdú a dhéanamh ar an téacs mar a leagtar amach é in Iarscríbhinn I a ghabhann 

leis an tuarascáil sin, réiteach a fháil ar na saincheisteanna deireanacha atá fós gan réiteach, cur 

chuige ginearálta a ghlacadh agus an ráiteas atá leagtha amach in Iarscríbhinn II den tuarascáil sin 

a chur sna miontuairiscí.  

 

_______________
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IARSCRÍBHINN I 

 2011/0391(COD) 

Togra le haghaidh 

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 

maidir le rialacha comhchoiteanna do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Aontais Eorpaigh 

 

(Athmhúnlú) 

 

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 

 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 100(2) 

de, 

 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach, 

 

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta, 

 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialach na hEorpa2, 

 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún3, 

 

ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, 

                                                 
2 IO C […], […], lch. […]. 
3 IO C […], […], lch. […]. 
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de bharr an méid seo a leanas: 

 

(1) Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle an 18 Eanáir 1993 lena leagtar síos 

rialacha comhchoiteanna do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail4 a leasú 

go suntasach roinnt mhaith uaireanta5. Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh air, 

is gá é a athmhúnlú ar mhaithe le soiléireacht. 

 

(2) Bhí ról cinntitheach ag Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 i mbaint amach margaidh inmheánaigh 

na heitlíochta agus i bhforbairt an chaidrimh idir an tAontas, Ballstáit an Aontais Eorpaigh 

agus na tríú tíortha, trí bhíthin rochtain ar aerfoirt phlódaithe an Aontais a áirithiú ar bhonn 

rialacha neodracha trédhearcacha agus neamh-idirdhealaitheacha. 

 

(3) Mar sin féin, is ag dul i méid atá an éagothroime idir an méadú atá ag teacht ar an gcóras 

aeriompair san Eoraip agus an acmhainn atá ag gnéithe áirithe de bhonneagar aerfort chun 

an t-éileamh sin a shásamh . Mar thoradh air sin, tá méadú ag teacht ar líon na n-aerfort 

san Aontas atá plódaithe. 

 

(4) Ní áirithíonn an córas leithroinnte sliotán a bunaíodh in 1993 an sannadh ná an úsáid sliotán 

is fearr is féidir, dá bhrí sin, ní áirithíonn sé an leithroinnt ná an úsáid is fearr is féidir 

de thoilleadh aerfort. Ó tharla go bhfuil méadú ag teacht ar phlódú in aerfoirt agus ó tharla 

nach bhfuil aon mhórfhorbairt á déanamh ar infreastruchtúr nua aerfoirt, is acmhainn 

luachmhar na sliotán. Tá sárthábhacht ag baint le rochtain a bheith ar acmhainn den sórt sin 

ó thaobh seirbhísí aeriompair a sholáthar agus ó thaobh iomaíocht éifeachtach a choinneáil 

ar bun. Chun na críocha sin, ba cheart go mbeadh leithroinnt agus úsáid sliotán á dhéanamh 

níos éifeachtaí trí shásraí margaidh a thabhairt isteach, trína n-áirithiú go gcuirfí ar fáil sliotáin 

neamhúsáidte d'oibreoirí leasmhara a luaithe ab fhéidir ar bhealach trédhearcach agus trí 

athneartú a dhéanamh ar bhunphrionsabail an chórais i dtaca le leithroinnt, bainistiú agus 

úsáid na sliotán. San am céanna, cé go riarann na sliotáin stairiúla ar an ngá atá ag aerlínte le 

sceidil chobhsaí, nuair a dhéanfar measúnú amach anseo ar chur i bhfeidhm an Rialacháin 

seo, d'fhéadfaí tabhairt isteach chéimnithe sásraí eile margaidh a chur san áireamh, amhail 

tarraingt siar na sliotán stairiúil agus iad a chur ar cheant.  

                                                 
4 IO L 14, 22.1.1993, lch. 1.  
5 Féach Iarscríbhinn I. 
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(5) Is gá, dá bhrí sin, coigeartú a dhéanamh ar an gcóras leithroinnte sliotán in aerfoirt an Aontais. 

 

(6) Ba cheart go leanfadh leithroinnt sliotán in aerfoirt atá plódaithe de bheith bunaithe ar rialacha 

atá neodrach trédhearcach neamh-idirdhealaitheach. 

 

(7) Ba cheart an córas leithroinnte sliotán atá ann faoi láthair a chur in oiriúint don fhorás 

a thagann ar shásraí margaidh a úsáidtear in aerfoirt áirithe chun sliotáin a aistriú nó 

a mhalartú. Ina Theachtaireacht maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 95/93 i ndáil 

le rialacha comhchoiteanna do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail6, ghlac 

an Coimisiún air féin moltaí a dhéanamh dá mba léir gur ghá athbhreithniú a dhéanamh ar 

an reachtaíocht reatha ar chúiseanna iomaíochais nó ar chúiseanna eile.  

 

(8) Léiríonn an taithí a fuarthas go dtí seo nach bhfuil trádáil thánaisteach, is é sin le rá sliotáin 

a mhalartú ar chúiteamh airgid nó ar chúiteamh eile, ag baint sochair as creat reachtaíochta 

aonfhoirmeach agus comhsheasmhach, lena n-áirítear ráthaíochtaí trédhearcachta agus 

cosaintí iomaíochta. Is gá, dá bhrí sin, rialú a dhéanamh ar thrádáil thánaisteach sliotán 

san Aontas.  

 

(9) Is gné ríthábhachtach í trédhearcacht faisnéise i dtaca le nós imeachta oibiachtúil 

um leithroinnt sliotán a áirithiú. Is gá an trédhearcacht sin a athneartú agus dul chun cinn 

teicneolaíochta a chur san áireamh.  

 

(10) Ba cheart go leagfaí síos forálacha chun iontrálaithe nua a ligean isteach ar mhargadh 

an Aontais . Léiríonn an taithí a fuarthas go dtí seo nár éirigh leis an sainmhíniú atá ann 

faoi láthair ar iontrálaí nua iomaíocht a chur chun cinn a oiread ab fhéidir agus gur gá dá bhrí 

sin é a athrú. Ina theannta sin, is gá comhrac a chur ar chleachtais mhí-úsáide, trí shrian a chur 

ar an bhféidearthacht atá ag oibreoir stádas iontrálaí a ghnóthú nuair atá ina sheilbh aige, 

i gcomhpháirt lena mháthairchuideachta, lena fhochuideachtaí féin nó le fochuideachtaí 

na máthairchuideachta, 10% d'iomlán na sliotán arna leithroinnt an lá i gceist in aerfort ar 

leith. Mar an gcéanna, níor cheart a mheas gur iontrálaí nua é aeriompróir a d'aistrigh sliotáin 

ina cháil mar iontrálaí nua d'fhonn an stádas sin a fháil arís. 

 

                                                 
6 COIM(2008) 227. 
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(11) Is gá deireadh a chur leis an tosaíocht a thugtar d'aeriompróir a iarrann sraith sliotán chun 

seirbhís sceidealta gan stad a oibriú do phaisinéirí idir an t-aerfort sin agus aerfort réigiúnach, 

ós rud é go bhfuil an cás sin cumhdaithe cheana ag an tosaíocht a thugtar d'aeriompróir 

a iarrann sraith sliotán chun seirbhís sceidealta gan stad a oibriú do phaisinéirí idir dhá aerfort 

san Aontas.  

 

(12) Ba cheart freisin cásanna a thagann chun cinn, de thoradh easpa sliotán bheith ar fáil, 

a sheachaint ina scaiptear na sochair a bhaintear as an léirscaoileadh go míchothrom agus 

ina ndéantar an iomaíocht a shaobhadh. 

 

(13) Tá mórthionchar imeartha ar an bpróiseas leithroinnte sliotán ag an dul chun cinn atá déanta 

ó thaobh an tAerspás Eorpach Aonair a chur chun feidhme. I ngeall ar fhorchur pleananna 

feidhmíochta, pleananna a chuireann aerfoirt, soláthróirí seirbhísí aerloingseoireachta agus 

úsáideoirí aerspáis faoi réir rialacha maidir le maoirseacht agus feabhas a chur 

ar fheidhmíocht, agus i ngeall ar an bhfeidhm bainistíochta líonra, atá bunaithe ar chur ar bun 

líonra Eorpaigh bealaí agus ar lárbhainistiú aerthráchta, ní mór na rialacha maidir 

le leithroinnt sliotán a thabhairt cothrom le dáta. Is gá, dá bhrí sin, creat fónta a chruthú 

a ligfidh don bhainisteoirí líonra, don chomhlacht meastóireachta feidhmíochta agus do 

na húdaráis náisiúnta maoirseachta páirt a ghlacadh i leagan síos toillte aerfort agus 

paraiméadar comhordaithe. Ba cheart, leis, catagóir nua aerfort a chruthú a mbeadh an líonra 

sin inspéise acu, féachaint an líonra a chumasú le dul i ngleic níos fearr le géarchéimeanna.  

 

(14) Ba cheart comhordú níos fearr a dhéanamh ar phleananna eitiltí agus sliotán d'fhonn úsáid 

níos fearr a bhaint as toilleadh aerfort agus feabhas a chur ar phoncúlacht eitiltí. 

 

(15) Ba cheart don Bhallstát atá freagrach as an aerfort éascaithe sceideal nó as an aerfort 

comhordaithe a áirithiú go gceapfar éascaitheoir sceideal nó comhordaitheoir nach bhfuil 

aon amhras ann maidir lena neodracht. Chun na críche sin, ba cheart feabhas a chur ar ról 

an chomhordaitheora. Is ga, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh maidir le neamhspleáchas dlíthiúil, 

eagraíochtúil, cinnteoireachta agus airgeadais an chomhordaitheora i dtaca leis na páirtithe 

leasmhara, i dtaca leis an mBallstát agus i dtaca leis na comhlachtaí atá spleách 

ar an mBallstát sin. Ionas nach gcuirfidh easpa acmhainní daonna, teicniúla nó airgeadais, 

ná saineolais an Bhallstáit isteach ar ghníomhaíochtaí an chomhordaitheora, ba cheart do 

na Ballstáit a áirithiú go bhfuil na hacmhainní uile is gá ag na comhordaitheoirí chun a gcuid 

oibre a dhéanamh. 
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(16) Ba cheart oibleagáidí breise a thabhairt isteach d'aeriompróirí a fhad a bhaineann le faisnéis 

a tharchur chuig an gcomhordaitheoir. Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le pionóis bhreise 

I gcás gan faisnéis a tharchur nó faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a tharchur. I gcás aerfort 

ar cuid den líonra iad, ba cheart oibleagáid bheith ar aeriompróirí a chur in iúl na heitiltí atá 

beartaithe acu nó faisnéis eile ábhartha a iarrann an comhordaitheoir nó an t-éascaitheoir 

sceideal orthu.  

 

(17) Ba cheart don Aontas comhar idir comhordaitheoirí agus éascaitheoirí sceideal a éascú ionas 

go bhféadfaidh siad dea-chleachtais a mhalartú ar a chéile féachaint comhordaitheoir Eorpach 

a bhunú in am trátha.  

 

(18) Féadfar aerfort a ainmniú mar aerfort comhordaithe ar choinníoll go gcomhlíontar prionsabal 

na trédhearcachta, prionsabal na neodrachta agus prionsabal an neamh-idirdhealaithe agus 

faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos sa Rialachán seo.  

 

(19) Ba cheart gurbh é an Ballstát atá freagrach as an aerfort sin a dhéanfadh an cinneadh, 

ar bhonn critéar oibiachtúil, chun aerfort a chomhordú. I bhfianaise an dul chun cinn atá 

déanta ó thaobh an Aerspás Eorpach Aonair a chur chun feidhme agus ó thaobh fheidhm 

an bhainisteora líonra, is iomchuí na modhanna a úsáidtear chun meastóireacht a dhéanamh 

ar thoilleadh aerfort a chur ar aon iúl d'fhonn a áirithiú go bhfeidhmeoidh an Líonra Eorpach 

um Bainistíocht Aerthráchta níos fearr.  

 

(20) Is gá foráil a dhéanamh maidir le nós imeachta lena gcinnfidh Ballstát an t-ainmniú atá 

ag aerfort comhordaithe nó ag aerfort sceideal éascaithe a athrú agus aerfort sceideal éascaithe 

nó aerfort gan stádas, faoi seach, a dhéanamh de. 

 

(21) Ba cheart fad bailíochta sraithe sliotán a theorannú don tréimhse pleanála sceideal 

ar deonaíodh an tsraith lena haghaidh. An tosaíocht atá ag leithroinnt sraith sliotán, fiú amháin 

sliotán stairiúla, ba cheart é a bheith bunaithe ar leithroinnt nó dearbhú an chomhordaitheora. 

 

(22) Is gá forálacha speisialta a choinneáil, faoi imthosca teoranta, chun aersheirbhísí intíre 

leordhóthanacha chuig réigiúin an Bhallstáit nó na mBallstát lena mbaineann a choimeád 

ar bun i gcás ina bhfuil oibleagáid seirbhíse poiblí i bhfeidhm. 
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(23) Ós rud é gur féidir gnéithe comhshaoil a chur san áireamh sna paraiméadair chomhordaithe 
agus gur féidir nascacht réigiúnach a áirithiú go hiomlán faoi chuimsiú oibleagáidí seirbhíse 
poiblí, ní léiríonn na taithí a fuarthas go dtí seo go bhfuil rialacha áitiúla úsáideach. 
Ina theannta sin, ní féidir a chur as an áireamh go ndéanfar sliotáin a leithroinnt ar bhealach 
idirdhealaitheach mar thoradh ar rialacha den sórt sin. Is gá, dá bhrí sin, srian a chur leis 
an bhféidearthacht dul i muinín rialacha áitiúla. Na srianta teicniúla, oibríochtúla, 
feidhmíochta agus comhshaoil go léir ba cheart do na comhordaitheoirí nó do 
na héascaitheoirí a chur i bhfeidhm, ba cheart iad a bheith sainithe sna paraiméadair 
chomhordúcháin. Ar an dóigh sin ní rachfaí i muinín rialacha áitiúla ach chun maoirseacht 
a dhéanamh ar úsáid sliotán agus chun fad na sraitheanna sliotán a laghdú sna cásanna 
dá bhforáiltear sa Rialachán seo. D'fhonn úsáid níos fearr toillte aerfort a chur chun cinn, 
is gá dhá bhunphrionsabal de chuid na leithroinnte sliotán a athneartú, eadhon sainiú 
sraitheanna sliotán agus ríomh sliotán stairiúil. San am céanna, ba cheart rialáil níos fearr 
a dhéanamh ar an tsolúbthacht atá ag aeriompróirí chun saobhadh a sheachaint agus 
an Rialachán seo á chur chun feidhme sna Ballstáit. Ba cheart, dá bhrí sin, úsáid níos fearr 
toillte aerfort a chur chun cinn. 

 
(24) Ionas go bhféadfaidh aeriompróirí iad féin a chur in oiriúint do ghéarchéimeanna, amhail 

mórthitim tráchta nó géarchéim eacnamaíoch a chuirfeadh isteach go mór ar ghníomhaíochtaí 
aeriompróirí agus ar chuid mhór den tréimhse sceidealaithe, ba cheart cead a thabhairt 
don Choimisiún bearta práinneacha a ghlacadh d'fhonn a áirithiú go mbeidh na bearta 
a ghlacfar ina aerfoirt chomhordaithe comhsheasmhach. Ligfeadh na bearta sin d'aeriompróirí 
tosaíocht a choinneáil agus an tsraith chéanna á leithroinnt don chéad tréimhse sceidealaithe 
eile, fiú amháin sa chás nár baineadh amach an ráta 85%. 

 
(25) Ba cheart ról an choiste chomhordúcháin a athneartú faoi dhó. Ar an gcéad dul síos, ba cheart 

iarraidh ar an mbainisteoir líonra, ar an gcomhlacht meastóireachta feidhmíochta agus ar 
an údarás náisiúnta maoirseachta freastal ar chruinnithe an choiste. Ar an dara dul síos, 
d'fhéadfadh a bheith ar cheann de chúraimí an choiste chomhordúcháin moltaí a thabhairt 
don chomhordaitheoir agus/nó don Bhallstát nó comhairle a chur orthu maidir le gach ceist 
a bhaineann le toilleadh an aerfoirt, go háirithe i dtaca leis an Aerspás Eorpach Aonair a chur 
chun feidhme agus feidhmiú an Líonra Eorpaigh um Bainistiú Aerthráchta. Ba cheart, freisin, 
go mbeadh an coiste in ann tuairimí a sholáthar don chomhlacht meastóireachta feidhmíochta 
agus don údarás náisiúnta maoirseachta maidir leis an nasc idir na paraiméadair 
chomhordúcháin agus na príomhtháscairí feidhmíochta arna moladh do na soláthróirí seirbhísí 
aerloingseoireachta. 
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(26) Léiríonn an taithí a fuarthas go dtí seo go gcuirtear líon mór sliotán ar ais sa chomhthiomsú 

ródhéanach le bheith ath-leithroinnte go héifeachtach. Ba cheart, dá bhrí sin, comhlacht 

bainistíochta an aerfoirt a spreagadh le córas muirir aerfoirt a úsáid chun an nós sin 

a dhíspreagadh. Ach má théann an comhlacht bainistíochta aerfoirt ina mhuinín sin níor cheart 

go díspreagfadh sé aeriompróirí teacht isteach sa mhargadh ná seirbhísí a fhorbairt. 

 

(27) Is inmhianaithe go gcuirfidh tríú tíortha cóir choibhéiseach ar iompróirí an Aontais. 

 

(28) Níor cheart go ndéanfadh cur i bhfeidhm fhorálacha an Rialacháin seo dochar do rialacha 

iomaíochta an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 

Airteagal 101, Airteagal 102 agus Airteagal 106 de. 

 

(29) […].7 (30) Ba cheart cumhachtaí a tharmligean don Choimisiún gníomhartha tarmligthe 

a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 

i leith [ábhar agus raon feidhme], d'fhonn modhanna a leagan síos maidir le staidéar a ullmhú 

ar thoilleadh agus ar éileamh. Tá sé fíorthábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún 

comhairliúchán iomchuí agus é i mbun réamhoibre, comhairliúchán le saineolaithe 

san áireamh. 

 

(31) Agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas aige, ba cheart 

don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa 

agus chuig an gComhairle, in am trátha agus ar bhealach iomchuí. 

 

                                                 
7 Tá an cheist a bhaineann leis an mbealach ar féidir saincheist Ghiobráltar a léiriú sa téacs 

ag brath ar an méid a thagann as an bplé idir an Spáinn agus an RA. 
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(32) Chun dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme an Rialacháin seo 

ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí 

sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail 

ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir leis na Ballstáit rialú a dhéanamh ar fheidhmiú 

cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún8. 

 

(33) Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme 

a ghlacadh maidir le comhordaitheoir Eorpach a chruthú, maidir le foirm chaighdeánach 

thuarascáil bhliantúil gníomhaíochta an chomhordaitheora agus an éascaitheora sceideal, agus 

maidir leis an gcinneadh gur cheart do Bhallstát amháin nó níos mó bearta a dhéanamh 

d'fhonn iompar idirdhealaitheach tríú tíre i dtaca le haeriompróirí an Aontais a leigheas.  

 

(34) Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh a bhfuil feidhm 

láithreach acu, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin, i gcásanna cuí-réasúnaithe 

a bhaineann leis an ngá sliotáin stairiúla a choinneáil ar bun, ar mhórchúiseanna práinne.  

 

(35) Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo tar éis tréimhse cinntithe d'fhonn 

a fheidhmiú a mheas. 

 

(36) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin sin – eadhon, reachtaíocht 

an Aontais maidir le sliotáin a chur chun feidhme ar bhealach níos aonchineálaí – a bhaint 

amach go leordhóthanach agus ós rud é gur fearr is féidir, i ngeall ar thábhacht agus 

ar ghnéithe trasteorann an aeriompair, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh 

an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha síos 

in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 

na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar 

a bhfuil gá leis chun an cuspóir sin a bhaint amach, 

                                                 
8 IO L 55, 28.2.2011, lch. 13. 
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TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH: 

 

Raon feidhme agus sainmhínithe 
 

Airteagal 1 

 

Raon feidhme 

 

1. Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le haerfoirt an Aontais. 

 

2. […]9. 

 

 

Airteagal 2 

 

Sainmhínithe 

 

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: 

 

1) ciallóidh "sliotán" an cead arna thabhairt ag comhordaitheoir i gcomhréir leis an Rialachán 

seo chun úsáid a bhaint as raon iomlán an bhonneagair aerfoirt atá riachtanach agus 

aersheirbhís10 a oibrítear ag aerfort comhordaithe ag sroicheadh nó ag imeacht ar dháta 

sonrach agus ag am sonrach mar atá leithroinnte ag comhordaitheoir i gcomhréir leis 

an Rialachán seo; 

 

                                                 
9  Tá an cheist a bhaineann leis an mbealach ar féidir saincheist Ghiobráltar a léiriú sa téacs ag 

brath ar an méid a thagann as an bplé idir an Spáinn agus an RA. 
10  Cuireann PCY in iúl nach bhfuil "aersheirbhís" sainmhínithe sa Rialachán atá ann faoi láthair, 

ach go bhfuil sé sainmhínithe in Airteagal 2(4) de Rialachán 1008/2008, áit nach bhfuil 
eitlíocht ghinearálta san áireamh.  
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2) ciallóidh 'iontrálaí nua': 

 

a) aeriompróir a iarrfaidh, mar chuid de shraith sliotán, sliotán ag aerfort aon lá ar bith, 

dá mba rud é, i gcás go nglacfaí le hiarraidh an aeriompróra, go mbeadh níos lú 

ná cúig shliotán ar an iomlán aige ag an aerfort sin ar an lá sin; nó 

 

b) aeriompróir a iarrfaidh sraith sliotán chun seirbhís sceidealta gan stad a oibriú 

do phaisinéirí idir dhá aerfort de chuid an Aontais, i gcás go bhfuil dhá aeriompróir eile 

ar a mhéid ag oibriú na seirbhíse sceidealta céanna gan stad idir na haerfoirt sin an lá 

sin, dá mba rud é, i gcás go nglacfaí le hiarraidh an aeriompróra, go mbeadh, 

ina ainneoin sin, níos lú ná naoi sliotán ag an aeriompróir ag an aerfort sin an lá sin 

don tseirbhís gan stad sin; 

 

Ní mheasfar gur iontrálaí nua ag an aerfort sin é aeriompróir a bhfuil, i gcomhpháirt 

lena mháthairchuideachta, lena fhochuideachtaí féin nó le fochuideachtaí na máthairchuideachta, 

níos mó ná 10% d'iomlán na sliotán arna leithroinnt an lá i dtrácht in aerfort áirithe aige; 

 

[…] (arna aistriú go hAirteagal 10a(2a)) 

 

3) ciallóidh "tréimhse sceidealaithe" séasúr an tsamhraidh nó séasúr an gheimhridh mar atá 

in úsáid i sceidil na n-aeriompróirí i gcomhréir leis na rialacha agus na treoirlínte arna mbunú 

ag an earnáil aeriompair ar fud an domhain; 

 

4) ciallóidh "aeriompróir de chuid an Aontais " aeriompróir a bhfuil ceadúnas oibríochta bailí 

aige arna eisiúint ag Ballstát i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha 

comhchoiteanna d'aersheirbhísí a oibriú sa Chomhphobal11;  

 

4a) Ciallóidh 'na húdaráis inniúla ceadúnúcháin' na húdaráis sin a shainmhínítear in Airteagal 2(2) 

de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna d'aersheirbhísí a oibriú 

sa Chomhphobal; 

                                                 
11  IO L 293, 31.10.2008, lch. 3. 
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5) ciallaíonn 'aeriompróir' gnóthas aeriompair a bhfuil ceadúnas oibríochta bailí nó a choibhéis 

aige an 15 Eanáir ar a dhéanaí do shéasúr an tsamhraidh dá éis sin nó an 15 Lúnasa ar 

a dhéanaí do shéasúr an gheimhridh dá éis sin, agus  

 

- chun críocha Airteagail 5, 6, 9, 10 , 11 agus 13, beidh oibreoirí eitlíochta gnó ar áireamh 

sa sainmhíniú ar 'aeriompróir'; 

- chun críocha Airteagail 5, 7 , 17 agus 18, beidh gach oibreoir aerárthach sibhialta 

ar áireamh sa sainmhíniú ar 'aeriompróir'; 

 

6) ciallaíonn "grúpa aeriompróirí" dhá aeriompróir nó níos mó ná dhá aeriompróir a chuireann 

oibríochtaí comhpháirteacha, oibríochtaí saincheadúnais nó códroinnt i gcrích i dteannta 

a chéile chun críche aersheirbhís shonrach a oibriú; 

 

7) ciallaíonn 'soláthróir seirbhísí aerloingseoireachta' aon soláthróir seirbhísí aerloingseoireachta 

de réir bhrí Airteagal 2(5) de Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 10 Márta 2004 lena leagtar síos an creat chun spéir aonair Eorpach 

a chruthú12; 

8) ciallaíonn 'soláthróirí seirbhísí ar an talamh' gach soláthróir seirbhísí ar an talamh de réir bhrí 

Airteagal [...] de Rialachán Uimh. [...] (maidir le seirbhísí ar an talamh); nó gach úsáideoir 

aerfoirt de réir bhrí Airteagal [...] de Rialachán Uimh. [...] (maidir le seirbhísí ar an talamh) 

a sholáthraíonn féinseirbhís de réir bhrí Airteagal [...] de Rialachán Uimh. [...] 

(maidirle seirbhísí ar an talamh); 

 

9) […];  

 

                                                 
12 IO L 96, 31.3.2004, lch. 1.13 Measann an Coimisiún gur riachtanach a shoiléiriú nach n-

áirítear leis an téarma 'cásanna éigeandála' ach amháin an gá atá ann go n-éireoidh eitilt 
shonrach de thalamh nó go dtuirlingeoidh sí i gcás éigeandála. 
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10) ciallaíonn "aerfort éascaithe sceideal" aerfort ina bhféadfadh sé go dtarlódh plódú tráchta 

i dtréimhsí áirithe den lá, den tseachtain nó den bhliain agus atá toilteanach réiteach 

a dhéanamh trí chomhar deonach idir aeriompróirí agus a bhfuil éascaitheoir sceideal ceaptha 

chun oibríochtaí na n-aeriompróirí a éascú a bhíonn ag oibriú seirbhísí nó a bhfuil sé 

beartaithe acu seirbhísí a oibriú ag an aerfort sin; 

 

11) ciallaíonn 'aerfort comhordaithe' aon aerfort inarb é an cás é gur gá go mbeadh sliotán 

leithroinnte ag comhordaitheoir ar aeriompróir nó ar aon oibreoir aerárthaigh eile agus 

aersheirbhís ag teacht isteach nó ag imeacht, cé is moite d'eitiltí Stáit, cásanna éigeandála 13 

agus eitiltí daonchairdiúla;  

 

12) ciallaíonn 'comhlacht bainistíochta an aerfoirt' comhlacht a bhfuil sé mar chuspóir aige 

faoi dhlíthe, rialacháin nó conarthaí an Aontais agus/nó náisiúnta riarachán agus bainistíocht 

a dhéanamh ar bhonneagair agus ar chomhordú an aerfoirt agus maoirseacht a dhéanamh 

ar ghníomhaíochtaí na n-oibreoirí éagsúla atá i láthair sna haerfoirt, i gcomhcheangal 

le gníomhaíochtaí eile nó gan sin, de réir mar a bheidh; 

 

13) ciallaíonn 'sraith sliotán' 5 shliotán ar a laghad do thréimhse sceidealaithe arna n-iarraidh 

don am céanna an lá céanna den tseachtain do roinnt seachtainí as a chéile agus a bheidh 

leithroinnte ag an gcomhordaitheoir ar an mbonn sin nó, murar féidir amhlaidh, a bheidh 

leithroinnte don am céanna a bheag nó a mhór; 

 

14) ciallaíonn "eitlíocht ghnó" an earnáil sin den eitlíocht ghinearálta a bhaineann le hoibriú nó 

le húsáid aerárthaí ag comhlachtaí chun paisinéirí nó earraí a iompar mar chabhair chun 

a ngnó a sheoladh, i gcás go n-eitlítear na haerárthaí chun na gcríoch sin a meastar orthu de 

ghnáth nach chun críoch fruilithe phoiblí iad agus atá stiúrtha ag daoine a bhfuil, ar a laghad, 

ceadúnas bailí píolóta tráchtála acu lena ngabhann cáilíocht eitilte de réir uirlisí; 

 

                                                 
13 Measann an Coimisiún gur riachtanach a shoiléiriú nach n-áirítear leis an téarma 'cásanna 

éigeandála' ach amháin an gá atá ann go n-éireoidh eitilt shonrach de thalamh nó 
go dtuirlingeoidh sí i gcás éigeandála. 



 
15282/12   idg/TH/dr 19 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

15) ciallaíonn 'paraiméadair an chomhordaithe' an sloinneadh i dtéarmaí oibríochta ar an toilleadh 

go léir atá ar fáil do leithroinnt sliotán nó d'éascú sceideal ag aerfort le linn gach tréimhse 

sceidealaithe agus na rialacha oibríochtúla maidir le húsáid toillte, a léireoidh na fachtóirí 

teicniúla, oibríochtúla agus comhshaoil go léir, lena n-áirítear i gcásanna imthosca 

eisceachtúla, a théann i gcion ar fheidhmíocht bhonneagar an aerfoirt agus ar fheidhmíocht 

a fhochóras difriúil; 

16) ciallaíonn 'plean eitilte' faisnéis shonrach arna soláthar d'aonaid seirbhíse aerthráchta 

maidir le heitilt nó cuid d'eitilt atá beartaithe ag aerárthach; 

17) ciallaíonn 'aersheirbhís sceidealaithe' sraith eitiltí a bhfuil inti na saintréithe atá sainithe 

in Airteagal 2(16) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008;  

18) ciallaíonn 'aersheirbhís chláraithe neamhsceidealaithe', sraith eitiltí nach aersheirbhísí 

sceidealaithe iad, ach a bhíonn á n-oibriú chomh rialta nó chomh minic sin gurb ionann iad 

agus sraith sho-aitheanta chórasach, fiú i gcás nach ndéantar freastal leis na heitiltí sin ar 

an aerbhealach céanna i gcónaí14; 

19) ciallaíonn 'bainisteoir an líonra' an comhlacht a bunaíodh faoi Airteagal 6(6) 

de Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 10 Márta 2004 maidir le heagrú agus úsáid an aerspáis sa spéir aonair Eorpach15; 

20) ciallaíonn 'comhlacht measatóireachta feidhmíochta' an comhlacht a bunaíodh 

faoi Airteagal 11(2) de Rialachán (CE) Uimh. 549/2004; 

21) ciallaíonn 'údarás maoirseachta náisiúnta' an comhlacht nó na comhlachtaí a ainmníonn nó 

a bhunaíonn na Ballstáit le bheith ina n-údarás náisiúnta acu i gcomhréir le hAirteagal 4 

de Rialachán (CE) Uimh. 549/2004.  

 

                                                 
14  Cuirfear aithris isteach lena ndéanfar soiléiriú go n-áirítear "eitlíocht gnó" sa sainmhíniú seo 

a leanas: 'Cuireann aeriompar neamh-sceidealaithe le comhtháthú réigiúnach agus 
le hiomaíochas réigiúnach. I gcásanna go bhfuil feidhm bainte go rialta as sliotáin d'iompar 
den sórt sin ag oibreoirí ag aerfort a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin, fiú i gcás 
nach mbaineann na sliotáin sin leis na haerbhealaí céanna i gcónaí, ba cheart tús áite a 
thabhairt d'iarratais ar na sliotáin sin a úsáid ar bhonn leanúnach.'  

15  IO L 96, 31.3.2004, lch. 20. 
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Ainmniú aerfort 

Airteagal 3 
 

Coinníollacha a bhaineann le comhordú nó le héascú sceideal in aerfort 
 
1. Ní bheidh na Ballstáit faoi oibleagáid ar bith aerfort a ainmniú mar aerfort éascaithe sceideal 

nó mar aerfort comhordaithe ach amháin i gcomhréir le forálacha an Airteagail seo. 
Ní ainmneoidh na Ballstáit aerfort mar aerfort comhordaithe ach amháin i gcomhréir 
le forálacha mhír 3 go dtí 3c. 

 
2. Féadfaidh Ballstát, áfach, foráil a dhéanamh go n-ainmneofar aerfort ar bith mar aerfort 

éascaithe sceideal ar choinníoll go gcomhlíontar prionsabal na trédhearcachta, prionsabal 
na neodrachta agus prionsabal an neamh-idirdhealaithe. 

 
3. Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach go ndéanfar anailís chríochnúil ar thoilleadh agus 

ar éileamh ag aerfort nach bhfuil stádas ainmniúcháin aige nó ag aerfort éascaithe sceideal 
agus gur comhlacht bainistithe an aerfoirt sin nó aon chomhlacht inniúil eile a dhéanfaidh 
an anailís tráth a mbeidh an Ballstát sin den tuairim go bhfuil gá leis, nó laistigh 
de bhliain amháin: 

 
(i) tar éis iarraidh i scríbhinn a fháil ó aeriompróirí a bhfuil baint acu le breis agus a leath 

de na hoibríochtaí ag aerfort nó ó chomhlacht bainistithe an aerfoirt i gcás go mbeidh 
ceachtar acu sin den tuairim nach bhfuil an toilleadh leordhóthanach i gcomhair 
oibríochtaí iarbhír nó oibríochtaí beartaithe i dtréimhsí áirithe; nó 

(ii) arna iarraidh sin ag an gCoimisiún, go háirithe i gcás go mbíonn fadhbanna móra 
ag iontrálaithe nua maidir le deiseanna tuirlingthe agus deiseanna éirí de thalamh 
a aimsiú ag an aerfort i dtrácht, nó i gcás ina léireoidh bainisteoir an líonra bonn cirt leis 
an ngá chun a áirithiú go bhfuil plean oibríochtúil an aerfoirt comhsheasmhach 
le Plean Oibríochtúil an Líonra, i gcomhréir le hAirteagal 6(7) de Rialachán (AE) 
Uimh. 677/2011 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2011 lena leagtar síos rialacha sonracha 
le haghaidh cur i bhfeidhm feidhmeanna líonra bainistíochta aerthráchta16.

                                                 
16 IO L 185, 15.7.2011, lch. 1. 
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3a. Aimseoidh an anailís seo, aon easnamh toillte, agus cuirfear san áireamh srianta comhshaoil 

ag an aerfort i dtrácht. Déanfar measúnú san anailís ar na deiseanna maidir le heasnamh 

dá leithéid a shárú trí bhonneagar nua nó modhnaithe, athruithe oibríochtúla, nó aon athrú 

eile, agus an t-amchlár atá beartaithe chun na fadhbanna a réiteach.  

3b. Beidh an anailís bunaithe ar threoirlínte17a chinnfidh an Coimisiún trí ghníomhartha cur chun 

feidhme18. Beidh na treoirlínte teoranta go catagóirí de shonraí agus d'uirlisí a úsáidfear agus 

cuirfear san áireamh leo na riachtanais phleanála difriúla a bhaineann leis na himeachtaí 

speisialta dá dtagraítear i mír 7. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh 

I gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16(2).  

Go dtí go dtiocfaidh an gníomh dá dtagraítear sa mhír seo i bhfeidhm, beidh an anailís 

bunaithe ar mhodhanna a aithnítear go coitianta. 

3c. Áiritheoidh an Ballstát go ndéanfar an anailís a thabhairt suas chun dáta i gcás 

gur ath-ghaireadh mír 6, sa chás go bhfuil athruithe ag an aerfort a bhfuil tionchar suntasach 

acu ar thoilleadh agus ar úsáid thoilleadh an aerfoirt, nó arna iarraidh sin ag an gcoiste 

comhordaithe. Cuirfear an anailís agus an modh arna úsáid ar fáil do na páirtithe a d'iarr 

an anailís ar an gcéad dul síos agus, arna iarraidh sin dóibh, do pháirtithe leasmhara eile. 

Cuirfear an anailís i bhfios don Choimisiún an tráth céanna.  

4. Bunaithe ar an anailís sin, rachaidh an Ballstát i gcomhairle le comhlacht bainistithe 

an aerfoirt leis na haeriompróirí a úsáideann an t-aerfort go rialta, a n-eagraíochtaí 

ionadaíocha, le hionadaithe na heitlíochta ginearálta a úsáideann an t-aerfort go rialta agus 

le húdaráis rialaithe aerthráchta i dtaobh na staide mar atá sí maidir le toilleadh ag an aerfort. 

5. […]. (arna aistriú go hAirteagal 3(10a)) 

                                                 
17  Cuirfear aithris isteach chun soiléiriú a dhéanamh faoi gurb ionann na treoirlínte 

agus gníomhartha dlithiúla neamhcheangailteacha. 
18  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le gníomhartha tarmligthe a athrú 

ina ngníomhartha cur chun feidhme agus tá forchoimeádas aige maidir leis an téarma 
treoirlínte. 
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6. Ar bhonn na hanailíse dá dtagraítear i mír 3, i gcás go bhfuil fadhbanna maidir le toilleadh 
ann ar feadh tréimhse sceidealaithe amháin ar a laghad, áiritheoidh an Ballstát 
go n-ainmneofar an t-aerfort mar aerfort comhordaithe sna tréimhsí lena mbaineann ach 
amháin sna cásanna seo: 
 
(a) má tá an t-easnamh toillte chomh tromchúiseach sin nach bhféadfar moilleanna 

suntasacha a sheachaint ag an aerfort, agus/nó mura bhfuil dóthain toillte ann, de réir 
mar a chinnfear le mír 3 chun freastal ar éileamh iarbhír nó beartaithe, agus 

b) mura bhfuil aon deis ann na fadhbanna seo a réiteach sa ghearrthéarma19. 
7. De mhaolú ar mhír 6, féadfaidh na Ballstáit, in imthosca eisceachtúla amhail imeachtaí 

speisialta, na haerfoirt a bhfuil fadhbanna toillte acu a ainmniú mar aerfoirt chomhordaithe 
don tréimhse iomchuí. Féadfaidh an tréimhse sin a bheith níos giorra ná tréimhse 
sceidealaithe.  

 
7a. De mhaolú ar mhíreanna 3, 4, 6 agus 10a féadfaidh Ballstát20, in imthosca práinneacha, 

na haerfoirt a bhfuil éifeacht orthu a ainmniú mar aerfoirt chomhordaithe don tréimhse 
iomchuí ar tréimhse í a d'fhéadfadh a bheith níos giorra ná tréimhse sceidealaithe21.  

 
8. Má léiríonn an staidéar nuashonraithe ar thoilleadh agus ar éileamh in aerfort comhordaithe 

nó in aerfort éascaithe sceideal go bhfuil toilleadh leordhóthanach san aerfort lena mbaineann 
chun na hoibríochtaí iarbhír nó leis na hoibríochtaí atá beartaithe a shásamh, féadfaidh 
an Ballstát, tar éis dó dul i gcomhairle leis na heintitis atá luaite i mír 4, a ainmniú a athrú 
go haerfort éascaithe sceideal nó go haerfort gan stádas.  

 
9. […] 

                                                 
19 Molann PCY an aithris a leanas a chur isteach chun aghaidh a thabhairt ar an ngá a bheidh 

le haerfort a chomhordú má theipeann ar éascú sceideal: 'Ba cheart féachaint ar iarrachtaí 
nach n-éiríonn leo fadhbanna toillte ag aerfoirt sceideal- éascaithe a réiteach 
trí choigeartuithe sceideal deonacha, go háirithe mar thoradh ar chomhar míshásúil 
aeriompróirí, mar cheann amháin de na cúiseanna le haerfort mar sin a ainmniú mar aerfort 
comhordaithe.'  

20 Molann BE an téacs seo a leanas a aischur: 'nó comhlacht arna ainmniú ag Ballstát' 
21 Molann an Coimisiún gur cheart go bhfoilseofaí roimh ré nósanna imeachta agus freagrachtaí 

i ndáil le comhordú i gcás éigeandála: 'Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na nósanna 
imeachta le haghaidh comhordú den sórt sin trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach.'  
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10. Má dhéantar cinneadh faoi mhír 6 nó faoi mhír 8, cuirfidh an Ballstát in iúl é do na heintitis 

a luaitear i mír 4 agus do chomhordaitheoir an aerfoirt nó don éascaitheoir sceideal 

faoin 1 Aibreán ar a dhéanaí le haghaidh na tréimhse sceidealaithe geimhridh ina dhiaidh sin, 

agus faoin 1 Meán Fómhair ar a dhéanaí le haghaidh na tréimhse sceidealaithe samhraidh. 

10a. Tar éis tuairim ón mbainisteoir líonraí a iarraidh, féadfaidh an Coimisiún moltaí a dhéanamh 

do na Ballstáit maidir leis an mbealach a shocrófar an toilleadh i ndáil le riachtanais 

oibríochtúla an líonra. [ arna aistriú ó Airteagal 3(5)] 

Airteagal 4 

Paraiméadair chomhordúcháin 

1. 22Ag aerfoirt chomhordaithe nó, má mheasann an Ballstát go bhfuil sé riachtanach, ag aerfoirt 

éascaithe sceideal, áiritheoidh an Ballstát atá freagrach go gcinnfear paraiméadair 

an chomhordaithe 23 go tráthúil dhá uair in aghaidh na bliana, agus cuirfear na srianta 

ábhartha teicniúla, oibríochtúla, feidhmíochta agus comhshaoil uile san áireamh mar aon 

le haon athrú a dhéantar orthu. I gcás aerfort comhordaithe agus aerfort éascaithe sceideal, 

fógrófar na srianta sin don Choimisiún ar a laghad nuair a bheidh athruithe móra ann 

ó rinneadh an anailís ar thoilleadh agus ar éileamh24. 

 Chun críche na srianta a scrúdú agus moltaí a sheachadadh, féadfaidh bainisteoir an líonra 

cúnamh a thabhairt don Choimisiún.  

                                                 
22 Cuirfear aithris isteach mar a leanas:' "Féadfaidh an Coimisiún moltaí a dhéanamh 

do na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 3 agus Airteagal 4 den Rialachán seo. Ní fheicfear ar 
na moltaí sin mar mholtaí ceangailteacha maidir leis na Ballstáit i gcás ar bith.' 

23 Áireofar 'an sainmhíniú ar sealanna ábhartha ama chomhordaithe' sa téacs scriosta 
lena gcuirfear in iúl in aithris an cinneadh faoi na paraiméadair chomhordaithe. 

24 Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir lesi an téacs nua ag deireadh mhír 1. Measann 
an Coimisiún gurb í 'tréimhse sceidealaithe roimhe sin' an tagairt ábhartha. 
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 Déanfar paraiméadair an chomhordaithe a chinneadh ar bhonn anailís oibiachtúil ar 

na deiseanna chun freastal ar aerthrácht, agus cuirfear na cineálacha difriúla tráchta a bhíonn 

ag aerfort san áireamh, mar aon le plódú tráchta aerspáis a d'fhéadfadh tarlú le linn 

na tréimhse comhordaithe agus an staid maidir le toilleadh. 

2. I gcás na n-aerfort comhordaithe, déanfar cinneadh na bparaiméadar agus an mhodheolaíocht 

a úsáidfear mar aon le haon athruithe orthu a phlé go mionsonraithe laistigh den choiste 

comhordaithe chun an toilleadh agus líon na sliotán atá ar fáil don leithroinnt a mhéadú, chuig 

an leibhéal is airde, sula ndéanfar cinneadh críochnaitheach ar na paraiméadair 

chomhordúcháin. Cuirfear na doiciméid ábhartha go léir ar fáil arna iarraidh sin ag páirtithe 

leasmhara. 

3. Níor cheart go gcuirfeadh na paraiméadair chomhordúcháin isteach ar an oibleagáid atá ann 

cineál trédhearcach, neodrach neamh-idirdhealaitheach na leithroinnte sliotán a áirithiú.  

4. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear na paraiméadair chomhordúcháin in iúl 

don chomhordaitheoir agus don éascaitheoir sceideal in am trátha sula gcuirfear an chéad 

sliotán isteach ar mhaithe le comhdhálacha faoi sceidealú.  

5. […] 

Airteagal 5 

An t-éascaitheoir sceideal agus an comhordaitheoir 

1. Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach as aerfort éascaithe sceideal nó as aerfort comhordaithe 

go gceapfar duine nádúrtha cáilithe nó duine dlítheanach cáilithe i gcáil éascaitheora sceideal 

nó comhordaitheora aerfoirt, tar éis dó dul i gcomhairle leis na haeriompróirí a úsáideann 

an t-aerfort go rialta, lena n-eagraíochtaí ionadaíocha agus le comhlacht bainistithe an aerfoirt 

agus leis an gcoiste comhordaithe, i gcás go bhfuil a leithéid de choiste ann. Féadfar 

an t-éascaitheoir sceideal céanna nó an comhordaitheoir céanna a cheapadh i gcomhair 

níos mó ná aerfort amháin. 
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2. Spreagfaidh na Ballstáit dlúthchomhair i measc na gcomhordaitheoirí agus na n-éascaitheoirí 

sceideal chun comhthionscadail a fhorbairt ar leibhéal an Aontais, go háirithe 

maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras ríomhaire éagsúil a bhíonn a n-úsáid ag 

na comhordaitheoirí, bunú bunachar sonraí coiteann, agus cur chuige coiteann lena ndírítear 

ar fheabhas a chur ar éifeachtúlacht seirbhíse a chuirtear ar fáil d'aeriompróirí. 

 

2a. Éascóidh an Coimisiún dlúthchomhar idir na comhordaitheoirí agus na héascaitheoirí sceideal 

le tionscnaimh chomhpháirteacha a fhorbairt ar leibhéal an Aontais agus le dul i gcomhairle 

le Ballstáit eile faoin dul chun cinn a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 16(4).  

 

3. Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach as aerfort éascaithe sceideal nó as aerfort comhordaithe 

an méid seo a leanas: 

(a) gníomhóidh an comhordaitheoir agus an t-éascaitheoir sceideal25 faoin Rialachán seo 

ar shlí atá neamhspleách, neodrach, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach; 

 

(b) déanfaidh an comhordaitheoir, agus bunfheidhmeanna a ghníomhaíochta 

comhordúcháin faoin Rialachán seo á gcomhlíonadh aige, a chuid cinntí neamhspleách 

i dtéarmaí dlíthiúla, feidhmiúla agus eagraíochtúla ar aon pháirtí leasmhar aonair, agus 

ar an mBallstát agus ar na comhlachtaí faoi dhlínse an stáit sin a bhfuil a rialú i ndáil 

leis sin teoranta d'fhaireachán a dhéanamh ar mhaoiniú agus ar dhlíthiúlacht 

ghníomhaíochtaí an chomhordaitheora de bharr an méid seo a leanas; 

(i) i gcás nach bhféadfaí, mar thoradh ar neamhspleáchas dlíthiúil, bunfheidhmeanna 

an chomhordaitheora a shannadh ach ar dhuine nádúrtha nó dlíthiúil nach 

soláthróir seirbhíse é ag an tráth céanna, i gcomhlacht bainistithe an aerfoirt, nó 

in aerlíne a oibríonn san aerfort agus nach bhfuil mar chuid dá struchtúir 

eagraíochtúla; agus 

                                                 
25 Féadfar neamhspleáchas feidhmeach an éascaitheora sceideal a mhíniú tuilleadh in aithris. 
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(ii) bunófar neamhspleáchas a chinntí maidir lena bhunfheidhmeanna agus 

lena eagraíocht inmheánach ar an bhfíoras nach bhfaigheann sé orduithe 

ón mBallstát, ó chomhlacht bainistithe an aerfoirt, ó sholáthróirí seirbhísí atá 

gníomhach san aerfort nó ó aerlínte. 

(c) beidh córas maoiniúcháin ghníomhaíochtaí an chomhordaitheora leordhóthanach chun 

a staid neamhspleách a áirithiú. Ní bheidh córas maoiniúcháin ghníomhaíochtaí 

an chomhordaitheora i gcoimhlint le hoibleagáidí an éascaitheora sceideal a leagtar 

amach i mír 3(a).  

 

(d) […]. 

 

3a. Is iad na haeriompróirí a oibríonn sna haerfoirt chomhordaithe agus sna haerfoirt sceideal 

éascaithe agus comhlacht bainistithe na n-aerfort lena mbaineann a soláthróidh an maoiniú 

dá bhforáiltear i bpointe (c) go comhpháirteach, ar dhóigh lena áiritheofar go ndáilfear 

an t-ualach airgeadais ar bhealach trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach eatarthu agus 

go seachnófar go mbraithfidh an maoiniú ar pháirtí amháin. Beidh gaol coibhneasta ag 

an gcóras muirir le costas iomlán na seirbhísí a chuirfidh an comhordaitheoir nó 

an t‑éascaitheoir sceideal ar fáil26. 

 

 Féadfaidh na Ballstáit cur de chúram ar chomhlacht bainistithe an aerfoirt nó 

ar aon eagraíocht eile arna ainmniú ag an mBallstát rannchuidiú na n-aeriompróirí 

a bhailiú i ndáil le maoiniú a dhéanamh ar an gcomhordaitheoir nó ar an éascaitheoir sceideal. 

 Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na hacmhainní is gá ar fáil don chomhordaitheoir agus 

don éascaitheoir sceideal, idir acmhainní airgeadais agus daonna, teicniúla agus ábhartha.  

 

                                                 
26 Cuirfear aithris leis ar bhonn an téacs seo a leanas: Foirchoimeádas ón gCoimisiún:' 

Má cheaptar an comhordaitheoir do shraith aerfort i mBallstát amháin, ba cheart nach 
mbeadh ionchur ag gach aeriompróir ach aon uair amháin, cé go n-úsáideann sé níos mó 
aerfort sa Bhallstát céanna'. níl an aithris soiléir mar atá sí dréachtaithe faoi láthair. Is údar 
imní do DE an aithris sin agus molann sí an comhréiteach seo a leanas: 'Má cheaptar 
an comhordaitheoir do shraith aerfort i mBallstát amháin, féadfaidh an Ballstát a chinneadh 
gur cheart nach mbeadh ionchur ag gach aeriompróir ach aon uair amháin, cé go n-
úsáideann sé níos mó aerfort sa Bhallstát céanna'. 
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4. I gcomhréir le dlí an Aontais, glacfaidh an t-éascaitheoir sceideal agus an comhordaitheoir 

páirt i gcomhdhálacha sceidealaithe, ina dtabharfar na haeriompróirí le chéile ar leibhéal 

idirnáisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. 

 

5. Cuirfidh an t-éascaitheoir sceideal comhairle ar aeriompróirí agus molfaidh sé amanna 

malartacha tuirlingthe agus/nó éirí de thalamh i gcás gur cosúil go mbeidh plódú tráchta ag 

an aerfort. 

 

6. Is é an comhordaitheoir an t-aon duine amháin atá freagrach as sliotáin a leithroinnt. 

Leithroinnfidh sé na sliotáin i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh sé 

socrú ionas go bhféadfar sliotáin a leithroinnt, i gcás éigeandála, lasmuigh d'uaireanta oifige. 

 

7. Déanfaidh an t-éascaitheoir sceideal monatóireachta ar an tslí ina mbeidh oibríochtaí 

na n-iompróirí i gcomhréir leis na sceidil a mholfar dóibh.  

 

Déanfaidh an comhordaitheoir monatóireacht ar an tslí ina mbeidh oibríochtaí na n-iompróirí 

i gcomhréir leis na sliotáin a leithroinnfear orthu. Déanfar na seiceálacha comhréireachta sin 

i gcomhar le comhlacht bainistithe an aerfoirt agus leis na húdaráis rialaithe aerthráchta agus 

le bainisteoir an líonra agus cuirfear an t-am agus na paraiméadair ábhartha eile a bhaineann 

leis an aerfort i dtrácht san áireamh.  

 

Oibeoidh na héascaitheoirí sceideal agus na comhordaitheoirí go léir i gcomhar le chéile chun 

neamhréireachtaí sna sceidil a aimsiú agus chun na haeriompróirí a spreagadh 

na neamhréireachtaí sin a réiteach. 

 

8. D'fhéadfadh go mbeadh comhlíonadh fheidhmeanna an chomhordaitheora agus 

an éascaitheora sceideal chomh maith leis an úsáid a bhaineann siad as na hacmhainní 

airgeadais faoi réir seiceálacha a thionscnóidh an Ballstát le haghaidh na bliana reatha agus 

na cúig bliana roimhe sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. D'fhéadfadh sé go mbainfeadh 

na seiceálacha sin le hiar-chomhordaitheoirí nó iar-éascaitheoirí sceideal. Cuirfidh 

an comhordaitheoir agus an t-éascaitheoir sceideal aon doiciméad, aon fhianaise agus 

aon fhaisnéis a éilítear ar fáil do sheiceálacha mar sin. 
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Airteagal 6 

 

Trédhearcacht na ngníomhaíochtaí comhordaithe agus éascaithe sceideal 

 

1. Ag deireadh gach tréimhse sceidealaithe, déanfaidh an comhordaitheoir agus, sa chás 

go measann an Ballstát go bhfuil gá leis, an t-éascaitheoir sceideal tuarascáil 

ar ghníomhaíochtaí a chur faoi bhráid na mBallstát lena mbaineann agus an Choimisiúin, 

ar tuarascáil í ina dtíolacfar an staid ghinearálta maidir le leithroinnt sliotán agus/nó éascú 

sceideal. Scrúdófar sa tuarascáil, go háirithe, cur i bhfeidhm Airteagal 9(5), agus Airteagal 13 

agus Airteagal 18 agus gach gearán i dtaca le cur i bhfeidhm Airteagal 9, Airteagal 10 agus 

10a a cuireadh faoi bhráid an choiste chomhordaithe agus na bearta a rinneadh chun iad 

a réiteach. Sa tuarascáil freisin beidh torthaí an tsuirbhé bhliantúil27 is déanaí a rinneadh 

i measc na bpáirtithe leasmhara agus a bhaineann le cáilíocht na seirbhísí arna soláthar ag 

an gcomhordaitheoir nó ag an éascaitheoir sceideal.28 Cuirfear an tuarascáil chuig na páirtithe 

leasmhara dá dtagraítear in Airteagal 3(4) arna iarraidh sin dóibh.  

 

2. Féadfaidh an Coimisiún treoirdhoiciméad29 a ghlacadh don tuarascáil ar ghníomhaíochtaí 

chomh maith leis an suirbhé a luadh i mír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin 

a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16(2). 

 

3. Déanfaidh an comhordaitheoir bunachar sonraí leictreonach, a bhfuil rochtain saor in aisce 

air, ina bhfuil an fhaisnéis seo a leanas a choimeád cothrom le dáta: 

 

(a) sliotáin a bhí ag gach aerlíne roimhe seo faoi seach, in ord croineolaíoch, maidir le gach 

aeriompróir ag an aerfort, 

 

(b) sliotáin iarrtha, ag aeriompróirí agus in ord croineolaíoch i gcás gach aeriompróra 

faoi seach, 

                                                 
27  Molann NL go scriosfaí 'bliantúil', toisc nach bhfuil gá le suirbhé bliantúil agus go méadaítear 

an t-ualach riaracháin leis. 
28 Míneofar le haithris gur cheart an tuarascáil a tháirgeadh ag deireadh gach tréimhse 

sceidealaithe. cé go ndéanfar an suirbhé gach bliain. Meabhraíonn an Coimisiún dó gur cheart 
go mbeadh an fhoirm tuairiscithe ina cheangal d'fhonn gur féidir an fhaisnéis a fhaightear ó 
na comhordaitheoirí a chur i gcomparáid a chéile. 

29 Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an téarma 'treoirdhoiciméad'.  



 
15282/12   idg/TH/dr 29 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

(c) na sliotáin go léir atá leithroinnte, agus na hiarrataí ar shliotáin gan réiteach, gach uile 

cheann acu arna liostú in ord croineolaíoch, ag aeriompróirí, i gcomhair gach 

aeriompróra, 

 

(d) na sliotáin atá fós ar fáil, agus infhaighteacht a léiriú a mhéid is féidir, i ndáil le gach 

cineál sriantachta arna cur san áireamh sna paraiméadair chomhordúcháin. Leis 

an mbunachar sonraí beidh na haeriompróirí in ann meastachán a fháil 

maidir le hinfhaighteacht na sliotán a chomhfhreagraíonn dá n-iarrataí; 

 

(e) na sliotáin atá aistrithe nó malartaithe, a bhfuil céannacht na n-aeriompróirí i dtrácht 

léirithe ina leith, agus cibé an ndearnadh an t-aistriú nó an malartú in éiric ar chúiteamh 

airgeadais nó cúiteamh de chineál eile. Foilseoidh an comhordaitheoir lena mbaineann 

na sonraí comhiomlánaithe maidir leis an gcúiteamh airgeadais gach bliain; 

 

f) sonraí iomlána faoi na paraiméadair chomhordúcháin. 

 
30Ní bheidh rochtain ar an bhfaisnéis sin ach ag na Ballstáit, ag bainisteoir an líonra, ag na 

comhordaitheoirí, na soláthróirí seirbhísí aerloingseoireachta, an Coimisiún, aon aeriompróir31agus 

ag an gcomhlacht bainistithe aerfoirt lena mbaineann.  

 

Déanfar faisnéis den sórt sin a thabhairt cothrom le dáta go rialta 32. 

                                                 
30  B'fhearr leis an gCoimisiún tagairt a dhéanamh do 'pháirtithe leasmhara' de réir mar 

a shonraítear in Airteagal 6(8) den Rialachán atá ann faoi láthair. Molann NL an fhoclaíocht 
seo a leanas:'Beidh rochtain ar an bhfaisnéis ag na Ballstáit, ag an mbainisteoir líonra, ag 
na comhordaitheoirí, ag na héascaitheoirí atá sceidealaithe, na soláthróirí seirbhísí 
longseoireachta, an Coimisiún, aon aeriompróir agus an comhlacht bainistithe aerfoirt 
lena mbaineann. Beidh an fhaisnéis go léir nach bhfuil faoi rún ar fáil do na páirtithe 
leasmhara uile.' 

31  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an téarma 'aeriompróir '. Measann 
an Coimisiún gur cheart 'oibreoir aerárthaigh' a chur ina ionad, d'fhonn go mbeidh 
an fhaisnéis is gá ag na hoibreoirí uile chun cur isteach ar shliotáin. 

32  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an abairt seo a scriosadh. 
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4. Déanfaidh an comhordaitheoir a áirithiú go mbeidh na sonraí ábhartha33i dtaisce agus 

go mbeidh rochtain orthu ar feadh cúig thréimhse comhbhéiseacha as a chéile agus 

go n-aistrítear iad gan mhoill, saor in aisce, chuig aon chomhordaitheoir comharba ag 

an aerfort lena mbainfidh. 

 

5. I gcás go bhfuil caighdeáin ábhartha ar fáil a nglactar i gcoitinne leo maidir le formáid 

na faisnéise faoi sceidil, cuirfidh an t-éascaitheoir sceideal, an comhordaitheoir agus 

na haeriompróirí i bhfeidhm iad ar choinníoll go gcomhlíonann siad dlí an Aontais. 

 

Airteagal 7 

 

Faisnéis d'éascaitheoirí sceideal agus do chomhordaitheoirí 

 

1. Beidh ar aeriompróirí a bhíonn ag oibriú nó a bhfuil sé beartaithe acu oibriú ag aerfort 

éascaithe sceideal nó ag aerfort comhordaithe gach faisnéis ábhartha a iarrfar orthu a chur 

chuig an éascaitheoir sceideal nó chuig an gcomhordaitheoir. I gcás ina mbíonn athrú ar 

an bhfaisnéis sin, cuirfidh na haeriompróirí an t-eascaitheoir sceideal agus an comhordaitheoir 

ar an eolas faoin athrú sin a luaithe is féidir. Cuirfear an fhaisnéis ábhartha go léir ar fáil 

san fhormáid agus faoin teorainn ama atá 34 sonraithe ag an éascaitheoir sceideal nó ag 

an gcomhordaitheoir. Cuirfidh an t-aeriompróir in iúl, go háirithe, don chomhordaitheoir, tráth 

a n-iarrtar an leithroinnt, faoi cibé an mbainfeadh sé sochar as stádas iontrálaí nua, 

i gcomhréir le hAirteagal 2(2), maidir le sliotáin iarrtha agus dearbhóidh sé aon chaidreamh 

geallsealbhóra atá aige le haeriompróirí eile a oibríonn ag an aerfort sin. 

                                                 
33  Cuirfear isteach aithris maidir le hinrochtaineacht na sonraí comhordaithe, ar aithris í 

a mbeidh an téacs seo a leanas inti: 'Liosta na sliotáin stairiúla chomh maith le sonraí 
an bhunachair shonraí comhordúcháin ar dhátaí faoi leith, go háirithe an (spriocdháta) 
faoinar gá an chéad (iarraidh ar shliotáin) a chur isteach, ar na spriocdhátaí chun an sliotán 
a thabhairt ar ais (15/9 agus 15/1), an 31 Eanáir, an 31 Lúnasa, agus ag tús agus ag 
deireadh gach tréimhse sceidealaithe.' 

34  Molann NL an méid seo a chur leis: 'bunaithe ar chaighdeáin agus cleachtais idirnáisiúnta 
tionsclaíochta agus tuilleadh'  
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1a. I gcás na n-aerfort eile go léir nach bhfuil aon stádas ainmniúcháin ar leith acu, féadfaidh 
na Ballstáit a cheangal ar na haeriompróirí a oibríonn seirbhísí san aerfort, nó a bheartaíonn 
iad a oibriú, comhlacht bainistithe an aerfoirt, na soláthróirí seirbhísí ar an talamh agus 
na soláthróirí seirbhísí aerloingseoireachta, gach faisnéis atá ina seilbh faoi sheirbhísí 
beartaithe aeriompróirí a sholáthar do chomhordaitheoir nó d'éascaitheoir sceideal35 
ar bhealach tráthúil. I gcásanna mar sin, cuirfidh comhlacht bainistithe an aerfoirt faisnéis 
ar fáil freisin faoin toilleadh a bheidh ar fáil.  

 
1b. Chun críocha faireachán a dhéanamh ar úsáid na sliotán, maidir le gach aerfort nach bhfuil 

stádas ainmniúcháin ar leith acu, soláthróidh comhlacht bainistithe an aerfoirt an fhaisnéis atá 
ina sheilbh aige faoi sheirbhísí atá beartaithe ag aeriompróir arna iarraidh sin dó 
ag comhordaitheoir. 

 
1c. Arna iarraidh sin ag bainisteoir an líonra agus údar maith leis an iarraidh sin, déanfaidh 

an t-éascaitheoir sceideal nó an comhordaitheoir an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i mír 1 
agus mír 1a a chur ar aghaidh chucu. 

 
2. Más rud é go dteipeann ar aeriompróir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar, ach 

amháin más féidir leis a léiriú go sásúil go bhfuil imthosca maolaitheacha ann, nó más rud é 
go soláthraíonn sé faisnéis bhréagach nó mhíthreorach, ní chuirfidh an comhordaitheoir 
an iarraidh nó na hiarrataí ar shliotán arna ndéanamh ag an aeriompróir sin agus a bhaineann 
leis an bhfaisnéis bhréagach nó mhíthreorach nó leis an bhfaisnéis atá in easnamh 
san áireamh. Tarraingeoidh an comhordaitheoir siar an sliotán(na sliotáin) nó an tsraith sliotán 
más rud go ndearnadh iad a leithroinnt cheana agus/nó molfaidh sé go ndéanfaidh 
an comhlacht inniúil pionóis a forchur faoin dlí náisiúnta. Tabharfaidh an comhordaitheoir 
deis don aeriompróir sin a bharúlacha a thíolacadh. 

 
3. Déanfaidh an t-éascaitheoir sceideal nó an comhordaitheoir, comhlacht bainistithe an aerfoirt, 

na húdaráis rialaithe aerthráchta agus bainisteoir an líonra gach faisnéis atá uathu a mhalartú 
chun go bhfeidhmeoidh siad a ndualgais féin, lena n-áirítear faisnéis maidir le sonraí eitiltí 
agus sliotáin, go háirithe d'fhonn cur i bhfeidhm Airteagal 17 a áirithiú. 

 

 

                                                 
35  Molann NL go gcuirfí 'leis an mbainisteoir líonra' in ionad 'comhordaitheoir nó éascaitheoir 

sceideal'. 
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Airteagal 8 

 

An coiste comhordaithe 

 

1. Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach as aerfort comhordaithe go mbunófar coiste 

comhordaithe ag an aerfort sin. Féadfaidh coiste comhordaithe amháin a bheith ainmnithe 

i gcomhair aerfort amháin nó níos mó ná aerfort amháin. Beidh fáil ar bhallraíocht sa choiste 

seo ar a laghad ag na haeriompróirí a úsáideann an t-aerfort/na haerfoirt i dtrácht go rialta 

agus ag a n-eagraíochtaí ionadaíocha, comhlacht bainistithe an aerfoirt lena mbaineann, 

na húdaráis rialaithe aerthráchta ábhartha agus ag ionadaithe na heitlíochta ginearálta 

a úsáideann an t-aerfort go rialta. 

 

Is iad seo a leanas na cúraimí a bheidh ar an gcoiste comhordaithe: 

 

(a) moltaí a dhéanamh nó comhairle a chur ar an gcomhordaitheoir agus/nó ar an mBallstát chun: 

 

(i) na deiseanna chun toilleadh ag an aerfort a mhéadú arna gcinneadh i gcomhréir 

le hAirteagal 3 nó chun a úsáid a fheabhsú; 

 

(ii) na paraiméadair chomhordúcháin atá le cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 4; 

 

(iii) na modhanna chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na sliotán leithroinnte; 

 

(iv) na treoirlínte áitiúla dá bhforáiltear i mír 4; 

 

(v) na tosca a dhéanann difear do choinníollacha tráchta atá i réim ag an aerfort i dtrácht; 

 

(vi) na fadhbanna tromchúiseacha a bhí ag iontrálaithe nua, dá bhforáiltear 

in Airteagal 10a(6); 

 

(vii) na ceisteanna go léir a bhaineann le toilleadh an aerfoirt, go háirithe maidir le cur chun 

feidhme an Aerspáis Eorpaigh Aonair agus feidhmiú an líonra; 

 



 
15282/12   nid/TH/dr 33 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

(viii) an nasc idir na paraiméadair chomhordúcháin agus na príomhtháscairí feidhmíochta 

mar a shainítear in Airteagal 2(d) den Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh. 691/2010 

an 29 Iúil 2010 lena leagtar síos scéim feidhmíochta le haghaidh seirbhísí 

aerloingseoireachta agus feidhmeanna gréasáin agus lena leasaítear Rialachán (CE) 

Uimh. 2096/2005 lena leagtar síos ceanglais chomhchoiteanna maidir le seirbhísí 

aerloingseoireachta a sholáthar36. 

 

[…]37 

(b) […] 

 

c) eadránú a dhéanamh idir na páirtithe uile lena mbaineann maidir le gearáin faoi leithroinnt 

sliotán, dá bhforáiltear in Airteagal 19. 

 

2. Tabharfar cuireadh d'ionadaithe na mBallstát, don chomhordaitheoir, do bhainisteoir 

an líonra, don chomhlacht meastóireachta feidhmíochta agus d'údarás náisiúnta maoirseachta 

an Bhallstáit freastal ar chruinnithe de chuid an choiste chomhordúcháin mar bhreathnóirí. 

I gcásanna cuí-réasúnaithe, arna iarraidh sin dó, féadfaidh an Coimisiún freastal ar 

na cruinnithe sin mar bhreathnóir.  

 

3. Tarraingeoidh an coiste comhordaithe suas rialacha nós imeachta i scríbhinn a fholóidh, inter 

alia, rannpháirtíocht, toghcháin, cé chomh minic is a bheidh na cruinnithe, agus 

an teanga/na teangacha arna n-úsáid. [...] (aistríodh an abairt dheireanach go mír 5) 

 

4. Féadfaidh aon chomhalta den choiste comhordaithe, Ballstát nó comhordaitheoir treoirlínte 

áitiúla a mholadh. Déanfaidh an coiste comhordaithe plé ar na treoirlínte áitiúla a moladh agus 

eiseoidh siad tuairim chomhairliúcháin. Nuair a bheidh tuairim mar sin faighte ag Ballstát, 

féadfaidh sé na treoirlínte áitiúla i dtrácht a ghlacadh ar choinníoll gur thug an Ballstát fógra 

don Choimisiún ina leith agus nár chuir an Coimisiún i gcoinne ghlacadh na dtreoirlínte 

laistigh de 3 mhí tar éis an fógra a fháil.  

 

                                                 
36 IO L 201, 3.8.2010, lch. 1. 
37  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an abairt seo a scriosadh. Measann 

an Coimisiún gur cheart an fhoclaíocht a choimeád, agus 'I gcás inarb iomchuí' a chur isteach 
ag an tús, chun go n-áiritheofar comhsheasmhacht le hAirteagal 3(3c). 



 
15282/12   nid/TH/dr 34 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

 

- […]38 

 

5. Cuirfear tuarascáil ar chaibidlíocht an choiste chomhordaithe faoi bhráid an Bhallstáit 

lena mbaineann agus tabharfar sa tuarascáil sin sonraí maidir leis na seasaimh éagsúla 

a thugtar le fios laistigh den choiste. Cuirfear an tuarascáil sin chuig an gcomhlacht 

meastóireachta feidhmíochta agus chuig bainisteoir an líonra freisin . (aistrithe ó mhír 3) 

 

Leithroinnt na sliotán 
 

Airteagal 9 

 

Comhthiomsú sliotán 

 

1. Bunóidh an comhordaitheoir comhthiomsú ina mbeidh na sliotáin go léir. Cuirfear 

aon toilleadh nua sliotán a chinnfidh Ballstát de bhun Airteagal 4 isteach sa chomhthiomsú. 

Cuirfear na sraitheanna sliotán uile lena gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach 

in Airteagal 10(2) isteach sa chomhthiomsú freisin, agus léireofar sa chomhthiomsú 

na haeriompróirí atá i dteideal na sraitheanna sliotán sin a úsáid39. 

 

1a. Déanfar sraith sliotán a leithroinnt ón gcomhthiomsú sliotán ar feadh na tréimhse 

sceidealaithe dá ndéantar iad a iarraidh, agus caithfear iad a chur ar ais sa chomhthiomsú 

sliotán nuair a rachaidh an tréimhse sin in éag. 

 (téacs aistrithe ó Airt. 10(1)). 

                                                 
38  Tá forchoimeádas ag UK maidir leis an dá fhomhír sin a scriosadh. Measann 

an Coimisiún gur gá na ceanglais maidir leis na rialacha atá i bhfeidhm faoi láthair 
a shoiléiriú. 

39  Molann an Coimisiún 'ar tugadh cead dóibh' a chur in ionad 'atá i dteideal'. 



 
15282/12   nid/TH/dr 35 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

2. Gan dochar d'Airteagal 19(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 agus d'Airteagal 12 

den Rialachán seo, déanfar na sliotáin a chuirtear sa chomhtiomsú a dháileadh ar 

na haeriompróirí iarrthacha i gcomhréir le hAirteagal 10 agus 10a. 

 
40 
 

3. Gan dochar d'Airteagal 10(2), i gcás nach féidir freastal ar na hiarrataí go léir ar shliotáin 

chun sástacht na n-aeriompróirí lena mbaineann, tabharfar tús áite d'aersheirbhísí tráchtála 

agus go háirithe d'aersheirbhísí sceidealta agus d'aersheirbhísí cláraithe neamhsceidealta. 

I gcás iarrataí iomaíocha laistigh den chatagóir chéanna seirbhísí, tabharfar tús áite 

d'oibríochtaí a bhíonn ar siúl ar feadh na bliana go léir (aistrithe ar ais ó Airteagal 10a) 

 

4. […] (téacs arna aistriú chuig Airteagal 10a). 

 

5. I gcás seirbhísí a oibríonn grúpa aeriompróirí, ní fhéadfaidh ach aeriompróir amháin as measc 

na n-aeriompróirí sin iarratas a dhéanamh ar na sliotáin a mbeidh gá leo. Beidh 

an t-aeriompróir a oibríonn seirbhís dá leithéid freagracht as na critéir oibriúcháin a shásamh 

is gá chun tairbhiú den tosaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10(2). 

 

Féadfaidh aeriompróir amháin eile nó roinnt aeriompróirí eile ar cuid de ghrúpa aeriompróirí 

iad na sliotáin a leithroinntear ar aeriompróir a úsáid, ar choinníoll go bhfanfaidh cód 

ainmniúcháin an iompróra ar a leithroinntear na sliotáin ar an eitilt chomhroinnte chun críoch 

comhordaithe agus monatóireachta. Chuige sin, cuirfidh an t-aeriompróir an grúpa 

aeriompróirí lena mbaineann sé in iúl don chomhordaitheoir. Ar scor na n-oibríochtaí sin, 

fanfaidh na sliotáin atá á n-úsáid ar an tslí sin leis an aeriompróir ar ar leithroinneadh iad 

ar an gcéad dul síos. Cuirfidh na haeriompróirí ar cuid den ghrúpa iad na hoibríochtaí sin 

in iúl don chomhordaitheoir agus ní fhéadfaidh siad tosú go dtí go bhfaighidh siad deimhniú 

sainráite uaidhsean. 

 

                                                 
40  Molann IT mír nua a chur isteach: 'Féadfaidh Ballstát sliotáin a chuirtear sa chomhthiomsú 

a chur in áirithe, i gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán seo, sula ndéanfar na sliotáin 
a bhí ann roimhe seo a leithroinnt.'  
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Ní thabharfar cead d'iontrálaí nua ar cuid de ghrúpa aeriompróirí é, ar feadh dhá thréimhse 

chomhfhreagracha sceidealaithe ar a laghad, ligean d'aeriompróirí eile ar cuid den ghrúpa sin 

iad a sliotáin a úsáid.  

 

 I gcás ina n-úsáidfidh aeriompróir eile sraith sliotán arna leithroinnt ar aeriompróir 

ar bhealach nach bhfuil i gcomhréir le coinníollacha na míre seo, tarraingeoidh an 

comhordaitheoir siar41 an tsraith agus cuirfidh sé ar ais sa chomhthiomsú í tar éis éisteacht leis 

na haeriompróirí lena mbaineann. 

 

6. […] (téacs arna aistriú chuig Airteagal 10a). 

 

7. Más rud é nach féidir freastal ar shliotán iarrtha, cuirfidh an comhordaitheoir na cúiseanna leis 

sin in iúl don aeriompróir iarrthach agus tabharfaidh sé an sliotán malartach is gaire atá ar fáil 

le fios. (téacs arna aistriú ar ais ó Airteagal 10a).  

 

8. Cuirfidh an comhordaitheoir an méid seo a leanas san áireamh freisin: 

 

- rialacha breise agus treoirlínte bhreise arna mbunú ag an earnáil aeriompair ar fud 

an Aontais nó ar fud an domhain, agus  

 

- na treoirlínte áitiúla dá bhforáiltear in Airteagal 8(4). 

 

[…].42 

 

                                                 
41  Molann DE, agus tacaíocht aici ó FR, go gcuirfí 'Féadfaidh an comhordaitheoir an tsraith 

a tharraingt siar" ina ionad "tarraingeoidh an comhordaitheoir siar an tsraith'. Mar rogha 
eile, molann DE, agus tacaíocht aici ó NL, go gcuirfí isteach an téacs seo a leanas: 'nó 
féadfaidh sé a mholadh go ndéanfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta pionóis a fhorchur'. Tá 
forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis na tograí atá molta ag DE, FR agus NL. 

42 Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an bhfomhír seo a scriosadh. 'Ní bheidh 
feidhm ag na treoirlínte áitiúla ach amháin maidir le monatóireacht ar úsáid na sliotán arna 
leithroinnt nó maidir le hathrú ar shainiú na sraithe sliotán chun a fad a laghdú go níos lú ná 
10 sliotán don tréimhse sceidealaithe geimhridh nó níos lú ná 15 sliotán do thréimhse 
sceidealaithe samhraidh, ach gan níos lú ná 5 sliotán i gcás ar bith. Tá laghdú fhad na 
sraithe sliotán infheidhme sna haerfoirt ina bhfuil na haersheirbhísí ag déileáil le séasúracht 
shuntasach san éileamh agus sna herfoirt sin amháin.' 
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9. Déanfaidh an comhordaitheoir, sa bhreis ar an leithroinnt sliotán atá beartaithe don tréimhse 
sceidealaithe, gach iarracht freastal a dhéanamh ar iarrataí ar shliotán amháin a dhéanfar 
faoi ghearrfhógra a bhaineann le haon chineál eitlíochta. Chun na críche sin, féadfar sliotáin 
a úsáid atá fágtha sa chomhthiomsú tar éis iad a leithroinnt ar na haeriompróirí iarrthacha agus 
sliotáin a bheidh ar fáil faoi ghearrfhógra. 

 
Airteagal 10 

 
Sliotáin a bhí ann roimhe seo 

 
1. […] (téacs arna aistriú chuig Airt. 19(1a). 
 
2. Gan dochar d'Airteagal 7, d'Airteagal 13 agus d'Airteagal 18 beidh aeriompróir i dteideal43 

an tsraith chéanna sliotán a fháil don tréimhse sceidealaithe choibhéiseach dá éis sin, más rud 
é go n-iarrfaidh an t-aeriompróir sin amhlaidh laistigh den teorainn ama dá dtagraítear 
in Airteagal 7(1), má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas: 

 
(a) go bhfuil an tsraith chéanna sliotán in úsáid ag an aeriompróir sin chun aersheirbhísí 

sceidealta agus aersheirbhísí cláraithe neamhsceidealta a oibriú, agus 
 

(b) gur féidir leis an aeriompróir sin a léiriú go sásúil don chomhordaitheoir gurb é 
an t-aeriompróir sin a d'oibrigh an tsraith chéanna sliotán i dtrácht, de réir mar a rinne 
an comhordaitheoir é sin a imréiteach, ar feadh 80%44 ar a laghad den am le linn 
na tréimhse sceidealaithe dá leithroinneadh í. 

 
3. Ní ghlacfar le hamchlár eile a thabhairt do shraith sliotán sula leithroinnfear na sliotáin atá 

fágtha sa chomhthiomsú dá dtagraítear in Airteagal 10a ar aeriompróirí iarrthacha eile 
ach amháin ar chúiseanna oibríochtúla, mar shampla athruithe ar leibhéal an chineáil 
aerárthaigh a úsáidtear nó an aerbhealaigh a úsáideann an t-aeriompróir nó sa chás 
go bhfeabhsófar amchlár sliotán45 maidir leis an amchlár a iarradh i dtosach. Ní thiocfaidh sé 
i bhfeidhm go dtí go bhfaightear deimhniú sainráite ón gcomhordaitheoir. 

                                                 
43  Molann an Coimisiún 'tabharfar cead d'aeriompróir' a chur in ionad 'beidh aeriompróir 

i dteideal'.  
44  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le 85% a scriosadh. 
45  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le 'na n-iontrálaithe nua' a scriosadh. 
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4. Maidir le sliotáin ó shraith áirithe sliotán arna leithroinnt ar aeriompróir roimh 31 Eanáir 

do thréimhse sceidealaithe an tsamhraidh dá éis sin, nó roimh 31 Lúnasa do shéasúr 

an gheimhridh dá éis sin, ach a thugtar ar ais don chomhordaitheoir chun iad a leithroinnt 

an athuair roimh na dátaí sin, ní chuirfear san áireamh iad sin chun an úsáid a ríomh 

ar choinníoll gurb ionann na sliotáin atá fágtha agus cuid aitheanta46 de shraith sliotán. 

 

4a.  Na sliotáin a fhógraíonn an t-aeriompróir gur cuireadh ar ceal iad mar gheall47 ar shaoire 

phoiblí agus a thugtar ar ais don chomhordaitheoir roimh na dátaí a leagtar amach sa mhír seo, 

déanfar iad a ionchorprú sa tsraith sliotán don séasúr dá éis sin gan a bheith faoi iallach údar 

cuí a thabhairt leis an neamhúsáid.  

 

 Liosta comhdhlúite saoire phoiblí atá le glacadh ag na comhordaitheoirí, déanfaidh an 

Coimisiún é a ghlacadh agus a fhoilsiú i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin 

dá dtagraítear in Airteagal 16(2)48. 

 

5. Murar féidir a léiriú go bhfuil an tsraith sliotán in úsáid ar feadh 80%49 den am, ní thugtar 

an tosaíocht dá bhforáiltear i mír 2 ach amháin más féidir údar cuí a thabhairt don neamhúsáid 

ar bhonn aon cheann de na cúiseanna seo a leanas: 

 

                                                 
46  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an méid sin a chur isteach. 
47  Molann an Coimisiún 'mar gur ar chomhthráthach iad le saoire phoiblí' a chur in ionad 

'mar gheall ar shaoire poiblí'. 
48  Tugann PCY dá aire go bhfuil neamhréireacht sa téacs, nuair a áirítear go ndéantar tagairt 

don nós imeachta scrúdúcháin in Airteagal 16(2), agus go ndéantar tagairt do shaoire phoiblí 
in Airteagal 16(4)(3) freisin. Tá an tagairt dhúbailte sin míthreorach agus iarrtar 
ar thoscaireachtaí an nós imeachta ab fhearr leo a chur in iúl. Molann FR, NL agus UK mír 4a 
a scriosadh. 

 Cuireann an Coimisiún béim ar an ualach riaracháin a d'fhéadfadh eascairt ón sásra 
dá dtagraítear sa mhír seo. 

49  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le 85% a scriosadh.  
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(a) imthosca nárbh fhéidir a thuar ná a sheachaint50 agus nach bhfuil neart 

ag an aeriompróir orthu agus atá ina chúis leis an méid seo: 

 

(i) an cineál aerárthaigh a úsáidtear de ghnáth san aersheirbhís i dtrácht a choinneáil 

ar an talamh; 

 

(ii) dúnadh iomlán nó páirteach aerfoirt nó aerspáis agus an tionchar díreach agus 

láithreach a bheidh aige sin; 

 

(iii) suaitheadh tromchúiseach a bheith ann d'oibríochtaí ag na haerfoirt 

lena mbaineann, lena n-áirítear na sraitheanna sliotán sin ag aerfoirt eile51 

a bhaineann leis na haerbhealaí dá ndearna an suaitheadh sin difear, le linn cuid 

mhór den tréimhse sceidealaithe ábhartha; 

 

(b) aersheirbhísí a bhriseadh i ngeall ar bheart lena bhfuil sé beartaithe difear a dhéanamh 

do na seirbhísí sin, mar shampla, i gcás stailce, agus nach féidir leis an aeriompróir, 

go praiticiúil agus/nó go teicniúil, na hoibríochtaí a chur i gcrích mar a bhí beartaithe;  

 

(c) deacrachtaí tromchúiseacha airgeadais d'aeriompróir Aontais lena mbaineann, agus, 

dá dheasca sin, go ndeonóidh na húdaráis inniúla ábhartha ceadúnas sealadach, go dtí 

go ndéanfar atheagrú airgeadais ar an aeriompróir i gcomhréir le hAirteagal 9(1) 

de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008; 

 

(d) imeachtaí breithiúnacha a bhaineann le hAirteagal 12 den Rialachán seo a chur 

i bhfeidhm ar aerbhealaí a bhfuil oibleagáidí seirbhíse poiblí forchurtha ina leith de réir 

Airteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 nuair a chuirfear oibriú 

na n-aerbhealaí sin ar fionraí shealadach dá thoradh sin. 

 

                                                 
50 Cuirfear aithris isteach níos déanaí lena soiléiriú go n-áirítear fíordhroch dhálaí aimsire 

ar na himthosca sin. 
51 Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an bhfocal "Aontais" a scriosadh. 
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Ní fhéadfar glacadh le toirmeasc ar a n-oibriú san Aontas ar bhonn 

Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 14 Nollaig 2005 maidir le liosta Comhphobail d'aeriompróirí a tharraingt suas a bheidh 

faoi réir toirmisc oibríochta laistigh den Chomhphobal agus maidir le paisinéirí aeriompair 

a chur ar an eolas faoi chéannacht an aeriompróra oibríochta52 agus a ghníomhartha chur chun 

feidhme mar údar cuí le neamhúsáid na sraithe sliotán de réir na míre seo. 

 

6. Ar iarraidh ó Bhallstáit nó ar a thionscnamh féin, scrúdóidh an Coimisiún cur i bhfeidhm 

mhír 5 ag an gcomhordaitheoir. 

 

Déanfaidh sé cinneadh laistigh de dhá mhí tar éis an iarraidh a fháil. Déanfar na gníomhartha 

cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear 

in Airteagal 16(2). 

 

7. […] 

 

                                                 
52  IO L 344, 27.12.2005, lch. 15. 
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I gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha i mír 2, pointí (a) agus (b), féadfaidh 
an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ó Bhallstát, mar sin féin tosaíocht 
a thabhairt d'aeriompróirí maidir le leithroinnt na sraitheanna sin ar feadh na tréimhse 
coibhéisí sceidealaithe dá éis sin, má tá údar cuí leis ar mhórchúiseanna práinne 
a bhaineann le himeachtaí eisceachtúla lena n-éilítear comhleanúnachas i gcur 
i bhfeidhm na mbeart atá le déanamh sna haerfoirt sin. Glacfaidh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme gan mhoill i gcomhréir leis an nós imeachta 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3). Beidh feidhm ag na gníomhartha sin ar feadh tréimhse 
nach faide ná tréimhse sceidealaithe amháin. Féadfar idirdhealú a dhéanamh idir 
na bearta a dhéanfaidh an Coimisiún de réir aerfoirt agus ceann scríbe, bunaithe 
ar thréithe an imeachta eisceachtúil a bheidh á meas. 

 
8. Ní bheidh an tosaíocht ar shraith sliotán dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo ina chúis le 

go n-eascróidh aon éileamh ar chúiteamh maidir le haon teorannú, srian nó 
díchur den tosaíocht sin arna forchur de bhua dhlí an Aontais, go háirithe agus rialacha CFAE 
a bhaineann le haeriompar á gcur i bhfeidhm. 

 
Airteagal 10a 

 
Sliotáin eile a leithroinnt (arna aistriú ó Airteagal 9) 

 
1.  […] (d'fhan in Airteagal 9) 
 
2. Faoi réir na sliotán a leithroinnt i gcomhréir le hAirteagal 10,53 leithroinnfear 50% de 

shliotáin an chomhthiomsaithe ar iontrálaithe nua i dtús báire ach amháin sa chás go bhfuil na 
hiarrataí ar na sliotáin sin ó iontrálaithe nua faoi bhun 50%. Urramófar an tosaíocht a 
thabharfar d'iontrálaithe nua go dtí 15 Eanáir do thréimhse sceidealaithe an tsamhraidh dá éis 
sin agus go dtí 15 Lúnasa do shéasúr an gheimhridh dá éis sin. Mar sin féin, i gcás go mbeidh 
líon suntasach sliotán ar fáil le linn na tréimhse sceidealaithe céanna, tabharfar tosaíocht 
do na hiontrálaithe nua sa chás sin. Beidh an comhordaitheoir ag déileáil le hiarrataí ó 
na hiontrálaithe nua agus ó aeriompróirí eile ar bhealach cóir, i gcomhréir leis na tréimhsí 
comhordaithe do gach lá sceidealaithe. As measc na n-iarrataí ó iontrálaithe nua, tabharfar tús 
áite d'aeriompróirí atá i dteideal stádas a fháil mar iontrálaí nua faoi Airteagal 2(2)(b). 

                                                 
53 Soiléireofar feidhmiú an chéatadáin 50% tuilleadh in aithris.  
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2a Aon aeriompróir a d'aistrigh, de réir bhrí Airteagal 13, sliotán chuig aeriompróir eile san 

aerfort céanna, ní mheasfar gur iontrálaí nua san aerfort sin é ar feadh tréimhse arb ionann í 

agus dhá thréimhse sceidealaithe choibhéiseacha mura rachadh an tosaíocht chéanna 

chun tairbhe an aeriompróra sula n-aistrítear na sliotáin. ( arna aistriú ó Airteagal 2(2)) 

 

3. […]. (téacs arna aistriú ar ais chuig Airteagal 9). 

 

4. Maidir le hiontrálaí nua dar tairgeadh sraith sliotán atá laistigh d'uair amháin roimh an tráth 

ar iarradh nó dá éis sin ach nach bhfuil glactha aige leis an tairiscint sin, ní choimeádfaidh sé 

a stádas mar iontrálaí nua don tsraith sin i rith na tréimhse sceidealaithe sin. 

 

5. […]. (téacs arna aistriú ar ais chuig Airteagal 9). 

 

6. Más rud é go bhfuil fadhbanna tromchúiseacha ag iontrálaithe nua fós, áiritheoidh an Ballstát 

go dtionólfar cruinniú de chuid choiste comhordaithe an aerfoirt. Is é an cuspóir a bheidh leis 

an gcruinniú scrúdú a dhéanamh ar na deiseanna chun an staid a chur ina ceart. Tabharfar 

cuireadh don Choimisiún freastal ar an gcruinniú. 

 

7.  […] (téacs arna aistriú ar ais chuig Airteagal 9). 

 

8. […] (téacs arna aistriú ar ais chuig Airteagal 9). 

 

9. […] (téacs arna aistriú ar ais chuig Airteagal 9) 

 

                                                 
56 Molann FR go gcuirfí isteach an téacs seo a leanas agus tacaíocht aici ó ES agus FR: 

'mura rachadh an tosaíocht chéanna chun tairbhe an aeriompróra sula n-aistrítear 
na sliotáin'.  
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Airteagal 11 
 

Sliotáin a chur in áirithe 
 
1. Ar iarraidh ó chomhlacht bainistithe an aerfoirt, féadfaidh Ballstát atá freagrach as54 aerfort 

comhordaithe atá faoi réir faidhbe suntasaí agus inléirithe maidir le sliotáin a thabhairt ar ais 
go déanach agus gan úsáid a bhaint as sliotáin a leithroinneadh cinneadh a dhéanamh 
na muirir aerfoirt a shainítear in Airteagal 2(4) de Threoir 2009/12 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le muirir aerfoirt55 a fheidhmiú i ndáil 
le sliotáin a bheith á gcur ar ais go déanach ag aeriompróirí56 chuig an gcomhthiomsú 
dá dtagraítear in Airteagal 9 agus beidh aeriompróirí mar sin faoi dhliteanas as bonneagar 
an aerfoirt a chur in áirithe gan é a úsáid. Áiritheoidh na Ballstáit go n-urramófar 
na prionsabail seo a leanas: 

 
(a) sula ndéanfar an cinneadh sin, go gcomhlíonfar an nós imeachta dá dtagraítear 

inAirteagal 6 de Threoir 2009/12/CE57, mutatis mutandis. Rachfar i gcomhairle leis 
an gcomhordaitheoir freisin. I gcás na n-aerfort comhordaithe nach gcumhdaítear 
faoi Airteagal 1(2) de Threoir 2009/12/CE, rachaidh comhlacht comhordaithe 
an aerfoirt i gcomhairle leis an gcoiste comhordaithe agus leis an gcomhordaitheoir; 

 
(b) ní dhéanfaidh an cinneadh sin difear do nádúr neamh-idirdhealaitheach agus 

trédhearcach an phróisis leithroinnte sliotán ná don chóras muirir aerfoirt; 
 
(c)  ní dhéanfar na haeriompróirí a dhíspreagadh ó sheirbhísí a fhorbairt nó ó iontráil 

sa mhargadh leis an gcinneadh sin, agus beidh sé teoranta do na costais a bhaineann leis 
an mbonneagar aerfoirt agus na seirbhísí riachtanacha coimhdeacha a chur ar fáil, 
lena n-áirítear na costais a ghabhann le cothabháil, oibriú, bainistiú agus riarachán, 
arna dtabhú ag an aerfort chun an toilleadh a chomhfhreagraíonn do na sliotáin atá 
fágtha gan úsáid a chumhdach.  

                                                 
54  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún, ag CZ agus ag UK maidir le 'comhlacht bainistithe 

aerfoirt an' agus maidir leis an togra ón gCoimisiún 'ar iarraidh ó chomhlacht bainistithe 
an aerfoirt, féadfaidh Ballstát atá freagrach as' a chur ina ionad. 

55  IO L 70, 14.3.2009, lch. 11. 
56 Cuirfear aithris isteach lena mhíniú go bhféadfaidh comhlacht bainistithe na n-aerfort 

comhordaithe an córas muirir aerfoirt a úsáid d'fhonn aeriompróirí a dhíspreagadh sliotáin 
a chur ar ais déanach sa chomhthiomsú. 

57 IO L 70, 14.3.2009, lch. 11.  
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(ca) Leis an gcinneadh sin ann féin, ní bheidh de cheanglas ar aeriompróirí táillí a íoc roimh 

ré chun sliotán a chur in áirithe agus beidh sé neodrach ó thaobh ioncaim de a mhéid 

a bhaineann leis an aerfort atá i dtrácht. 

 

(d) ní chuirfear aeriompróirí faoi dhliteanas i leith an méid seo a leanas: 

 

(i) an bonneagar aerfoirt a chur in áirithe gan úsáid a bhaint as i gcás na sliotán 

a leithroinntear ach a chuirtear ar ais sa chomhthiomsú roimh an 31 Eanáir 

don tréimhse sceidealaithe shamhraidh dá éis sin nó roimh an 31 Lúnasa 

don tréimhse sceidealaithe gheimhridh dá éis sin, i gcás na sliotán a fhógraíonn 

an t-aeriompróir gur cuireadh ar ceal iad mar gheall ar shaoire phoiblí agus 

a chuirtear ar ais sa chomhthiomsú roimh na dátaí sin, chomh maith leis 

na sliotáin a bhféadfar údar cuí a thabhairt lena neamhúsáid ar bhonn 

Airteagal 10(5); 

 

(ii) bonneagar aerfoirt a chun in áirithe gan úsáid a bhaint as i gcás na sliotán 

arna leithroinnt ach arna gcur ar ais sa chomhthiomsú roimh an 31 Eanáir 

don tréimhse sceidealaithe shamhraidh dá éis sin nó roimh an 31 Lúnasa 

don tréimhse sceidealaithe gheimhridh dá éis sin agus arna leithroinnt ag 

an gcomhordaitheoir ar aer iompróir eile. 

 

(e) cuirfear an cinneadh sin i bhfios don chomhordaitheoir, do na páirtithe leasmhara agus 

don Choimisiún sé mí ar a laghad roimh thús na tréimhse sceidealaithe 

lena mbaineann58. 

 

2. Cuirfidh an comhordaitheoir59 gach faisnéis lena gcumasaítear cur chun feidhme an chinnidh 

dá dtagraítear sa chéad mhír chuig comhlacht bainistithe an aerfoirt. 

 

 

 

                                                 
58  Molann an Coimisiún an fhleasc nua seo a leanas a chur isteach: 'cuirfear an cinneadh sin 

in iúl don Bhallstát ar a laghad 12 mhí roimh thús an tséasúir sceidealaithe lena mbaineann.'  
59  Molann DE 'Cuirfidh an comhordaitheoir ....ar fáil don' a chur in ionad 'Cuirfidh 

an comhordaitheoir'. 
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Airteagal 12 

 

Oibleagáidí seirbhíse poiblí 

 

1. I gcás ina bhfuil oibleagáidí seirbhíse poiblí forchurtha ar aerbhealach i gcomhréir 

le hAirteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, féadfaidh Ballstát na sliotáin a bheidh 

riachtanach do na hoibríochtaí atá beartaithe don aerbhealach sin a chur in áirithe, ag aerfort 

comhordaithe atá lonnaithe ar a chríoch. Más rud é nach n-úsáidtear na sliotáin atá curtha 

in áirithe don aerbhealach sin, cuirfear ar fáil iad d'aon aeriompróir eile a chuirfidh suim 

san aerbhealach sin a oibriú i gcomhréir leis na hoibleagáidí seirbhíse poiblí, faoi réir 

fhorálacha mhír 2 den Airteagal seo. Mura gcuirfidh aon iompróir eile suim san aerbhealach 

sin a oibriú agus mura n-eiseoidh an Ballstát lena mbaineann iarratas ar thairiscintí 

faoi Airteagal 16(10), Airteagal 17(3) go (7) agus Airteagal 18(1) de Rialachán (CEE) 

Uimh. 1008/2008, nó más rud é gur éag an oibleagáid seirbhíse poiblí i gcomhréir 

le hAirteagal 16(11) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, cuirfear na sliotáin in áirithe 

d'aerbhealach eile faoi réir oibleagáidí seirbhíse poiblí nó cuirfear ar ais sa chomhthiomsú iad. 

 

2. Cuirfear an nós imeachta tairisceana dá bhforáiltear in Airteagal 16(9), in Airteagal 17(3), 

in Airteagal 17(7) go (7) agus Airteagal 18(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 

i bhfeidhm maidir le húsáid na sliotán dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo más rud é 

go gcuireann níos mó ná aeriompróir Aontais amháin suim in oibriú an aerbhealaigh agus más 

rud é nach raibh sé in ann sliotáin a fháil taobh istigh d'uair an chloig roimh na tráthanna 

a iarradh ar an gcomhordaitheoir nó dá n-éis sin. 
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So-aistritheacht na sliotán 

 
Airteagal 13 

 

Aistrithe agus malartuithe na sliotán60 

 

1. Faoi réir deimhniú sainráite ón gcomhordaitheoir agus tar éis fógra a fháil ón aeriompróir 

i dtrácht61, féadfar an méid seo a leanas a dhéanamh i gcás sliotán: 

 

(a) féadfaidh aeriompróir iad a aistriú ó aerbhealach amháin go haerbhealach eile nó 

ó chineál seirbhíse amháin go cineál seirbhíse eile arna n-oibriú ag an aeriompróir 

céanna sin; 

 

(b) féadfar iad a aistriú idir dhá aeriompróirí, agus cúiteamh airgeadais nó de chineál eile 

ag gabháil leo ná gan a bheith;  

 

(c) féadfar iad a mhalartú, ceann amháin ar cheann eile, idir aeriompróirí agus cúiteamh 

airgeadais nó de chineál eile ag gabháil leo nó gan a bheith62. 

 

                                                 
60  Tá forchoimeádas ag an EL i leith an Airteagail sin. 
61  Molann DK an clásal de minimis seo a leanas a chur isteach d'fhleasc (b) agus d'fhleasc (c): 

'Ní fhéadfar sliotán a aistriú ná a mhalartú ach amháin má bhíonn níos mó ná dhá oibríocht 
fhillte ann ar an mbealach áirithe sin an lá céanna.' Tá DE, LV agus UK i gcoinne an méid sin. 
Molann IT an téacs comhréitigh seo a leanas a chur isteach: 'Ní fhéadfar sliotán a aistriú ná 
a mhalartú ach amháin má bhíonn níos mó ná dhá oibríocht fhillte ann ar an mbealach áirithe 
sin - ar an lá céanna - idir aerfort san Aontas agus aerfort a bheidh ag freastal ar réigiún 
forimeallach nó ar réigiún atá i mbéal forbartha ina chríoch nó ar bhealach lagthráchta chuig 
aon aerfort ina chríoch, má mheastar aon aerbhealach den sórt sin a bheith ríthábhachtach 
d'fhorbairt eacnamaíoch agus d'fhorbairt shóisialta an réigiúin a bhfreastalaíonn an t-aerfort 
air. Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an togra ó DK. 

62  Molann FR, agus tacaíocht aici ó BG, DE, DK, EL, ES agus PT fomhír nua a chur isteach: 
'Féadfaidh na Ballstáit roinnt srianta a chur chun feidhme maidir le malartuithe agus aistrithe 
a mbíonn cúiteamh airgeadais nó de chineál eile ag gabháil leo, mar a fhoráiltear i b) agus c), 
i gcás ina n-eascraíonn fadhb shuntasach agus inléirithe i ndáil leis na malartuithe nó 
na haistrithe sin. Tá údar le srianta mar sin agus tugtar fógra cuí don Choimisiún Eorpach.' Tá 
forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis an fomhír nua sin. Tá údair imní ag BE, IT NL 
agus UK i leith na fomhíre sin. 
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1a. I gcás ina measann an comhordaitheoir go bhféadfadh drochthionchar dhíreach, nach beag, 

a bheith ag an aistriú nó ag an malartú dá dtagraítear i mír 1 ar leibhéal na seirbhíse 

ar bhealach réigiúnach a oibrítear ón aerfort i dtrácht, tabharfaidh an comhordaitheoir fógra 

don Bhallstát nó do na Ballstáit i dtrácht dá réir.  

 

2. Na Ballstáit sin a bhfuil aerfort comhordaithe ar a gcríoch, áiritheoidh siad go mbunófar creat 

trédhearcach lena gcumasófar teagmhálacha idir na haeriompróirí a mbeidh suim acu 

na sliotáin a aistriú nó a mhalartú i gcomhréir le dlí an Aontais. Beidh rochtain oscailte ag 

páirtithe leasmhara ar fhaisnéis neamhrúnda mar sin. 

 

2a. Diúltóidh an comhordaitheoir na haistrithe nó na malartuithe a dheimhniú mura bhfuil siad 

i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo agus mura bhfuil an comhordaitheoir sásta 

faoin méid seo a leanas: 

 

(a) nach ndéanfaí dochar d'oibríochtaí an aerfoirt, ag cur na srianta teicniúla, 

oibríochtúla, feidhmíochta agus comhshaoil go léir san áireamh; 

(b) go bhfuil an teorannú arna fhorchur i gcomhréir le hAirteagal 12 comhlíonta; 

(c) nach dtagann aistriú nó malartú sliotán faoi chuimsiú raon feidhme mhír 3 go mír 7 

den Airteagal seo. (curtha ar ais isteach) 

 

 Diúltóidh an comhordaitheoir na haistrithe nó na malartuithe a dheimhniú ar aon fhorais 

seachas na cinn dá dtagraítear sa mhír seo. 

  

2b. I gcás na n-aistrithe nó malartuithe dá dtagraítear i mír 1, pointe (b) agus (c), cuirfidh 

na haeriompróirí mionsonraí aon chúitimh airgeadais nó de chineál eile i bhfios 

don chomhordaitheoir. Déileálfar le mionsonraí an chúitimh a ghabhann leis an aistriú nó 

an malartú mar shonraí atá faoi rún agus ní nochtfaidh an comhordaitheoir iad ach amháin 

don Bhallstát ina bhfuil an t-aerfort suite nó don Choimisiún, arna iarraidh sin dóibh.  
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2c. Ní fhéadfaidh na haistrithe nó na malartuithe a bheith faoi réir coinníollacha lena ndíreofar 
ar theorannú na deise, don aeriompróir a bhfuil suim aige sliotáin a fháil, dul in iomaíocht leis 
an aeriompróir a aistríonn nó a mhalartaíonn na sliotáin sin. 

63 

3. Ní fhéadfar sliotáin arna leithroinnt ar iontrálaí nua64 a aistriú65 ar feadh tréimhse arb ionann í 
agus dhá thréimhse sceidealaithe choibhéiseacha dá bhforáiltear i mír 1(b), ach amháin i gcás 
táthcheangal gníomhaíochtaí gnóthais fhéimhithe, rud atá údaraithe de réir an dlí. (mír 5 
oimhe seo) 

4. Ní fhéadfar sliotáin arna leithroinnt ar iontrálaí nua mar atá sainmhínithe in Airteagal 2(2)(b) 
a aistriú go haerbhealach eile ar feadh tréimhse arb ionann í agus dhá thréimhse sceidealaithe 
choibhéiseacha, dá bhforáiltear i mír 1(a) den Airteagal seo, ach amháin sa chás go dtabharfar 
an tosaíocht chéanna don iontrálaí nua ar an aerbhealach nua agus a tugadh dó 
don aerbhealach tosaigh. ( mír 6 roimhe seo) 

5. Ní fhéadfar sliotáin arna leithroinnt ar iontrálaí nua a mhalartú66 faoi mar a fhoráiltear 
i mír 1(c) ar feadh 

 tréimhse arb ionann í agus dhá thréimhse sceidealaithe choibhéiseacha, ach amháin chun 
amchlár na sliotán a fheabhsú do na seirbhísí seo i gcoibhneas an amchláir a iarradh i dtosach. 
Ar an mbonn sin, úsáidfidh an t-aeriompróir lena mbaineann na sliotán a fhaightear, tar éis iad 
a mhalairt dá réir sin, don tréimhse sceidealaithe lenar ndearnadh iad a leithroinnt, agus 
le haghaidh tréimhse sceidealaithe iomláine amháin ar a laghad67. ( mír 7 roimhe seo) 

 

                                                 
63  Cuirfear aithris isteach mar a leanas: 'Agus é á aithint go bhféadfar sliotáin a thrádáil, agus 

gan dochar don reachtaíocht chánach, ní fhéadfaí aon ní sa Rialachán seo a mheas mar ní 
lena gcuirtear cosc ar Bhallstát cáin a fhorchur i gcás ina ndéantar sliotáin a bhfuil cúiteamh 
airgeadais ag gabháil leo a aistriú nó a mhalartú idir dhá aerlíne, agus dlí an Aontais á 
urramú ina iomláine ag an am céanna.' Tá LV agus UK i gcoinne togra mar sin, agus 
measann siad go bhféadfaí cásanna lena mbaineann cánachas dúbailte agus saobhadh 
margaidh eascairt as. Measann an Coimisiún nach bhfuil an aithris sin riachtanach. 

64  Molann DK agus IT gach sliotán nua-ghnóthaithe a áireamh, ní díreach iad siúd atá gnóthaithe 
ag iontrálaithe nua.  

65  Molann DK an méid seo a chur leis: 'ná a ligean amach ar cíos'.  
66  Ibidem 
67  Is cúis imní don UK abairt deiridh na míre seo. Measann an UK gur téacs nach bhfuil 

ag teastáil é toisc go mbeadh stádas mar iontrálaithe nua ag na sliotáin i gcónaí agus 
go gciallaíonn an abairt seo go mbeadh éifeacht neamh-inmhianaithe aici sa chaoi 
is go mbeadh ar aerlíne sliotán athchláraithe a oibriú ar feadh tréimhse suas le seacht mí. 
Molann DE agus FR an fhoclaíocht seo a leanas: 'Úsáidfidh na haeriompróirí lena mbaineann 
na sliotán a fhaightear, tar éis iad a mhalartú dá réir sin, don tréimhse lenar ndearnadh iad 
a leithroinnt sa tréimhse sceidealaithe sin.' 
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6.  68Gan dochar do mhír 3 agus do mhír 5, ní fhéadfar na sliotáin sin nár leithroinneadh 

i gcomhréir le hAirteagal 10(2) ná le hAirteagal 10(3) a aistriú ach amháin i gcomhréir le mír 

1(b), i gcás táthcheangal gníomhaíochtaí gnóthais, nó idir máthairchuideachta agus 

fochuideachtaí na máthairchuideachta, nó idir fochuideachtaí arb í an mháthairchuideachta 

chéanna atá acu. ( mír 3 roimhe seo) 

 

7. Gan dochar do mhír 3 ná do mhír 5, ní fhéadfar na sliotáin sin nár leithroinneadh 

i gcomhréir le hAirteagal 10(2) ná le hAirteagal 10(3) a mhalartú ach amháin i gcomhréir 

le mír 1(c) chun feabhas a chur ar amchlár na sliotán do na seirbhísí sin i gcoibhneas 

an amchláir a iarradh i dtosach. Ar an mbonn sin, úsáidfidh an t-aeriompróir lena mbaineann 

na sliotán a fhaightear, tar éis iad a mhalairt sa chaoi sin, don tréimhse lenar ndearnadh iad 

a leithroinnt, agus le haghaidh tréimhse iomláine amháin ar a laghad69. ( mír 4 roimhe seo) 

 

Airteagal 14 

 

Forálacha maidir le dlí na hiomaíochta 

 

Ní dhéanfaidh an Rialachán seo aon difear do chumhachtaí na n-údarás poiblí maidir le haistriú nó 

le malartú sliotán idir aeriompróirí a fhaomhadh nó a shrianadh agus maidir leis an tslí 

ina leithroinntear iad a stiúradh de bhun an dlí náisiúnta iomaíochta nó de bhun Airteagal 101, 

Airteagal 102 nó Airteagal 106 CFAE nó de Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle 

an 20 Eanáir 2004 maidir le comhchruinithe idir gnóthais a rialú70. 

 

 

                                                 
68  Cuireadh an téacs i gcló tiubh ann chun cur i bhfeidhm mhíreanna 3 go dtí 7 a shoiléiriú. 
69  Is cúis imní don UK abairt deiridh na míre seo. Is é tuairim an U K gur téacs nach bhfuil 

ag teastáil é toisc go mbeadh stádas mar iontrálaithe nua ag na sliotáin i gcónaí agus 
go gciallaíonn an abairt seo go mbeadh éifeacht neamh-inmhianaithe aici sa chaoi is 
go mbeadh ar aerlíne sliotán athchláraithe a oibriú ar feadh tréimhse suas le seacht mí. 
Cuireann DE agus FR an fhoclaíocht seo a leanas chun tosaigh: 'Ar an mbonn sin, úsáidfidh 
na haeriompróirí lena mbaineann na sliotán a fhaightear, tar éis iad a mhalartú sa chaoi sin, 
don tréimhse lenar ndearnadh iad a leithroinnt sa tréimhse sceidealaithe sin.' 

70 IO L 24, 29.01.04, lch. 1. 
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Cur chun feidhme 

 
Airteagal 15 

 

[…] 

 

 

Airteagal 16 

 

An nós imeachta coiste 

 

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí 

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.  

 

2. Nuair a dhéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 

Rialachán (AE) Uimh. 182/201171. 

 

3. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 8 de Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011, i gcomhar le hAirteagal 5 den Rialachán sin. 

 

4. Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle leis an gcoiste maidir le haon ábhar eile a bhaineann 

leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear maidir le: 

a) modhanna chun na paraiméadair comhordúcháin a chinneadh72; 

b) eitiltí díolmhaithe ón leithroinnt maidir le sliotán arna dtagairt in Airteagal 2(11); 

c) laethanta saoire poiblí dá dtagraítear in Airteagal 10(4a) agus in Airteagal 1173; 

d) tearmaí "tráth nó uair atá an-difriúil nó difriúil go sontasach" dá dtagraítear 

in Airteagal 17(1) agus 18(2)74. 

 

                                                 
71 IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.  
72  Tá forchoimeádas ag UK maidir leis an bhfleasc seo. 
73  Féach fonóta 48 in Airteagal 10(4a).  
74  Tá FR ag iarraidh 'agus cuid so-aitheanta i sraith de shliotáin' a chur leis 
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Airteagal 17 

 

Comhréireacht idir na sliotáin agus na pleananna eitilte 

 

1. 75Nuair a thíolacfaidh aeriompróir plean eitilte, áireofar ann tagairt don sliotán 

arna leithroinnt. Ar a iarraidh sin ón mBallstát76, diúltóidh bainisteoir an líonra do phlean 

eitilte aeriompróra más rud é go bhfuil sé beartaithe ag an aeriompróir tuirlingt nó éirí 

de thalamh ag aerfort comhordaithe le linn na dtréimhsí sin ina bhfuil an t-aerfort 

comhordaithe, gan sliotán comhfhreagrach a bheith leithroinnte ag an gcomhordaitheoir ar 

an aeriompróir sin. Féadfaidh an Ballstát an cúram seo a tharmligean don chomhordaitheoir. 

Measfar nach mbeidh sliotán ar fáil do na hoibreoirí eitlíochta gnó má bhí orthu oibriú ag 

tráth a bhí an-difriúil ón sliotán a leithroinneadh agus nach iad na seirbhísí loingseoireachta 

faoi deara an mhoill.  

 

2. Glacfaidh an Ballstát na bearta is gá maidir le malartú faisnéise idir an comhordaitheoir, 

bainisteoir an líonra, na soláthróirí seirbhísí aerloingseoireachta agus an comhlacht bainistithe 

aerfoirt. 

 

3. […]. 

 

3a. Chun críche mhír 1 den Airteagal seo, aon aeriompróir a mbeidh sé beartaithe aige eitilt Stáit, 

eitilt éigeandála nó eitilt dhaonchairdiúil a oibriú, cuirfidh sé an fhaisnéis is gá chun an plean 

eitilte a shainaithint ar fáil don chomhordaitheoir gan aon mhoill.  

 

 

                                                 
75  Tá forchoimeádas ag IT i leith na míre seo.  
76  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le tús na habairte seo: 'Ar iarratas ón mBallstát' 
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Airteagal 1877 

Cur chun feidhme 

1. Tarraingeoidh an comhordaitheoir siar an tsraith sliotán a leithroinneadh go sealadach ar 
aeriompróir agus an t-aeriompróir sin á bhunú agus cuirfidh sé leis an gcomhthiomsú iad 
an 15 Eanáir do shéasúr an tsamhraidh dá éis sin nó an 15 Lúnasa do shéasúr an gheimhridh 
dá éis sin más rud é nach bhfuil ceadúnas oibríochta nó a choibhéis sin ag an ngnóthas ar 
an dáta sin nó mura bhfuil dearbhú faighte ón údarás ceadúnúcháin inniúil gur dócha 
go n-eiseofar ceadúnas oibríochta nó a choibhéis sin sula dtosóidh an tréimhse ábhartha 
sceidealaithe. Cuirfidh na húdaráis inniúla ceadúnúcháin faisnéis atá cothrom le dáta i bhfios 
don chomhordaitheoir go rialta agus tabharfaidh siad freagra ar a iarrataí laistigh d'achar 
réasúnta ama78. 

2. Maidir le haeriompróir a oibríonn aersheirbhísí, arís agus arís eile, ag tráth atá an-difriúil 
ón sliotán leithroinnte mar chuid de shraith sliotán nó aeriompróir a úsáideann sliotáin ar shlí 
atá an-difriúil ón tslí a tugadh le fios tráth a leithroinnte, caillfidh sé an tosaíocht 
dá dtagraítear in Airteagal 10(2), mura dtabharfaidh sé fianaise nár d'aon ghnó a rinne sé é. 
Féadfaidh an comhordaitheoir a chinneadh an tsraith sliotán i dtrácht a tharraingt siar 
ón aeriompróir sin don chuid sin den tréimhse sceidealaithe atá fágtha agus na sliotáin a chur 
leis an gcomhthiomsú tar éis dó seasamh an aeriompróra lena mbaineann a chloisteáil agus tar 
éis dó rabhadh amháin a eisiúint. Más rud é go n-iarrann an t-aeriompróir sliotáin 
choibhéiseacha, ní bheidh an comhordaitheoir faoi oibleagáid iad a leithroinnt. 

Áiritheoidh an Ballstát go gcuirfidh an comhordaitheoir córas éifeachtach ar bun lena áirithiú 
go gcuirfear i bhfeidhm an mhír seo. 

                                                 
77  Cuirfear aithris leis ar bhonn an téacs seo a leanas: 'Nuair atá bearta forghníomhaithe le cur 

i bhfeidhm ar na haerlínte, ba cheart do na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar aerbhealaí 
lena nasctar réigiúin forimeallacha, lena n-áirítear Ballstáit arb oileáin iad, le haerphoirt 
ar moil mhóra iad, toisc go mbeadh impleachtaí ag aon chinneadh chun sliotáin 
ríthábhachtacha mar sin a astarraingt do nascacht an Bhallstáit sin leis an domhan mór' 
Ní chomhaontaíonn NL leis an aithris seo toisc nach mbaineann sí leis an gcuid eile den téacs 
agus go gcruthaítear doiléire léi. Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún toisc go dtugann 
an aithris le tuiscint gur cheart plé le heitiltí chuig oileáin ar chaoi éagsúil i dtéarmaí 
chomhlíonadh an Rialacháin. 

78  Comhaontaíonn an Coimisiún le ráiteas a thabhairt ina dtabharfar le fios go dtabharfar 
rochtain do chomhordaitheoirí ar an mbunachar sonraí CIRCA atá in úsáid ag na húdaráis 
cheadúnaithe inniúla dá dtagraítear i Rialachán 1008/2008. Ba cheart tabhairt faoi deara áfach 
nach n-athraítear leis an rochtain seo freagracht aon údaráis chun freagairt d'iarrataí sonracha 
ad hoc ó chomhordaitheoirí. 



15282/12  had/TH/dr 53 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

3. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus 

athchomhairleacha ar bun agus go gcuirfear i bhfeidhm iad go háirithe do na cásanna seo 

a leanas:  

 

– na cásanna a leagtar amach i mír 2; 

 

– cásanna ina n-oibríonn aeriompróirí gan an sliotán riachtanach don eitilt sin79; 

 

– cásanna ina n-oibrítear eitilt aonair, nach cuid de shraith í, ar chaoi neamhchosanta ag 

tráth a bheidh an-difriúil ón sliotán a leithroinneadh; 

 

– i gcás sliotáin arna dtabhairt ar ais tar éis an 31 Eanáir do shéasúr an tsamhraidh dá éis 

sin nó tar éis an 31 Lúnasa do shéasúr an gheimhridh dá éis sin, nó i gcás 

ina gcoimeádtar siar na sliotáin neamhúsáidte, agus úsáid fhéideartha na meicníochta 

dá bhforáiltear in Airteagal 11 a chur san áireamh; 

 

– mura dtugtar an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 7 agus in Airteagal 13 nó 

má thugtar faisnéis bhréagach nó mhíthreorach don chomhordaitheoir nó 

don éascaitheoir sceideal; 

 

– na cásanna a leagtar amach i mír 13(2c); 

 

– sceidealú ar lá oibríochta na n-aersheirbhísí ag tráthanna a bheidh an-difriúil ó 

na sliotáin a leithroinntear80. 

 

Tabharfar fógra cuí don chomhordaitheoir maidir leis an toradh a bheidh ar gach cás 

a thuairiscítear gur cuireadh pionóis i bhfeidhm. 

                                                 
79 Cuirfear isteach aithris ina dhiaidh seo chun a léiriú nach bhfuil feidhm ag an bhfleasc seo 

maidir le heitlitlí ar féidir leo oibriú gan sliotán (eitiltí Stáit, eitiltí éigeandála agus eitiltí 
daonchairdiúla).  

80  Iarrann NL an fleasc seo a scriosadh toisc nach mbaineann sé le raon feidhme 
an Rialacháin seo agus toisc nár cheart plé leis faoi réimse chearta an phaisinéara.  
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4. Gan dochar d'Airteagal 10(5), más rud é nach féidir le haeriompróir an ráta úsáide 80%81 mar 

atá sainmhínithe in Airteagal 10(2) a bhaint amach, féadfaidh an comhordaitheoir a chinneadh 

an tsraith sliotán i dtrácht a tharraingt siar ón aeriompróir sin don chuid sin den tréimhse 

sceidealaithe atá fágtha agus na sliotáin a chur leis an gcomhthiomsú, tar éis dó seasamh 

an aeriompróra lena mbaineann a chloisteáil. 

 

Gan dochar d'Airteagal 10(5), más rud é nár úsáideadh aon sliotán den tsraith sliotán sin tar 

éis tréimhse leithroinnte a fhreagraíonn do 20% de thréimhse bhailíocht na sraithe, cuirfidh 

an comhordaitheoir an tsraith sliotán sin i dtrácht leis an gcomhthiomsú don tréimhse 

sceidealaithe atá fágtha, tar éis dó dul i gcomhairle leis an aeriompróir lena mbaineann. 

Féadfaidh an comhordaitheoir a chinneadh an tsraith sliotán a tharraingt siar roimh dheireadh 

tréimhse arb ionann í agus 20% de thréimhse bhailíocht na sraithe mura dtaispeánann 

an t-aeriompróir go mbeartaíonn sé iad a úsáid.  

 

Airteagal 19 

 

Gearáin agus nósanna imeachta achomhairc 

 

1. Gan dochar do chearta achomhairc faoin dlí náisiúnta, cuirfear gearáin a bhaineann le cur 

i bhfeidhm Airteagail 7(2), 9, 10, 13 agus 17 chomh maith le hAirteagal 18 (1),(2) agus (4) 

faoi bhráid an choiste chomhordaithe ar dtús. Déanfaidh an coiste, laistigh de thréimhse míosa 

tar éis an gearán a bheith curtha faoina bhráid, an t-ábhar a bhreithniú agus, más féidir, 

cuirfidh sé moltaí chuig an gcomhordaitheoir ar mhaithe leis an bhfadhb a réiteach. Más rud é 

nach féidir an gearán a réiteach, féadfaidh an Ballstát atá freagrach as, laistigh de thréimhse 

dhá mhí bhreise, a shocrú go ndéanfaidh eagraíocht ionadaíoch aeriompróirí nó eagraíocht 

ionadaíoch aerfort nó tríú páirtí eile idirghabháil. 

 

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta iomchuí, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, chun 

na comhordaitheoirí a chosaint maidir le héilimh ar dhamáistí a bhaineann lena 

bhfeidhmeanna faoin Rialachán seo, ach amháin i gcás mórfhaillí nó mí-iompair thoiliúil. 

                                                 
81  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le 85% a scriosadh. 



15282/12  had/TH/dr 55 
IARSCRÍBHINN I DG E 2A GA 

 

Airteagal 20 

 

Caidreamh le tríú tíortha82 

 

1. Gan dochar d'oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais ná do chomhaontuithe déthaobhacha 

na mBallstát maidir le haersheirbhísí, féadfaidh Ballstát83 bearta a 

dhéanamh, lena n-áirítear tarraingt siar na sliotán i gcás aeriompróra amháin nó níos mó 

de thríú tír d'fhonn meon idirdhealaitheach na tíre sin a réiteach, nuair is léir: 

 

i) nach ndeimhnítear machaire réidh ná iomaíochas cothrom idir aeriompróirí an AE; nó 

 

ii) maidir le leithroinnt na sliotán agus úsáid na sliotán ag a haerphoirt, má ghníomhaíonn 

tríú tír ar bhealach idirdhealaitheach de réir mar a leagadh amach sin i mír 1b; 

 

1b. Faoi bhrí mhír 1, measfar iompar idirdhealaitheach a bheith ar siúl ag tríú tír, 

má dhéanann sí mar a leanas: 

 

(a) nach gcuireann tríú tír cóir ar aeriompróirí an Aontais atá inchomparáide leis an gcóir 

a chuirtear faoin Rialachán seo ar aeriompróirí ón tír sin, ná 

 

(b) nach gcuireann tríú tír an chóir de facto faoin dlí náisiúnta ar aeriompróirí an Aontais ná 

 

(c) go gcuireann tríú tír cóir níos fabhraí ar aeriompróirí ó thríú tíortha eile ná 

ar aeriompróirí an Aontais. 

 

                                                 
82  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir leis na hathruithe nithiúil atá tugtha isteach ag 

an PCY. Ní iarrtar leis an togra ón gCoimisiún maidir leis an Airteagal seo ach soiléiriú ar 
an Rialachán atá ann cheana. Tá forchoimeádas grinnscrúdaithe ag UK maidir leis 
an Airteagal seo.  

83  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le céadlínte na míre seo. Áitíonn an Coimisiún 
nach gcuimsíonn comhaontuithe déthaobhacha maidir le haersheirbhísí a d'fhéadfadh túsáit 
an Rialachán seo a bhaint. Níor cheart go mbeadh Ballstáit in ann gníomhú go haontaobhach 
ar an gceist seo. Leis sin, chuirfear gníomhú neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach 
chóras leithroinnte sliotán an AE i mbaol. 
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1a  Gan dochar d'oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais84, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis 

an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 16(2) a chinneadh85 nach foláir do Bhallstát 

amháin nó níos mó bearta a dhéanamh, lena n-áirítear tarraingt siar na sliotán i gcás 

aeriompróra amháin nó níos mó de thríú tír d'fhonn meon idirdhealaitheach na tíre sin 

a réiteach, nuair is léir, i dtaca le leithroinnt agus úsáid na sliotán ina aerfoirt. 

 

2. Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún más rud é go bhfuil aon mhórdheacrachtaí, ó dhlí 

nó ó fhíoras, ag aeriompróirí an Aontais agus iad ag aimsiú sliotán ag aerfoirt i dtríú tíortha. 

 

Forálacha críochnaitheacha 

 
Airteagal 21 

 

Tuarascáil agus comhar 

 

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 

maidir le feidhmiú an Rialacháin seo ar a dhéanaí ceithre bliana tar éis a theacht i bhfeidhm. 

Díreofar aird, go háirithe, ar fheidhmiú Airteagail 9, 10, 10a, 11 agus 13 sa tuarascáil. 

 

2. Comhoibreoidh na Ballstáit agus an Coimisiún le chéile chun an Rialachán seo a chur 

i bhfeidhm, go háirithe maidir le faisnéis a bhailiú don tuarascáil a luaitear i mír 1. 

 

                                                 
84  Iarrann an Coimisiún 'Gan dochar do mhír 1b' a chur in ionad 'Gan dochar d'oibleagáidí 

idirnáisiúnta an Aontais' chun aon neamhréireacht idir an dá mhír a sheachaint.". 
85  Tá forchoimeádas ag an gCoimisiún maidir le húsáid an nós imeachta in Airteagal 16(2) chun 

glacadh le moltaí a bheidh de chineál neamhcheangailteach agus nach féidir a ghlacadh 
trí ghníomh cur chun feidhme. 
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Airteagal 22 

 

Aisghairm 

 

Aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93. 

 

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear 

iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn II. 

 

Airteagal 23 

 

Teacht i bhfeidhm 

 

Tiocfaidh an Rialachán i bhfeidhm ar an domhnach deiridh de mhí na Márta nó ar an Domhnach 

deiridh de mhí Dheireadh Fómhair, cibé acu is luaithe tar éis tréimhse 24 mhí i ndiaidh fhoilsiú 

an Rialacháin 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 sa Bhruiséil, an [...]  

 

 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle 

An tUachtarán An tUachtarán 

[…] […] 

 

 

_______________ 
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AGUISÍN I d'IARSCRÍBHINN I 

 

An Rialachán Aisghairthe maille le liosta de na leasuithe comhleanúnacha a rinneadh air 

 

Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle (IO L 14, 22.01.93, lch. 1) 

 

Rialachán (CE) Uimh. 807/2002 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle 

 

(IO L 142, 31.5.2002, lch. 3) 

Rialachán (CE) Uimh. 807/2003 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle 

 

(IO L 221, 4.9.2003, lch. 1) 

Rialachán (CE) Uimh. 807/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle 

 

(IO L 138, 30.4.2004, lch. 50) 

Rialachán (CE) Uimh. 807/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle 

(IO L 167, 29.6.2009, lch. 24) 

 

 

_______________ 
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AGUISÍN II d'IARSCRÍBHINN I 

 

TÁBLA COMHGHAOIL 

 

Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 An Rialachán seo 

Airteagal 1(1) agus (2) Airteagal 1(1) agus (2) 

Airteagal 1(3) — 

Airteagal 2(a) Airteagal 2(1) 

Airteagal 2(b) Airteagal 2(2) 

Airteagal 2(c) — 

Airteagal 2(d) Airteagal 2(3) 

Airteagal 2(e) Airteagal 2(4) 

Airteagal 2, pointe (f)(i) Airteagal 2(5) 

Airteagal 2, pointe (f)(ii) Airteagal 2(6) 

— Airteagal 2(7) 

— Airteagal 2(8) 

— Airteagal 2(9) 

Airteagal 2(g) Airteagal 2(11) 

Airteagal 2, pointe (h) — 

Airteagal 2, pointe (i) Airteagal 2(10) 

Airteagal 2, pointe (j) Airteagal 2(12) 

Airteagal 2, pointe (k) Airteagal 2(13) 

Airteagal 2, pointe (l) Airteagal 2(14) 

Airteagal 2(m) Airteagal 2(15) 

— Airteagal 2(16) 

— Airteagal 2(17) 

— Airteagal 2(18) 

— Airteagal 2(19) 
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— Airteagal 2(20) 

— Airteagal 2(21) 

Airteagal 3(1) Airteagal 3(1) 

Airteagal 3(2) Airteagal 3(2) 

Airteagal 3(3) Airteagal 3(3) 

Airteagal 3(4) Airteagal 3(4) 

— Airteagal 3(5) 

Airteagal 3(5) Airteagal 3(6) 

Airteagal 3(6) Airteagal 3(7) 

Airteagal 3(7) Airteagal 3(8) 

— Airteagal 3(9) 

— Airteagal 3(10) 

Airteagal 4(1) Airteagal 5(1) 

— Airteagal 5(2) 

Airteagal 4(2)(a) Airteagal 5(3)(a) 

Airteagal 4 (2) (b), an chéad abairt Airteagal 5(3)(b) 

— Airteagal 5(3)(b)(i) 

— Airteagal 5(3)(b)(ii) 

Airteagal 4 (2) (b), an dara habairt Airteagal 5(3)(c) 

Airteagal 4(2)(c) Airteagal 5(3)(d) 

— Airteagal 5(3) 

Airteagal 4(3) Airteagal 5(4) 

Airteagal 4(4) Airteagal 5(5) 

Airteagal 4(5) Airteagal 5(6) 

Airteagal 4(6) Airteagal 5(7) 

Airteagal 4(7) Airteagal 5(7) agus Airteagal 6(1) 

— Airteagal 6(2) 

Airteagal 4(8) Airteagal 6(3) 

— Airteagal 6(4) 

Airteagal 4(9) — 

Airteagal 4(10) Airteagal 6(5) 
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Airteagal 5(1), an chéad fhomhír Airteagal 8(1), an chéad fhomhír 

Airteagal 5(1)(a) Airteagal 8(1)(a) 

— Airteagal 8(1)(b) 

Airteagal 5(1)(b) Airteagal 8(1)(c) 

Airteagal 5(2) Airteagal 8(2) 

Airteagal 5(3) Airteagal 8(3) 

Airteagal 6(1)  Airteagal 4(1) 

Airteagal 6(2)  Airteagal 4(5) 

Airteagal 6(3)  Airteagal 4(2) 

— Airteagal 4(3) 

Airteagal 6(1) Airteagal 4(4) 

Airteagal 7 Airteagal 7 

Airteagal 8(1) Airteagal 10(1) 

Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, an chéad 

abairtín 

Airteagal 10(2), an abairt tosaigh 

Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, an chéad 

fhleasc agus an dara fleasc 

Airteagal 10(2)(a) agus (b) 

Airteagal 8(2) an dara fomhír — 

Airteagal 8(3)  Airteagal 9(3) 

Airteagal 8(4) Airteagal 10(5) 

Airteagal 8(5) Airteagal 9(8), an chéad fhomhír 

— Airteagal 9(8) an dara fomhír 

Airteagal 8(6) Airteagal 9(7) 

Airteagal 8(7) Airteagal 9(9) 

— Airteagal 11 

Airteagal 8a Airteagal 13 

Airteagal 8a(1) Airteagal 13(1) 

— Airteagal 13(2), an chéad fhomhír 

Airteagal 8a(2) Airteagal 13(2), an dara fomhír 

— Airteagal 13(2) 
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Airteagal 8a(3) Airteagal 13(3) 

Airteagal 8b, an chéad abairt Airteagal 10(7) 

Airteagal 8b, an dara habairt Airteagal 14 

Airteagal 8b, an tríú habairt — 

Airteagal 9 Airteagal 12 

Airteagal 10(1) Airteagal 9(1) 

Airteagal 10(2) — 

Airteagal 10(3) Airteagal 10(4) 

Airteagal 10(4)(a), an chéad fhleasc, an dara 

fleasc, agus an tríú fleasc 

Airteagal 10(5)(a)(i), (ii) agus (iii) 

Airteagal 10(4)(b), (c) agus (d) Airteagal 10(5)(b), (c) agus (d)  

— Airteagal 10(5) 

Airteagal 10(5) Airteagal 10(7) 

— Airteagal 10(6) 

Airteagal 10(6) Airteagal 9(3) 

Airteagal 10(7) Airteagal 9(4) 

Airteagal 10(8) Airteagal 9(5) 

Airteagal 10(9) Airteagal 9(6) 

Airteagal 10a — 

Airteagal 11  Airteagal 19 

Airteagal 12 Airteagal 20 

Airteagal 13(1) agus (2) Airteagal 16(1) agus (2) 

— Airteagal 16(3) 

Airteagal 13(3) Airteagal 16(4) 

Airteagal 13(4) — 

— Airteagal 15 

Airteagal 14(1) Airteagal 17(1) 

— Airteagal 17(2) 

Airteagal 14(2) Airteagal 18(1) 

Airteagal 14(3) — 
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Airteagal 14(4) Airteagal 18(2) 

Airteagal 14(5) Airteagal 18(3) 

Airteagal 14(6)(a) agus (b) Airteagal 18(4), an chéad fhomhír agus 

an dara fomhír 

Airteagal 14a Airteagal 21 

— Airteagal 22 

Airteagal 15 Airteagal 23 

— Iarscríbhinn I 

— Iarscríbhinn II 

 

 

 

_______________
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IARSCRÍBHINN II 

 

RÁITEAS LE hAGHAIDH MHIONTUAIRISCÍ NA COMHAIRLE 

 

"Molann an Uachtaránacht an cheist seo a chur ar leataobh anois chun breis ama a thabhairt don UK 

agus don Spáinn teacht ar chomhthuiscint maidir le stádas Ghiobráltar  

 

Chun an "pháirceáil" seo a léiriú inár dtéacs, molann an Uachtaránacht tagairtí do Ghiobráltar 

a fhágáil ar lár go hiomlán (in Aithris 29 agus in Airteagal 1) agus téacs a chur in ionad fonótaí 7 

agus 9 ina léireofar go bhfuil an cheist curtha ar leataobh sa chaoi sin ar feadh seala. 

 

 

_______________ 

 

                                                 
 


