
  

 

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 

Scéim Chonair Croí-Bhus Cluain Ghrífín go Lár na 

Cathrach 

Cinneadh Scagtha Measúnachta Cuí 

 

Tá sé beartaithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair (an “NTA”) an Scéim Chonair Croí-Bhus Cluain Ghrífín 

go Lár na Cathrach (an “Scéim Beartaithe”) a chur i gcrích.  

Déantar an Scéim Chonair Croí-Bhus Cluain Ghrífín go Lár na Cathrach a threorú feadh Bhóthar R107 

Mhullach Íde ó Ascaill Abhainn na Maighne - Acomhal Bhóthar Mhullach Íde R107 go dtí an acomhal le 

Marglann Marino - Fionnradharc agus ródaítear freisin do rothaithe tríd an acomhal le Bóthar Mhullach 

Íde-Bóthar Bhrian feadh Bhóthar Carleton, Páirc Naomh Aidan, Bóthar Haverty agus Marglann Marino, 

iad uile i gContae Bhaile Átha Cliath agus laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath (DCC). Ón áit seo, tá an Scéim Beartaithe ceangailte le tionscadal ar leithligh, Tionscadal Tús-áite do 

Bhusanna & Bus Chluain Tarbh go Lár na Cathrach, á fhorbairt ag DCC faoi láthair.  Soláthróidh an 

Tionscadal Tús-áite do Bhusanna idir Chluain Tairbhe agus Lár na Cathrach lánaí rothaíochta scartha agus 

bonneagar tús-áite do bhusanna feadh an bhealaigh 2.7 cm a théann ó Bhóthar Chluain Tairbhe ag an 

acomhal idir Bóthar Alfie Byrne chuig Sráid Amiens ag an acomhal idir Shráid Thalbhóid agus Lár na 

Cathrach. Ceanglaíonn tús na Scéime Beartaithe le tionscadal ar leithligh atá á fhorbairt ag DCC, eadhon, 

Príomhshráid Bhéal Maighne agus Scéim Ascaill Bhéal Maighne, a sholáthraíonn naisc bus agus rothair le 

Stáisiún Dart Chluain Ghrífín. 

Cheap an NTA Scott Cawley Ltd. chun Tuarascáil Scagtha Measúnachta Cuí a ullmhú don Scéim Beartaithe 

chun machnamh, anailís agus measúnú a dhéanamh i bhfianaise an eolais eolaíoch is fearr agus na faisnéise 

oibiachtúla agus cuspóirí caomhnaithe an láithreáin / na láithreán Eorpach (a phléitear tuilleadh thíos), 

más dóigh go mbeidh éifeacht shuntasach ag an Scéim Beartaithe ina haonar nó i gcomhcheangal le 

pleananna nó tionscadail eile ar Láithreán / Láithreáin Eorpacha. 

Fuair agus léigh an NTA an Tuarascáil Scagtha Measúnachta Cuí agus rinne sí machnamh ar a ábhar agus 

ar a chonclúidí agus a moladh atá leagtha amach ann. Tar éis é seo a dhéanamh, aontaíonn an NTA leis na 

conclúidí agus an moladh atá leagtha amach sa Tuarascáil Scagtha Measúnachta Cuí.  

Cinneadh Scagtha AA 

Chinn an NTA go bhfuil gá le Measúnú Cuí ar an Scéim Beartaithe toisc nach féidir léi a eisiamh, i 

bhfianaise an eolais eolaíoch is fearr agus ar bhonn faisnéise oibiachtúla eolaíochta, tar éis an scagtha a 

rinne an NTA, go ndearna an Scéim Beartaithe, ach an oiread beidh éifeacht shuntasach ag na daoine aonair 

nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile, mura ndéantar maolú orthu, ar na 18 Suíomh (anna) 

Eorpacha seo a leanas (12 SPA agus 6 SAC) i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe na láithreán / na láithreán 

sin: -  

1. SAC Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh,  

2. SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Theas,  

3. SAC Ceann Bhinn Éadair,  



  

4. Cloch Dábhiolla go SAC Deilginis,  

5. SAC Reachrainn,  

6. SAC Bá Bhaile Dúill, 

7. SPA Cósta Ceann Bhinn Éadair,   

8. SPA Oileán an Tairbh Thuaidh,  

9. SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann,  

10. SPA Deilginse,  

11. SPA Inbhear Mullach Íde,  

12. SPA Inbhear Bhaile Roiséir,  

13. SPA Oiléain Na Scéirí,  

14. SPA Cloch Dábhiolla,  

15. SPA Inis Mac Neasáin,  

16. SPA Bá Bhaile Dúill, 

17. SPA Reachrainn agus  

18. SPA na Muirí. 

Rinne an NTA an cinneadh seo ar an mbonn go ndearna sí machnamh ar an timpeallacht éiceolaíoch 

bhunlíne; méid agus tréithe na Scéime Beartaithe agus tar éis na tionchair fhéideartha seo a leanas a 

shainaithint: 

• Caillteanas agus ilroinnt gnáthóige; 

• Díghrádú / éifeachtaí gnáthóige ar speicis QI / SCI mar thoradh ar thionchair hidreolaíocha; 

• Díghrádú gnáthóige mar thoradh ar speicis ionracha neamhdhúchasacha a thabhairt isteach / 

a scaipeadh; 

• Díghrádú gnáthóige mar thoradh ar thionchair ar cháilíocht an aeir; agus 

• Tionchair suaitheadh agus díláithriú. 

Tugtar tuilleadh sonraí thíos faoi gach ceann de na tionchair fhéideartha a sainaithníodh. 

Caillteanas agus ilroinnt gnáthóige 

Ní fhorluíonn an Scéim Beartaithe le haon láithreáin Eorpacha, ach is eol do speicis Leas Speisialta 

Caomhnaithe (SCI) ar ainmníodh SPAnna i gcomharsanacht na Scéime Beartaithe dóibh suíomhanna 

beathaithe ex situ a úsáid i gceantar Bhaile Átha Cliath (i.e., SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Bá Bhaile Dúill, 

SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann agus 

SPA Inbhear Bhaile Roiséir, SPA Oiléain Na Scéirí, SPA Inis Mac Neasáin, SPA Reachrainn agus SPA na 

Muirí). Rinneadh suirbhé ar roinnt suíomhanna beathaithe intíre féideartha laistigh de lorg na Scéime 

Beartaithe chun an measúnú seo a threorú, bhí siad seo suite ag tailte os comhair Óstán Hilton ag acomhal 

Bhóthar Mhullach Íde / R135, Páirc na bhFearbán, agus Páirc na Bealtaine. Díobh seo, fuarthas go dtacaíonn 

Páirc na bhFearbán agus Pháirc na Bealtaine le speicis SCI. Mar thoradh ar an Scéim Beartaithe caillfear go 

sealadach gnáthóg GA2 (féarach taitneamhachta) atá oiriúnach chun tacú le faoileán pórúcháin agus speicis 

éan geimhrithe ag comhdhúil tógála sráid Páirc na bhFearbán atá beartaithe, caillteanas buan de ghnáthóg 

GA2 oiriúnach ag an gcosán beartaithe Páirc na Bealtaine, agus caillteanas sealadach de ghnáthóg oiriúnach 

GA2 ag Páirc na Bealtainechun oibreacha teorann a éascú.  

Dá bhrí sin, tá an fhéidearthacht ann go dtarlódh tionchair ar speicis SCI a bhaineann le SPAnna mar 

thoradh ar chaillteanas / ilroinnt gnáthóige.  

Díghrádú / éifeachtaí gnáthóige ar speicis QI / SCI mar thoradh ar thionchair hidreolaíocha 



  

Tá an Scéim Beartaithe ceangailte go hidreolaíoch le Cuan Bhaile Átha Cliath agus Inbhear na Maighne trí 

Santry_020, Mayne_010, Abhainn an Bhaid agus píopaí atá ann cheana a dhraenálann go Cuan Bhaile Átha 

Cliath. Tá an poitéinseal ag scaoileadh féideartha rith chun srutha uisce dromchla éillithe agus / nó 

doirteadh nó teagmhas truaillithe de thaisme isteach in aon ghnéithe uisce dromchla le linn na tógála, nó 

na hoibríochta, tionchar a imirt ar cháilíocht uisce sa timpeallacht uisceach glactha. D’fhéadfadh na 

héifeachtaí bainteacha a bhaineann le laghdú ar cháilíocht uisce dromchla a shíneadh ar feadh achair fhada 

le sruth ó shuíomh an teagmhais truaillithe de thaisme nó an phointe scaoilte agus dá bhrí sin tionchar a 

imirt ar an timpeallacht iartheachtach, i.e., i gCuan Bhaile Átha Cliath agus in Inbhear na Maighne, lena n-

áirítear na suíomhanna Eorpacha seo a leanas: SAC Bá Bhaile Dúill, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Thuaidh, 

SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Theas, SAC Bá Bhaile Dúill, SAC Cheann Bhinn Éadair, Cloch Dábhiolla go 

SAC Deilginis, SPA Bá Bhaile Dúill, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus 

Inbhear Abhainn na Tulchann, agus SPA Deilginse. D’fhéadfadh díghrádú na ngnáthóg íogair atá sna 

suíomhanna Eorpacha seo a bheith mar thoradh ar an laghdú seo ar cháilíocht uisce (ina aonar nó i 

gcomhcheangal le brúnna eile ar cháilíocht uisce), rud a chuirfeadh isteach go diúltach ar na speicis éan 

SCI atá ag brath ar na gnáthóga seo mar sealgaireachta agus / nó gnáthóg fara. D’fhéadfadh sé tionchar 

diúltach a imirt ar chainníocht agus ar cháilíocht na gcreach atá ar fáil do speicis éan SCI. D’fhéadfadh na 

tionchair seo tarlú chomh mór sin go bhféadfaí an bonn a bhaint de chuspóirí caomhnaithe SAC Bá Bhaile 

Dúill, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Thuaidh, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Theas, SAC Cheann Bhinn Éadair, 

Cloch Dábhiolla go SAC Deilginis, SPA Bá Bhaile Dúill, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá Bhaile 

Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann, agus SPA Deilginse.  

Sa chás is measa, mura bhfuil bearta maolaithe ann, tá an cumas ag rith chun srutha uisce dromchla éillithe 

agus / nó teagmhas doirteadh nó truaillithe de thaisme isteach in aon ghnéithe uisce dromchla le linn na 

tógála, nó na hoibríochta, tionchar a imirt ar speicis soghluaiste éan SCI agus speicis mamaigh QI a bhíonn 

ag taisteal, ag foráiste agus ag builín i gCuan Bhaile Átha Cliath ie éin a bhfuil baint acu le SPA Oiléain Na 

Scéirí, SPA Cloch Dábhiolla agus SPA Reachrainn, SPA Bhá Bhaile Dúill, SPA Inis Mac Neasáin, SPA Bhá 

Bhaile Átha Cliath Thuaidh, SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann, SPA 

Inbhear Mhullach Íde, SPA Inbhear Bhaile Roiséir, SPA Cósta Cheann Bhinn Éadair, SPA Deilginse, SPA 

na Muirí agus, mamaigh mhuirí a bhaineann le Cloch Dábhiolla go SAC Deilginse agus SAC Reachrainn. 

D’fhéadfadh an laghdú féideartha seo ar chaighdeán uisce (leis féin nó i gcomhcheangal le brúnna eile ar 

chaighdeán uisce) díghrádú gnáthóga íogaire atá i láthair laistigh de shuíomhanna Eorpacha 

iartheachtacha, a mbeadh tionchar diúltach aige ar na speicis éan SCI atá ag brath ar na gnáthóga seo mar 

sealgaireachta agus / nó gnáthóg fara. D'fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar bhealach diúltach an méid agus 

caighdeán creachaí atá ar fáil do SCI agus QI.  

Díghrádú gnáthóga a tharlaíonn de bharr speiceas neamhdhúcasach a chur isteach/a leathnú 

Níor taifeadadh aon speiceas plandaí ionracha neamhdhúchasacha a liostaítear ar an Tríú Sceideal de 

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 2011, laistigh den Scéim Beartaithe, 

nó gar dó. Bíodh sin mar atá fuarthas taifid de speicis ionracha i gceantar máguaird na Scéime beartaithe 

ar ais ón staidéar deisce. Dá bhrí sin, tá an fhéidearthacht ann go scaipfidh speicis ionracha nó go dtabharfaí 

isteach iad, le linn oibreacha tógála agus / nó gnáthchothabhála / bainistíochta, chuig gnáthóga trastíre i 

suíomhanna Eorpacha le sruth i gCuan Bhaile Átha Cliath trí Santry_020 agus / nó Abhainn an Bhaid, nó 

píopaí a sceitheann go díreach chuig an mbá (ie, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Thuaidh, SAC Bhá Bhaile 

Átha Cliath Theas, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh agus SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear 

Abhainn na Tulchann). Sa chás go dtabharfaí isteach nó go leathnódh na speicis ionracha seo chuig 

suíomhanna Eorpacha iartheachtacha, d'fhéadfaí díghrádú a tharla do ghnáthóga atá ann, go háirithe 

gnáthóga cósta nach mbaítear iad go rialta nó nach mbíonn de shíor faoi uisce farraige. D'fhéadfadh na 

specis seo an bua a fháil ar speicis dhúchasacha atá ann, ag dul i bhfeidhm ar bhealach diúltach 



  

comhdhéanamh an speicis, ilíocht, flúirse agus sláine structúrthach na gnáthóige. Mar gheall air seo 

d'fhéadfadh cuspóirí caomhnaithe a chuifeadh de dhroim seoil sna suíomhanna Eorpacha seo.   

Díghrádú gnáthóga a tharlaíonn de bharr thionchair chaighdeán aeir 

D'fhéadfadh laghdú cháighdeán aeir a tharla i ngarchomharsanacht na n-oibreacha tógála de bharr shil-

leagan dusta a bhaineann leis na gníomhaíochta tógála seo. Áirítear leis seo laghdú fótaisintéise de bharr 

brat dusta a bheith ar na plandaí agus athruithe ceimiceacha cosúil le haigéadacht ithreacha. Anuas air seo, 

féadann aistíochtaí cairr agus sil-leagan d'ábhar cáithníneach agus miotail throma a thagann o úsáid inneall, 

coscán agus bonn a chur leis an méadú de shil-leagan éilleán mar shampla ocsaídí nítrigine (NOx, NOs), 

comhdhúilí orgánacha soghalaithe (VOCs), ábhar cáithníneach (PM), miotail throma (HM) agus amóinia 

(NH4) i ngarchomharsanacht bóithre. D'fhéadfadh é seo dul i bhfeidhm ar na éiceachórais agus fásra atá i 

láthair, d'fhéadfaí tionchair a bheith ar rátaí fáis de phlandaí agus comhdhéanamh, éagsúlacht agus flúirse 

speiceas. 

Tuartar go mbeidh sreafaí AADT (Meánthrácht laethúil bliana) de níos mó ná 1,000 ar Bhóthar Chluain 

Tairbhe agus atreorófar cairr chuig an líonra bóithre sa cheantar máguaird nuair a bheidh an Scéim 

beartaithe i bhfeidhm. Tá seo cóngarach do SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na 

Tulchann. Mar thoradh ar an Scéim Bheartaithe, d'fhéadfadh díghrádú gnáthóga a tharla do speicis 

cháilithíocha a bhfuiltear ag iarraidh a chaomhnú / gnáthóga Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus 

Bunabhainn na Tulchann SPA ar feadh chéim oibríochtúil na Scéime Beartaithe. D'fhéadfadh tionchair 

choitianta a bheith ann mar gheall ar ghníomhaíochtaí/pleananna/tionscadail eile. 

Tionchair chorraíola agus díláithrithe 

Tá roinnt SPAnna ann atá ainmnithe do speicis SCI ar eol dóibh foráiste agus / nó fara ag láithreáin intíre, 

mar pháirceanna imeartha féaraigh taitneamhachta (ie, SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Bhá Bhaile Dhúill, 

SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, Cuan Bhaile Átha Cliath Theas agus SPA Abhainn na Tulchann, SPA 

Inbhear Bhaile Roiséir, SPA Oiléain Na Scéirí, SPA Inis Mhac Neasáin, SPA Reachrainn, agus SPA na Muirí). 

Tá i measc na speiceas seo, ach níl siad teoranta dóibh, an cadhan, an crotach, an roilleach, an guilbhneach 

earrdhubh, an sléibhín, an faoileán scadán, agus an droimneach beag. Suíomhanna sealgaireachta / fara 

intíre oiriúnacha, a úsáideann na speicis éan seo, laistigh den Chrios Tionchair ionchasach (ZoI) den Scéim 

Beartaithe le haghaidh éifeachtaí suaite / díláithrithe.   

Acoimhre 

Tá an cumas ag na tionchair hidreolaíocha, ionracha, cáilíocht an aeir, agus suaitheadh agus díláithriú a 

bhaineann leis an Scéim Beartaithe dul i bhfeidhm ar an timpeallacht ghlactha agus, dá bharr sin, tá an 

cumas acu dul i bhfeidhm ar na cuspóirí caomhnaithe a thacaíonn le leas cáilitheach / leasanna 

caomhnaithe speisialta na hEorpa láithreán (anna). Dá bhrí sin, ní féidir an poitéinseal go mbeidh éifeachtaí 

suntasacha ag an Scéim Beartaithe ar shuíomh (anna) Eorpach a eisiamh.  

Comhthionchair 

Tá an fhéidearthacht ann go bhforbróidh forbairtí a phleanáiltear nó a deonaíodh, nó iad siúd a chuirtear i 

bhfeidhm faoi raon úsáide talún agus pleananna eile, laistigh de shuíomhanna Eorpacha, nó a bheith suite 

in áit a bhféadfadh siad a bheith laistigh de ZoI na suíomhanna Eorpacha a thagann freisin laistigh de ZoI 

na Scéime Beartaithe.  

I measc na bpríomhthionscadal forbartha a bhféadfadh éifeachtaí comhcheangailte a bheith acu mar gheall 

ar a méid, a nádúr agus / nó a suíomh tá Scéimeanna Conair Croí-Bhus eile, MetroLink, uasghrádú ar 



  

bhonneagar iarnróid nó bonneagar iarnróid nua, bonneagar fóntais lena n-áirítear feabhsú fóntais uisce atá 

beartaithe nó toilithe. 

Eascraíonn an poitéinseal le haghaidh éifeachtaí i dteannta a chéile idir na pleananna agus na tionscadail 

seo agus an Scéim Beartaithe trí na bealaí céanna le haghaidh éifeachtaí féideartha agus a shainaithnítear 

don Scéim Beartaithe (ie speicis hidreolaíocha, ionracha, cáilíocht an aeir, agus éifeachtaí suaite agus 

díláithrithe) a d’fhéadfadh gníomhú i dteannta a chéile le héifeachtaí agus cosáin chosúla ag eascairt as na 

pleananna éagsúla.  

Mar sin ní féidir an poitéinseal do na héifeachtaí seo a leanas i dteannta a chéile a eascróidh as pleananna 

a chur as an áireamh: 

• Scoilteadh gnáthóige (mar shampla suíomhanna Eorpacha atá i mbaol ó chaillteanas gnáthóige 

ex-situ; SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Bhá Bhaile Dhúill, SPA Inbhear Bhaile Roiséir, SPA 

Oileán an Tairbh Thuaidh agus SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus SPA Abhainn na 

Tulchann, SPA Oiléain Na Scéirí, SPA Reachrainn, SPA Inis Mhac Neasáin agus SPA na Muirí); 

• Díghrádú gnáthóige/éífeachtaí ar speicis QI/SCI a tharlaíonn de bharr thionchair 

hidreolaíocha (mar shampla laghdú sa chaighdeán uisce i ndobharcheantair a théann chuig Bá 

Bhaile Átha Cliath a dtéann i bhfeidhm ar chuspóírí caomhnaithe a chabhraíonn le gnáthóga 

uisce agus speicis in SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Thuaidh, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Theas, 

SAC Ceann Bhinn Éadair, SAC Chósta Ceann Bhinn Éadair, SAC Chloch Dábhiolla go 

Deilginis, SAC Reachrainn, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá Bhaile Átha Cliath Theas 

agus Inbhear Abhainn na Tulchann, SPA Oileán Dheilginse, SAC Bá Bhaile Dúill, SPA Bá 

Bhaile Dúill, SPA Reachrainn, SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Inis Mhac Neasáin, SPA Oileáin 

na Scéirí, SPA Chloch Dábhiolla, SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Bhunabhainn Bhaile Roiséir 

agus SPA na Muirí; 

• Díghrádú gnáthóige mar thoradh ar speicis ionracha neamhdhúchasacha a thabhairt isteach / 

a scaipeadh; 

• Díghrádú gnáthóige mar thoradh ar thionchair ar cháilíocht an aeir (mar shampla beidh SPA 

Bhá Bhaile Átha Cliath Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann cóngarach do Bhóthar 

Chluain Tarbh atá i mbaol sreafaí tráchta méadaithe ón Scéim Beartaithe); agus, 

• Tionchair suaitheadh agus díláithrithe (mar shampla suíomhanna beathaithe intíre ex-situ a 

úsáideann speicis éan geimhrithe SCI laistigh den ZoI suaite féideartha den Scéim Beartaithe 

do SPA Inbhear Mhullach Íde, SPA Bhá Bhaile Dúill, SPA Inbhear Bhaile Roiséir, SPA Oileáin 

na Scéirí, SPA Inis Mhac Neasáin, SPA Reachrainn, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá 

Bhaile Átha Cliath Theas agus Abhainn na Tulchann agus SPA na Muirí). 

Conclúidí an phróisis mheasúnaithe scagtha 

Tar éis scrúdú, anailís agus meastóireacht a dhéanamh ar an bhfaisnéis ábhartha uile, i bhfianaise an eolais 

eolaíoch is fearr, agus prionsabal an réamhchúraim a chur i bhfeidhm, is féidir a thabhairt i gcrích go bhfuil 

an fhéidearthacht ann go mbeidh éifeachtaí suntasacha ar na suíomhanna Eorpacha seo a leanas, mura 

ndéantar maolú, ag eascairt as an tionscadal ina aonar nó i gcomhcheangal le pleananna agus tionscadail 

eile, mar thoradh ar thionchair hidreolaíocha, speicis ionracha, tionchair ar cháilíocht an aeir agus 

suaitheadh agus tionchair díláithrithe: SAC Bhá Bhaile Átha Cliath Thuaidh, SAC Bhá Bhaile Átha Cliath 

Theas, SAC Bhá Bhaile Dúill; SAC Ceann Bhinn Éadair, SAC Chloch Dábhiolla go Deilginis, SAC 

Reachrainn, SPA Chósta Ceann Bhinn Éadair, SPA Oileán an Tairbh Thuaidh, SPA Bhá Bhaile Átha Cliath 

Theas agus Inbhear Abhainn na Tulchann, SPA Bhá Bhaile Dúill, SPA Deilginse, SPA Inbhear Mhullach 

Íde, SPA Inbhear Bhaile Roiséir, SPA Oileáin na Scéirí, SPAChloch Dábhiolla, SPA Inis Mhac Neasáin, SPA 

Reachrainn agus SPA na Muirí. 



  

Agus an tátal seo á bhaint amach, rinneadh cineál an tionscadail agus a chaidreamh féideartha le gach 

láithreán Eorpach laistigh den chrios tionchair, agus a gcuspóirí caomhnaithe, a mheas go hiomlán. 

D'iarr an NTA ar Scott Cawley Ltd. Ráiteas Tionchair Natura a ullmhú agus a thabhairt chun críche a 

chuirfear faoi bhráid an Bhoird Phleanála le hiarratas ar cheadú don Scéim Beartaithe.  

Tá an cinneadh seo ar fáil lena iniúchadh ag Oifigí an Údaráis Náisiúnta Iompair, Dún Scéine, Lána 

Harcourt, Baile Átha Cliath 2, D02 WT20 agus ar a shuíomh gréasáin ag www.BusConnects.ie.  

 

Sínithe: _______________ 

Do Bhord Cláir BusConnects an NTA agus thar a cheann 

 

Arna dhátú:- [IONSAIGH DÁTA] 

 


