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GA 

 

  

 

RIALACHÁN Uimh. 0008/2017 

maidir le haisíocaíocht speansas taistil agus íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta 

comhréidh le comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste Eorpach na Réigiún 

 

TÁ BIÚRÓ CHOISTE EORPACH NA RÉIGIÚN, 

 

AG FÉACHAINT DON Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 305, Airteagal 306 agus Airteagal 307 de, 

AG FÉACHAINT DON Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 20121 maidir leis 

na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 

ginearálta an AontaisError! Bookmark not defined. arna leasú go deireanach 

le Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 20152, agus Rialachán 

Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún an 29 Deireadh 

Fómhair 20123 maidir le rialacha cur i bhfeidhm Rialachán (AE,  

Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le 

buiséad ginearálta an Aontais, arna leasú go deireanach le Rialachán 

Tarmligthe (AE) 2015/2462 ón gCoimisiún an 30 Deireadh Fómhair 

20154, 

AG FÉACHAINT DO Rialacha Nós Imeachta Choiste na Réigiún, go háirithe Rialacha 37, 39, 

40 agus 71 díobh, 

AG FÉACHAINT DO Rialachán Uimh. 003/2014 ó Bhiúró Choiste na Réigiún 

an 1 Aibreán 2014 maidir le haisíocaíocht speansas taistil agus 

íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh le comhaltaí 

agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún, 

AG FÉACHAINT DO Rialachán Uimh. 0002/2017 ó Bhiúró Choiste Eorpach na Réigiún 

an 11 Iúil 2017 maidir le cruinnithe agus gníomhaíochtaí chomhaltaí 

Choiste Eorpach na Réigiún, 

 

                                              
1  IO L 298, 26.10.2012, lch.1. 

2  IO L 286, 30.10.2015, lch.1. 

3 IO L 362, 31.12.2012, lch. 1. 

4  IO L 342, 29.12.2015, lch.7 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:SOM:GA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?qid=1498739725881&uri=CELEX:32015R1929
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1498739923983&uri=CELEX:32015R2462
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TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A LEANAS A GHLACADH: 

 

Airteagal 1: Prionsabail 

 

1.1 Na comhaltaí sin de Choiste Eorpach na Réigiún a bheidh rannpháirteach i gcruinnithe agus 

gníomhaíochtaí arna n-eagrú ag an gCoiste, beidh siad i dteideal: 

 aisíocaíocht speansas taistil, 

 liúntas taistil ar ráta comhréidh, 

 liúntas cruinnithe ar ráta comhréidh, 

le haghaidh láithreachtaí arna n-údarú go cuí agus arna ríomh i gcomhréir leis na téarmaí agus na 

coinníollacha a leagtar síos sa rialachán seo. 

 

1.2 Na comhaltaí a bheidh rannpháirteach sa seisiún iomlánach agus in aon chruinniú eile, seachas 

cruinniú de Bhiúró den Choiste, arna dtionól i rith an tseisiúin iomlánaigh nó ar an lá roimhe, ní 

bheidh siad i dteideal ach aon aisíocaíocht speansas taistil, aon liúntas taistil ar ráta comhréidh 

agus aon liúntas ar ráta comhréidh in aghaidh an lae cruinnithe. 

 

1.3 Na comhaltaí a bheidh rannpháirteach i gcruinniú grúpa pholaitiúil de Choiste Eorpach na Réigiún 

nó de bhiúró grúpa pholaitiúil, beidh siad i dteideal na haisíocaíochta agus na liúntas dá 

bhforáiltear i mír 1 i gcás ina mbeidh comhaltaí rannpháirteach sa chruinniú den Bhiúró nó sa 

seisiún iomlánach a bheidh á thionól i gcomhthráth leis na cruinnithe sin.  

 

1.4 Na comhaltaí a bheidh rannpháirteach sna cruinnithe, seimineáir, comhdhálacha agus 

gníomhaíochtaí nach mbeidh á n-eagrú ag Coiste Eorpach na Réigiún ach ar ábhar spéise d'obair 

an Choiste iad, beidh siad i dteideal na haisíocaíochta speansas taistil agus na híocaíochta liúntas 

taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh dá bhforáiltear i mír 1, faoi réir an méid a leanas a chur 

isteach: 

 iarratas i scríbhinn lena ngabhann an cuireadh chuig an imeacht agus/nó an clár; 

 réamhúdarú i scríbhinn ón oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean. 

 

1.5 Beidh comhaltaí malartacha nó ionadaithe atá sainordaithe go cuí i dteideal aisíocaíocht speansas 

taistil agus íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh ar na coinníollacha céanna 

atá ag comhaltaí, nuair a bheidh comhaltaí á n-ionadú acu. Ní bheidh siad i dteideal ach aon 

aisíocaíocht speansas taistil agus aon liúntas taistil ar ráta comhréidh in aghaidh an chruinnithe 

nó an tseisiúin iomlánaigh, a íocfar leis an gcomhalta nó lena chomhalta malartach/comhalta 

malartach. 

 

1.6 I gcás inar ceapadh comhalta malartach mar rapóirtéir, beidh sé/sí i dteideal aisíocaíocht speansas 

taistil agus íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh as bheith i láthair ag 

cruinnithe coimisiúin nó ag seisiúin iomlánacha ar an lá cruinnithe ar a mbeidh an tuairim a bhfuil 

sé/sí ina rapóirtéir uirthi ar an gclár. Beidh feidhm ag an bhforáil seo fiú amháin nuair atá an 

comhalta a bhfuil sé ag gníomhú mar chomhalta malartach dó/di tráth a cheapacháin/ceapacháin 

mar rapóirtéir i láthair freisin. 
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Airteagal 2: Áit chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil 

 

2.1 Beidh aisíocaíocht na speansas taistil agus ríomh na liúntas taistil ar ráta comhréidh bunaithe ar 

an achar idir an áit chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil ag an gcomhalta agus ionad an 

chruinnithe. 

 

2.2 Measfar an áit chónaithe arna dearbhú ag comhalta tráth a cheapacháin/ceapacháin i gCoiste 

Eorpach na Réigiún mar an áit chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil aige/aici (príomháit 

chónaithe). Cuirfear aon athrú in iúl don One Stop Shop.  

 

Má fheidhmíonn comhalta na dualgais a bhaineann lena shainordú/sainordú polaitiúil ar ar a 

mbonn sin a ceapadh é/í mar chomhalta de Choiste Eorpach na Réigiún in áit dhifriúil sa Bhallstát 

céanna, féadfaidh sé/sí a iarraidh ar an oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean, ach fianaise 

dhoiciméadach a thíolacadh, go n-aithneofar an áit eile sin mar dhara háit oibre oifigiúil, ónar 

féidir leis an gcomhalta turas a thosú nó ar féidir leis an gcomhalta filleadh uirthi. Déanfaidh 

an t-oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean cinneadh maidir le clárú an dara háit oibre oifigiúil.  

 

Ní dhéanfaidh Coiste Eorpach na Réigiún turais idir an dá áit chónaithe atá dearbhaithe go 

hoifigiúil a aisíoc ar chúinse ar bith, má tharlaíonn sé go gcinneann an comhalta níos mó na 24 uair 

an chloig a chaitheamh ag ceann amháin den dá sheoladh. 

 

2.3 Déanfar speansais taistil a aisíoc ar bhonn an bhealaigh dhírigh idir an áit chónaithe atá 

dearbhaithe go hoifigiúil agus ionad an chruinnithe. 

 

Más rud é go nglacann comhalta bealach eile seachas an bealach díreach óna áit chónaithe/háit 

chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil, nó má shroicheann sé/sí an ceann scríbe níos mó 

ná 48 uair an chloig roimh thús an chruinnithe agus/nó má imíonn sé/sí níos mó ná 48 uair an 

chloig tar éis chlabhsúr an chruinnithe, nó má tá briseadh sa turas ar feadh níos mó ná 24 uair an 

chloig, agus nach bhfuil údar maith leis an mbriseadh sin de thoradh cruinniú údaraithe go cuí ag 

an gCoiste, ní dhéanfar a chuid/cuid speansas a aisíoc ach amháin ar choinníoll go gcuirfidh sé/sí 

an fhianaise is gá isteach, ag lua na difríochta praghais idir an turas sin agus turas díreach maille 

leis an éileamh ar aisíocaíocht. Nuair is léir ón bhfianaise arna cur isteach go bhfuil na cos tais a 

thíolactar san éileamh níos ísle ná costas turais dhírigh, aisíocfar na costais. Nuair atá costais an 

turais indírigh níos mó ná costais an turais dhírigh, beidh an aisíocaíocht teoranta do phraghas an 

turais dhírigh. 

 

Nuair nach gcuirfear an fhianaise isteach maille leis an éileamh ar aisíocaíocht, déanfaidh sé/sí 

iarratas ar údarú a chur isteach chuig an oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean, agus luafaidh sé 

an t-údar maith atá leis an turas indíreach agus cuirfidh sé i gceangal an fhianaise is gá ag lua na 

difríochta praghais idir an turas sin agus turas díreach. Ní thabharfar tosaíocht do láimhseáil 

na n-éileamh sin. 

 

2.4 Féadfar speansais taistil arna dtabhú ag Uachtarán agus ag Chéad Leas-Uachtarán an Choiste i 

gcomhlíonadh a ndualgas a aisíoc, fiú i gcásanna ina dtéann siad bealach eile seachas an bealach 

díreach ón áit chónaithe atá dearbhaithe. 
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2.5 Na comhaltaí a athraíonn sonraí a dturais maidir leis na sonraí arna gcur in iúl don roinn airgeadais 

roimhe sin i leith an bhealaigh nó an ticéid arna úsáid, beidh sé de cheangal orthu dearbhú maidir 

le "hathrú turais" a chur isteach ar fhilleadh dóibh, trí litir a scríobh chuig Seirbhís Airgeadais na 

gComhaltaí, agus doiciméid tacaíochta ag gabháil leo. 

 

Airteagal 3: Aisíocaíocht speansas taistil 

 

3.1 Taisteal d'iarnród, de bhus nó ar bhád 

 

Déanfar táillí iarnróid, bus nó báid arna n-íoc go hiarbhír a aisíoc suas le costas ticéid den chéad 

ghrád ach na doiciméid tacaíochta a chur ar fáil. 

 

3.2 Taisteal i gcarr 

 

I gcás taisteal i gcarr, déanfar aisíocaíocht leis an duine atá cumhdaithe ag na rialacha sin de réir 

ráta comhréidh in aghaidh an chiliméadair. Socrófar an ráta comhréidh in aghaidh an chiliméadair 

trí chinneadh ón mBiúró. 

 

Beidh aisíocaíocht ar chostas an taistil i gcarr teoranta do thuras fillte d'uasmhéid 2 000 

ciliméadar. 

 

Déanfaidh na húdaráis riaracháin an t-achar i gciliméadair idir ionad an chruinnithe agus an áit 

chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil a chinneadh trí bhíthin ríomhchláir.  

 

Ní mór doiciméid tacaíochta a bheith ag gabháil le haon iarraidh ar aisíocaíocht costais turais i 

gcarr atá níos mó ná 1 000 ciliméadar.  

 

Más rud é go dtaistealaíonn beirt nó níos mó, atá cumhdaithe faoi na rialacha sin, sa charr céanna, 

beidh an duine atá freagrach as an gcarr i dteideal na haisíocaíochta thuas, móide íocaíocht 

bhreise 20 % i ndáil le gach duine atá ag taisteal leis/léi, ar choinníoll go luann sé/sí 

a n-ainmneacha ina éileamh/héileamh ar aisíocaíocht. Dá réir sin forghéillfidh na daoine arna lua 

aon cheart maidir le haisíocaíocht speansas taistil ar an gcuid chomhfhreagrach den turas. 

 

Beidh comhaltaí a bhfuil a gcarr príobháideach á úsáid acu go hiomlán freagrach fós as aon 

damáiste timpisteach dá bhfeithicil nó d'fheithiclí tríú páirtí.  

 

3.3 Taisteal d'aer 

 

Déanfar speansais aeriompair arna n-íoc go hiarbhír a aisíoc suas le costas ticéid den ghrád gnó, 

ach na doiciméad tacaíochta a chur ar fáil. 

 

3.4 Ticéid arna gcur in áirithe trí ghníomhaire taistil atá ar conradh ag Coiste na Réigiún 

 

Déanfar na sonraisc a bhaineann le ticéid iompair, arna gcur in áirithe trí ghníomhaire taistil atá 

ar conradh ag Coiste na Réigiún, a sheoladh go díreach chuig Seirbhís Airgeadais na gComhaltaí 

lena n-íoc. 
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3.5 Turais bhreise 

 

Más rud é, ar chúiseanna eisceachtúla a bhaineann leis an obair, go ndéanfar an dara turas le linn 

seisiún iomlánach, nó idir dhá chruinniú arna dtionól ar dhá lá as a chéile, cuirfidh an comhalta 

iarratas ar údarú isteach chuig an oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean, agus na cúiseanna a 

lua agus doiciméid tacaíochta i gceangal ag léiriú mhéid na gcostas arna dtabhú. Ní aisíocfar turais 

bhreise ar lú ná 100 km (aon treo) iad 

 

Tá Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún i dteideal turais bhreise idir dhá chruinniú as a chéile. 

 

3.6 Speansais taistil idir an áit chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil nó ionad na gcruinnithe 

agus an stáisiún iarnróid, an t-aerfort nó an calafort 

 

Beidh feidhm ag forálacha Airteagal 3 freisin maidir le speansais taistil idir an áit chónaithe atá 

dearbhaithe go hoifigiúil nó ionad na gcruinnithe agus an stáisiún iarnróid, an t-aerfort nó an 

calafort agus ionad na gcruinnithe agus an stáisiún iarnróid, an t-aerfort nó an calafort. 

 

I gcás cruinnithe arna dtionól lasmuigh den Bhruiséil, ar bhonn eisceachtúil beidh an t-iompar de 

thacsaí ón stáisiún, aerfort nó calafort go dtí ionad na gcruinnithe agus uaidh incháilithe le 

haghaidh aisíocaíochta i gcás teacht isteach déanach nó imeacht luath nó má chuirtear fianaise 

isteach nach raibh aon chóras iompair phoiblí ná córas iompair arna sholáthar ag na 

heagraithe/comheagraithe ar fáil. Ní bheidh aon úsáid eile de thacsaí incháilithe le haghaidh 

aisíocaíochta ach amháin in imthosca eisceachtúla, ar iarratas i scríbhinn a chur chuig an oifigeac h 

údarúcháin trí fhotharmligean, agus na cúiseanna á lua agus na doiciméid tacaíochta á gcur i 

gceangal. 

 

3.7 Iompar oifigiúil arna chur fáil 

 

Ní bheidh comhaltaí a gcuireann Coiste Eorpach na Réigiún nó an t-eagraí ag ionad cruinnithe 

modhanna iompair oifigiúla ar fáil dóibh, ní bheidh siad i dteideal aisíocaíocht aonair na speansas 

taistil sin a éileamh. 

 

 

Airteagal 4: Liúntas taistil ar ráta comhréidh 

 

4.1 Cumhdóidh an liúntas taistil ar ráta comhréidh na speansais uile arna dtabhú i rith turais éagsúla, 

lena n-áireofar na speansais taistil uile sa Bhruiséil. Is iad na comhaltaí atá i dteideal aisíocaíocht 

speansas taistil ó Choiste Eorpach na Réigiún de réir na rialacha sin, agus iad sin amháin, a bheidh 

i dteideal liúntas taistil a fháil. 

 

4.2 Beag beann ar an modh iompair arna úsáid (iarnród, bus, bád nó eitleán), déanfar méid an liúntais 

taistil a ríomh i gcomhréir leis an tábla thíos ar ráta comhréidh bunaithe ar an achar iarbhír idir an 

áit imeachta, ionad na gcruinnithe agus an áit ar a bhfuil an tairbhí ag filleadh. 
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Achar an turais  Líon comhfhreagrach na  

n-aonad tagartha  

Ó 0 km go 200 km 0 

Ó 201 km go 400 km 0.75 

Ó 401 km go 1000 km 1 

Ó 1 001 km go 2 000 km 1.5 

Os cionn 2 000 km  2 

 

I gcás turais lasmuigh den Aontas Eorpach atá níos faide ná 6 000 km, is é ceithre aonad tagartha 

an liúntas taistil ar ráta comhréidh a bheidh ann le haghaidh comhaltaí.  

 

4.3 Má fhreastalaítear ar chruinnithe as a chéile ag ionaid dhifriúla, déanfar an liúntas a ríomh 

bunaithe ar an achar iomlán idir an áit chónaithe atá dearbhaithe go hoifigiúil agus an t-ionad 

cruinnithe is faide ar shiúl, trí gach ceann de na hionaid chruinnithe i ndiaidh a chéile.  

 

4.4 Más rud é, ar chúiseanna eisceachtúla, i gcomhréir le Airteagal 3(5), go ndéanfar an dara turas le 

linn an tseisiúin iomlánaigh nó idir dhá chruinniú a bheidh ar siúl dhá lá as a chéile, ní fhágfaidh 

an turas sin go mbeifear i dteideal an dara liúntas taistil ar ráta comhréidh. 

 

4.5 I gcás turais indíreacha, más rud é gur údarás nó eagraíocht idirnáisiúnta eile a aisíocann na 

speansais taistil le haghaidh an turais ann nó an turais ar ais, beidh méid an liúntais taistil ar ráta 

comhréidh atá an comhalta i dteideal a fháil ó Choiste Eorpach na Réigiún, beidh sé teoranta 

do 50 % den liúntais taistil is iníoctha de ghnáth le haghaidh turas fillte díreach.  

 

 

Airteagal 5: Liúntas cruinnithe ar ráta comhréidh 

 

5.1 Cumhdóidh an liúntas ar ráta comhréidh gach cineál speansas ag ionad na gcruinnithe ar feadh lá 

féilire. 

 

5.2 Íocfar an liúntas mar a leanas: 

a) as gach lá a chaitear ag freastal ar chruinniú sna cásanna a leagtar amach in Airteagal 1; 

b) as gach lá idir dhá chruinniú nuair nach bhfilleann an comhalta ar an áit chónaithe atá 

dearbhaithe go hoifigiúil aige/aici, ar choinníoll nach bhfuil suim iomlán an liúntais sin níos 

mó ná an tsuim iomlán i leith speansais taistil agus liúntais le haghaidh am taistil a aisíoc agus 

a gheobhadh an comhalta dá mba rud é go ndearna sé/sí an turas fillte óna áit/háit imeachta 

tosaigh agus ar ais. Ní mór don chomhalta fianaise a thabhairt ar an gcostas a sábháladh. Ní 

rachaidh an liúntas seo thar méid is ionann agus dhá liúntas cruinnithe laethúla i gcás ar bith; 

c) as gach lá nach mbeidh aon chruinniú ann le linn seisiún iomlánach de thoradh imeachtaí a 

chealú nó a chur ar fionraí, ar choinníoll go nglacann an comhalta páirt in obair an Choiste nó 

a chuid comh-chomhlachtaí ar an lá roimhe sin agus ar an lá dár gcionn agus ar choinníoll 

nach bhfilleann sé/sí ar an áit chónaithe atá dearbhaithe aige/aici idir an dá linn. 
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5.3 Má thugann údarás eile nó eagraíocht idirnáisiúnta eile lóistín don chomhalta ag ionad na 

gcruinnithe, beidh méid an liúntais ar ráta comhréidh teoranta do 50 % de mhéid an liúntais is 

iníoctha de ghnáth as a rannpháirtíocht ag an gcruinniú. 

 

5.4 I gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo, i gcás ina bhfuil sé de cheangal ar chomhaltaí rátaí 

an-ard a íoc le haghaidh na n-óstán atá roghnaithe ag an gCoiste nó ag comheagraithe ag 

cruinnithe lasmuigh den cheanncheathrú, nó i gcás ina bhfuil siad ag déanamh ionadaíocht ar an 

gCoiste agus nach leor an gnáthliúntas cruinnithe lena speansais a chumhdach, féadfaidh an 

tArdrúnaí méadú ar a liúntas cruinnithe a thabhairt dóibh, arna iarraidh sin dóibh, agus ar 

dhoiciméid tacaíochta a chur isteach. Ní fhéadfar an liúntas cruinnithe a mhéadú faoi níos mó ná 

30 %, áfach. 

 

 

Airteagal 6: Nós imeachta aisíocaíochta 

 

6.1 D'fhonn leas a bhaint as aisíocaíocht speansas nó as íocaíocht liúntas, ní mór do chomhaltaí an 

méid seo a leanas a dhéanamh: 

a) liosta laethúil na rannpháirtithe ag cruinnithe a shíniú, nuair a chuireann an Coiste liosta den 

sórt sin ar fáil, 

b) an t-éileamh ar aisíocaíocht le haghaidh gach lae cruinnithe a chomhlánú go cuí agus a shíniú, 

c) na doiciméid tacaíochta is iomchuí a chur isteach. 

 

6.2 Féadtar na héilimh ar aisíocaíocht agus na doiciméid tacaíochta a chur isteach ar pháipéar nó i 

bhformáid leictreonach ag baint úsáid as an gcóras arna chur ar fáil ag an gCoiste.  

 

6.3 Tabharfar tosaíocht do láimhseáil na n-éileamh ar aisíocaíocht i bhformáid leictreonach agus 

na n-éileamh ar pháipéar araon arna gcomhlánú go hiomlán agus arna gcur isteach laistigh de dhá 

sheachtain tar éis dheireadh an chruinnithe. 

 

6.4 Ní féidir éilimh ar aisíocaíocht, ar gá ticéad, doiciméid tacaíochta nó faisnéis bhreise a thíolacadh 

in éineacht leo, a phróiseáil in éagmais na ndoiciméad sin. 

 

6.5 Ní mór na foirmeacha éilimh, maille leis na doiciméid tacaíochta, a chur faoi bhráid Sheirbhís 

Airgeadais na gComhaltaí ar a dhéanaí faoin 1 Nollaig sa bhliain i ndiaidh na bliana ina raibh an 

cruinniú ar siúl. Aon éileamh ar aisíocaíocht a fhaightear tar éis an dáta sin nó nach bhfuil 

comhlánta go hiomlán faoin dáta sin, ní dhéanfar é a aisíoc agus measfar é a bheith ar neamhní 

go hiomlán. 

 

6.6 Más rud é go bhfuil an t-éileamh ar aisíocaíocht agus na doiciméid tacaíochta curtha isteach i 

bhformáid leictreonach ag an gcomhalta, ba cheart dó/di na bundoiciméid a choimeád ar fáil ar 

feadh dhá bhliain tar éis dheireadh na bliana a dtagraíonn an doiciméad tacaíochta di. 

 

6.7 Leis an síniú ar a bhfoirmeacha éilimh, dearbhaíonn comhaltaí go bhfuil an fhaisnéis arna soláthar 

san fhoirm agus sna doiciméid tacaíochta fíor agus iomlán, agus nach bhfuil siad ag fáil aon 

aisíocaíocht ar na speansais taistil sin ó fhoinsí eile. Maidir le haon iarratais bhréagacha, 
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d'fhéadfadh imscrúduithe agus/nó pionóis mar atá leagtha amach sna rialacha airgeadais is 

infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a theacht astu.  

 

6.8 Déanfaidh Seirbhís Airgeadais na gComhaltaí na foirmeacha éilimh agus na doiciméid tacaíochta 

a fhíorú sula ndéanfar speansais a aisíoc agus liúntais a íoc agus coimeádfar iad le haghaidh 

tuilleadh seiceálacha féideartha tráth níos déanaí. Má tá gá leis, tá Seirbhís Airgeadais na 

gComhaltaí údaraithe faisnéis bhreise a iarraidh ón gcuideachta taistil nó ó aon fhoinse eile. Sna 

cásanna sin, ní féidir tosaíocht a thabhairt do chomhaid a thuilleadh. 

 

 

Airteagal 7: Socruithe maidir le híocaíocht liúntas agus aisíocaíocht speansas taistil 

 

7.1 Socrófar an liúntas cruinnithe ar ráta comhréidh agus an liúntas taistil ar ráta comhréidh de réir 

aonad tagartha trí chinneadh ón mBiúró. Ag tús gach bliana, beidh siad faoi réir coigeartú bliantúil 

boilscithe arna chur i gcrích ag roinn riaracháin Choiste na Réigiún ar bhonn mheánráta boilscithe 

an Aontais Eorpaigh (foinse: Eurostat), mura gcinnfidh an Biúró a mhalairt.  

 

Tiocfaidh liúntais nua ar ráta comhréidh i bhfeidhm ar lá an chinnidh ón mBiúró.  

 

7.2 Déanfar íocaíochtaí arna iarraidh sin don chomhalta arna chumhdach ag na rialacha sin, trí aistriú 

bainc go dtí cuntas bainc nó go dtí cuntas oifig phoist. Maidir le haon athruithe i sonraí an chuntais 

bainc nó an chuntais oifig phoist, ní mór fógra i scríbhinn ina leith a chur ar leithligh chuig an 

One Stop Shop. 

 

7.3 Déanfar liúntais agus aisíocaíochtaí speansas taistil a ríomh in EUR. 

 

7.4 Déanfar ticéid taistil a aisíoc in EUR. I gcás comhaltaí ó thíortha nach bhfuil sa limistéar euro, 

déanfar ticéid a cheannaítear agus a n-íoctar astu ina n-airgeadraí náisiúnta a aisíoc san airgeadra 

céanna, ar choinníoll gur roghnaigh an comhalta an socrú sin go hoifigiúil ag tús a théarma 

oifige/a téarma oifige. Fanfaidh an rogha sin bailí ar feadh théarma oifige iomlán an chomhalta.  

 

7.5 Déanfar airgeadraí nach bhfuil sa limistéar euro a chomhshó ag an ráta malairte a fhoilsíonn 

oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin Eorpaigh (InforEuro) go míosúil.  

 

 

Airteagal 8: Cásanna nach gcumhdaítear 

 

Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean cásanna nach gcumhdaítear leis na 

rialacha sin a tharchur chuig an Ardrúnaí le haghaidh cinneadh. 

 

 

Airteagal 9: Nós imeachta achomhairc 

 

9.1 Maidir le comhalta nár fhormheas an t-oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean a iarraidh ar údarú 

faoi Airteagail 2(2), 2(3), 3(5) agus 3(6), féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chuig an Ardrúnaí 
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i gcoinne an chinnidh sin. Ní mór an iarraidh ar achomharc a chur faoi bhráid an Ardrúnaí laistigh 

de mhí amháin tar éis fógra a fháil ón oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean.  

 

9.2 Maidir le comhalta nár fhormheas an tArdrúnaí a iarraidh faoi Airteagal 5(4), Airteagal 8 agus 

Airteagal 9(1), féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chuig an Uachtarán i gcoinne an chinnidh 

sin. Ní mór an iarraidh ar achomharc a chur faoi bhráid an Uachtaráin laistigh de mhí amháin tar 

éis fógra a fháil faoi chinneadh an Ardrúnaí. 

 

 

Airteagal 10: Forálacha cur chun feidhme 

 

Glacfaidh an tArdrúnaí forálacha cur chun feidhme maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, tar éis 

dó dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún um Ghnóthaí Airgeadais agus Riaracháin.  

 

 

Airteagal 11: Foráil chríochnaitheach 

 

Cuirfear an Rialachán seo in ionad Rialachán Uimh. 003/2014 ó Bhiúró Choiste Eorpach na Réigiún 

maidir le haisíocaíocht speansas taistil agus íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh le 

comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste Eorpach na Réigiún. 

 

 

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2018. 

 

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 9 Deireadh Fómhair 2017. 

 

Thar ceann Bhiúró Choiste Eorpach na Réigiún 

 

 

 

(sínithe) 

Karl-Heinz Lambertz 

Uachtarán 

_____________ 

 


