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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA IASCAIGH, 1980, I nDÁIL LE
COMHDHÉANAMH AGUS FEIDHMEANNA AN
PHRÍOMH-BHOIRD IASCAIGH AGUS NA mBORD
IASCAIGH RÉIGIÚNACH, DO DHÉANAMH
ATHRUITHE ÁIRITHE AR A NÓSANNA IMEACHTA,
DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN A gCOISTÍ A BHUNÚ,
DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN SÓCMHAINNÍ A
AISTRIÚ IDIR NA BOIRD, DO DHÉANAMH SOCRÚ
CHUN COIMISIÚN NÁISIÚNTA BRADÁN A BHUNÚ
CHUN COMHAIRLE A THABHAIRT DON AIRE I
dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN ACMHAINN
NÁISIÚNTA BRADÁN, DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE SCÉIM CHUN BRADÁIN FHIÁINE AGUS
BRIC GHEALA FHIÁINE A CHLIBEÁIL, DO LEASÚ AN
ACHTA IASCAIGH (LEASÚ), 1991, D’FHONN SOCRÚ A
DHÉANAMH CHUN COISTÍ BAINISTÍOCHTA
COMHARCHUMANN IASCAIGH A CHEAPADH AGUS
CHUN CRÍOCH GAOLMHAR, DO DHÉANAMH
LEASUITHE IARMHARTACHA AR AN ACHT
IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959, DO LEASÚ AN
ACHTA UM FHORAS NA MARA, 1991, DO
THARSCAOILEADH ÍOC ÚIS FHABHRAITHE AR
AIRLEACAIN THARSCAOILTE ÁIRITHE DE CHUID
AN BHOIRD IASCAIGH MHARA, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
[17 Nollaig, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Iascaigh (Leasú), 1999, a ghairm den
Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar, le hordú nó le horduithe arna ndéanamh ag an Aire faoin
alt seo, lena theacht i ngníomh, i gcoitinne nó faoi threoir críche nó
forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun
críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Forléireofar na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1998, agus an
tAcht seo le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna
Iascaigh, 1959 go 1999, a ghairm díobh le chéile.
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Gearrtheideal,
tosach feidhme,
forléiriú agus
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Leasú ar alt 2(2)
d’Acht 1980.

Leasú ar alt 5(1)
d’Acht 1980.

Feidhmeanna an
Phríomh-Bhoird.
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2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘Acht 1980’’ an tAcht Iascaigh, 1980;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn ‘‘Aire’’ Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’aon achtachán eile, forléireofar í, ach amháin
a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt
don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó
faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo,

(b) aon tagairt d’alt nó do Chuid is tagairt í d’alt nó do Chuid
den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt
d’achtachán éigin eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is tagairt í d’fho-
alt, do mhír nó d’fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt,
mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá
beartaithe.

CUID 2

Leasú ar Acht 1980

3.—Leasaítear leis seo alt 2 (2) d’Acht 1980 trí ‘‘(2) Ar leith ó alt
18A(1) den Acht seo, sa mhéid go gcuireann sé ar chumas an Aire
ordacháin a thabhairt chun maoracha a chosaint, agus ó mhír (e)
d’alt 11(1),’’ a chur in ionad na bhfocal go léir atá roimh ‘‘ní
fhorléireofar aon ní’’.

4.—Leasaítear leis seo alt 5(1) d’Acht 1980 trí ‘‘55A, 55C, 55D’’ a
chur in ionad ‘‘54, 55’’.

5.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 8:

‘‘8.—(1) Is iad feidhmeanna ginearálta an Phríomh-Bhoird
caomhnú, cosaint, bainistiú, forbairt agus feabhsú iascach intíre
agus comhlíonadh éifeachtach éifeachtúil a bhfeidhmeanna
faoin Acht seo ag na boird réigiúnacha a chur chun cinn agus a
urasú, agus tacú leis na nithe sin, agus iad a chomhordú más gá,
agus comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh beartais a
bhaineann leis an gcéanna.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), maidir leis an
bPríomh-Bhord—

(a) déanfaidh sé cibé comhordú, sainseirbhísí agus seirbhísí
tacaíochta a chur ar fáil agus a ghabháil de láimh, do
bhoird réigiúnacha nó lena n-aghaidh, is gá chun go
gcomhlíonfaidh na boird réigiúnacha a
bhfeidhmeanna go héifeachtach,

(b) comhordóidh sé agus rachaidh sé i gcomhairle leis na
boird réigiúnacha i dtaobh ullmhú agus
athbhreithniú rialta pleananna forbartha náisiúnta
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réigiúnacha iascaigh intíre, agus cuirfidh sé na
pleananna sin faoi bhráid an Aire lena mbreithniú
ag an Aire i cibé foirm agus i gceann cibé eatramh a
cheanglóidh an tAire,

(c) riarfaidh sé cibé scéimeanna, deontais agus saoráidí
airgeadais eile ar gá eisíoc a dhéanamh ina leith ar
chistí de chuid an Aontais Eorpaigh agus ar cibé cistí
eile a údaróidh an tAire ó am go ham le toiliú an
Aire Airgeadais,

(d) tacóidh sé le gníomhaíochtaí um chur chun cinn agus
margaíocht duántachta na mbord réigiúnach i leith
a réigiún iascaigh agus, más gá, comhordóidh sé na
gníomhaíochtaí sin, agus comhoibreoidh agus
comhordóiodh sé le Bord Fáilte chun straitéisí agus
gníomhaíochtaí um chur chun cinn agus margaíocht
idirnáisiúnta a fhorbairt i ndáil le duántacht géim,
duántacht garbhéisc agus duántacht turasóireachta
mara,

(e) déanfaidh sé bainistiú, caomhnú, cosaint, forbairt agus
feabhsú éifeachtach agus éifeachtúil aon iascaigh,
gorlainne nó feirme éisc atá ina sheilbh nó ar áitiú
aige a ghabháil de láimh de réir ordachán, más ann,
ón Aire, agus

(f) le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, tabharfaidh
sé aird ar an ngá atá le forbairt inmharthana na
hacmhainne iascaigh intíre (lena n-áirítear gnáthóga
iasc agus speiceas eile flora agus fauna a chaomhnú
agus bithéagsúlacht éiceachóras uisce intíre) agus
cinnteoidh sé, a mhéid is féidir, go gcuirfear a
ghníomhaíochtaí i gcrích sa chaoi go gcosnófar an
oidhreacht náisiúnta, de réir bhrí an Achta
Oidhreachta, 1995.

(3) Féadfaidh an Príomh-Bhord cúrsaí oideachais nó saoráidí
a chur ar fáil chun daoine a oiliúint nó a theagasc ar shlí eile i
nithe a bhaineann le bainistiú, caomhnú, cosaint, forbairt nó
feabhsú iascach agus féadfaidh sé cibé táillí is cuí leis a
mhuirearú i leith na cúrsaí sin nó na saoráidi sin a chur ar fáil.

(4) Féadfaidh an Príomh-Bhord cibé seirbhísí is cuí leis a chur
ar fáil i gcomhair bainistiú, caomhnú, cosaint, forbairt, feabhsú
nó cur chun cinn iascach nó nithe a bhaineann le hiascaigh, agus
féadfaidh sé cibé táillí is cuí leis a mhuirearú i leith na seirbhísí
sin a chur ar fáil (seachas iad sin a chuirtear ar fáil do bhord
réigiúnach nó don Aire).

(5) (a) Féadfaidh an Príomh-Bhord, i ndáil le hiascach intíre,
cibé taighde nó obair thurgnamhach a dhéanamh a
mheasfaidh sé is gá chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh ach ní fhorléireofar an mhír seo mar
ní a chuireann ar chumas an Bhoird taighde nó obair
thurgnamhach a dhéanamh ar aon speiceas éisc
mara, de réir bhrí Chuid XIII den Phríomh-Acht, nó
i ndáil leis, seachas taighde atá cosúil nó ar aon dul
le taighde i ndáil le hiasc mara a bheidh á sheoladh
ag an bPríomh-Bhord díreach roimh thosach
feidhme alt 5 den Acht Iascaigh (Leasú), 1999.
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Coistí an Phríomh-
Bhoird.

Leasú ar alt 10
d’Acht 1980.
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(b) Le linn dó obair a chur i gcrích faoi mhír (a) den
fho-alt seo, comhoibreoidh an Príomh-Bhord, de réir
mar is cuí, le haon bhord réigiúnach ar ina réigiún
atá an t-iascach suite agus comhoibreoidh sé agus
comhordóidh sé freisin, de réir mar is cuí, le Foras
na Mara.

(6) Chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh,
ach faoi réir ordachán, más ann, ón Aire, féadfaidh an Príomh-
Bhord cibé socruithe comhpháirtíochta nó socruithe eile a
dhéanamh le cibé daoine nó comhlachtaí is cuí leis.

(7) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a chur faoi bhráid an
Aire maidir leis an Aire d’fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar
don Aire le halt 29 den Acht Iascaigh (Leasú), 1962, leibhéil
rátaí iascaigh agus dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha
faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1999.

(8) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, a údarú don
Phríomh-Bhord gabháil do phróiseáil agus do mhargaíocht cibé
speiceas éisc a bheidh sonraithe san údarú.

(9) Beidh aird ag an bPríomh-Bhord ar ról agus ar
rannchuidiú ar leith na gclubanna agus na gcomhlachas
duántachta ó thaobh iascaigh intíre Stáit, phoiblí agus eile a
bhainistiú agus a fhorbairt ar shlí inmharthana ar mhaithe le leas
an phobail.’’.

6.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 8:

‘‘8A.—(1) Féadfaidh an Príomh-Bhord coistí a bhunú chun
cúnamh agus comhairle a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna.

(2) Féadfaidh coiste, más cuí leis an mBord, daoine nach
comhaltaí den Bhord a áireamh ar a chomhaltaí.

(3) Ceapfaidh an Príomh-Bhord comhalta den Bhord chun
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar choiste.

(4) Féadfaidh an Príomh-Bhord, tráth ar bith, coiste a
dhíscaoileadh.

(5) Féadfaidh an Príomh-Bhord nós imeachta a choistí a
rialáil ach, faoi réir aon rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a
nós imeachta féin a rialáil.’’.

7.—(1) Leasaítear leis seo alt 10 d’Acht 1980—

(a) i bhfo-alt (4)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

‘‘(ii) a ndéanfaidh an tAire, faoi réir mhír (ab) den fho-
alt seo agus fho-ailt (5) agus (6) den alt seo, líon
nach mó ná 8 a cheapadh tar éis cibé comhairle is
iomchuí leis an Aire a ghlacadh, agus

(iii) a mbeidh duine amháin acu ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann an bhoird réigiúnaigh a
bheidh ainmnithe ag foireann an bhoird.’’,
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mhír (b):

‘‘(aa) (i) Forordóidh an tAire 2 eagraíocht ar a laghad
atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do gach
ceann de na haicmí eagraíochtaí seo a leanas:

(A) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
bainteach le forbairt an
dobharshaothraithe a chur chun cinn nó
ionadaitheach do dhaoine a sheolann gnó
ag forbairt an dobharshaothraithe;

(B) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
ionadaitheach do dhaoine a mbaineann a
ngairmeacha nó a slite beatha le
talmhaíocht;

(C) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
ionadaitheach do dhaoine atá bainteach
le cosaint agus caomhnú an chomhshaoil;

(D) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
bainteach leis an turasóireacht réigiúnach
a chur chun cinn;

(E) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
bainteach le cosaint agus caomhnú na
hoidhreachta náisiúnta de réir bhrí an
Achta Oidhreachta, 1995; agus

(F) eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
bainteach le forbairt réigiúnach nó áitiúil
a chur chun cinn.

(ii) Ceapfaidh an tAire ina gcomhaltaí de bhord
réigiúnach, as measc na ndaoine sin a bheidh
ainmnithe ag gach ceann de na haicmí
eagraíochtaí a fhorordaítear faoi fhomhír (i),
comhalta amháin chun ionadaíocht a
dhéanamh do gach aicme eagraíochta, nó de
cheal ainmniúcháin den sórt sin tar éis don
Aire deis réasúnach a thabhairt do gach aicme
é sin a dhéanamh, ansin as measc cibé daoine
is cuí leis an Aire.

(iii) Déanfaidh eagraíocht a fhorordaítear faoi
fhomhír (i), aon uair a iarrfaidh an tAire
uirthi é, cibé líon iarrthóirí (nach lú ná 2, agus
ar bean duine acu) a shonróidh an tAire a
roghnú lena gceapadh ina gcomhaltaí de
bhord réigiúnach agus déanfaidh sí
ainmneacha na n-iarrthóirí a bheidh
roghnaithe, agus na cúiseanna a measann an
eagraíocht iad a bheith oiriúnach lena
gceapadh amhlaidh, a chur in iúl don Aire.

(iv) Ní cheapfaidh an tAire duine chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta mura raibh an
duine ar dhuine de na daoine a roghnaíodh

7
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de bhun iarrata faoi fhomhír (iii) i ndáil leis
an gceapachán sin, ach—

(A) má dhiúltaíonn nó má mhainníonn na
heagraíochtaí cuí go léir iarrthóir ar bith
a roghnú, nó

(B) má chinneann an tAire gan aon duine de
na hiarrthóirí a roghnaigh na
heagraíochtaí sin a cheapadh ina
chomhalta nó ina comhalta,

de bhun iarrata áirithe faoi fhomhír (iii),
ansin—

(C) ceapfaidh an tAire mar chomhalta duine
a bhí ar dhuine de na daoine a roghnaigh
eagraíocht den sórt sin de bhun iarrata
roimhe sin (más ann) faoin bhfomhír sin
i ndáil leis an gceapachán sin, nó

(D) déanfaidh an tAire iarraidh bhreise den
sórt sin agus ceapfaidh sé mar chomhalta
duine a bhí ar dhuine de na daoine a
roghnaíodh de bhun na hiarrata sin a
rinneadh i ndáil leis an gceapachán.

(v) I gcás go ndéanfar iarraidh faoi fhomhír (iii) nó
(iv)(D), agus gur mhainnigh nó gur dhiúltaigh
an eagraíocht ar a ndéantar an iarraidh an
líon iarrthóirí a bheidh sonraithe san iarraidh
a roghnú, ní choiscfidh sé sin duine a bheidh
roghnaithe ag an eagraíocht nó ag aon
eagraíocht eile i ndáil leis an gceapachán sin
a cheapadh mar chomhalta.

(ab) Déanfaidh an tAire a cheapacháin nó a ceapacháin
faoi mhír (a) (ii) den fho-alt seo sa chaoi, as
comhaltas iomlán an bhoird réigiúnaigh, gur mná 4
ar a laghad de na comhaltaí agus gur fir 4 ar a laghad
de na comhaltaí.’’,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

‘‘(11) Féadfaidh an tAire le hordú líon na gcomhaltaí
tofa de bhord réigiúnach a athrú.’’.

(2) D’ainneoin aon ní in Acht 1980, is é an dáta ar a ndéanfar
an chéad toghchán comhaltaí chuig bord réigiúnach tar éis thosach
feidhme an ailt seo cibé dáta, nach déanaí ná 3 mhí tar éis an tosach
feidhme sin, a shocróidh an tAire le hordú, agus déanfar toghchán a
luaithe is indéanta tar éis gach dáta ar cothrom cúig bliana an dáta
sin é.

(3) Feadfaidh an tAire, le hordú, ordú a dhéanfar faoin alt seo,
lena n-áirítear ordú a dhéanfar faoin bhfo-alt seo, a chúlghairm nó a
athrú.
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gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi.

(5) Go dtí an chéad toghchán comhaltaí de bhord réigiúnach tar
éis thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh gach comhalta de bhord
réigiúnach (lena n-áirítear comhaltaí ceaptha) a bheidh i seilbh oifige
díreach roimh an tosach feidhme sin, mura túisce a éireoidh sé nó sí
as nó a chuirfear as oifig é nó í de réir Acht 1980 mar a bheidh i
bhfeidhm an tráth sin, de bheith i seilbh oifige d’ainneoin go mbeadh
a théarma nó a téarma oifige caite murach an fo-alt seo.

(6) Má tá an chéad toghchán comhaltaí chuig bord réigiúnach tar
éis thosach feidhme an ailt seo le déanamh sa bhliain 2000 ach sin
roimh an 1 Deireadh Fómhair an bhliain sin, ansin, faoi réir alt 14
den Acht Iascaigh, 1980, ach d’ainneoin aon fhorála eile d’aon
achtachán nó d’aon ionstraim a dhéanfar faoi achtachán, déanfar na
daoine a bheidh i dteideal vótáil ag an toghchán sin, i dteideal
iarrthóir a ainmniú lena thoghadh nó lena toghadh agus i dteideal
glacadh le hainmniúchán agus seasamh mar iarrthóir lena thoghadh
nó lena toghadh, a chinneadh amhail is dá mba é an tríú Máirt i mí
na Nollag, 1999, dáta an toghcháin.

8.—Leasaítear leis seo alt 11 d’Acht 1980—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Déanfaidh bord réigiúnach—

(a) faoi réir an Achta seo, na hiascaigh ina réigiún
iascaigh a chosaint agus na hAchtanna
Iascaigh, 1959 go 1999, a chur i bhfeidhm go
ginearálta sa réigiún,

(b) plean chun iascaigh intíre a fhorbairt ina réigiún
iascaigh a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Phríomh-Bhoird, i cibé foirm agus i gceann
cibé eatramh a ordóidh an tAire ó am go ham,
lena chur isteach mar chuid d’aon phlean
forbartha iascaigh intíre a bheidh le cur faoi
bhráid an Aire faoi mhír (b) d’alt 8(2) den
Acht seo,

(c) a chinntiú go ndéanfar aon iascach atá ina
sheilbh nó ar áitiú ag an mbord nó aon
iascach, gorlann nó feirm éisc atá de bhua alt
8(2) den Acht seo faoi chúram agus faoi
bhainistiú an bhoird, a bhainistiú, a
chaomhnú, a chosaint, a fhorbairt agus a
fheabhsú, nó go ndéileálfar leis ar dhóigh eile,
de réir an phlean forbartha reatha a bheidh
ullmhaithe faoin alt seo ag an mbord agus aon
ordacháin ón Aire dá dtagraítear i mír (c)
d’alt 8(2) den Acht seo agus a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire,

9

Leasú ar alt 11
d’Acht 1980.
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(d) de réir an phlean forbartha sin, bainistiú,
caomhnú, cosaint, forbairt agus feabhsú na n-
iascach nach bhfuil ina sheilbh nó ar áitiú aige
ina réigiún iascaigh a chur chun cinn agus a
spreagadh,

(e) a chinntiú go ndéanfar aon iascach oisrí nó aon
iascach maoracha eile ina réigiún iascaigh a
chosaint de réir cibé ordacháin ón Aire a
bhaineann le hiascach den chineál sin,

(f) duántacht ar bhradán, ar bhreac, ar gharbhiasc
agus ar iasc mara a spreagadh, a chur chun
cinn, a mhargú agus a fhorbairt, agus chun
críocha aon cheann nó gach ceann de na
cineálacha sin duántachta, cibé saoráidí agus
aosáidí, más ann, is cuí leis a sholáthar,

(g) forbairt shaorálach pleananna bainistíochta
dobharcheantar iascach intíre ina réigiún
iascaigh a spreagadh, a chur chun cinn, a
eagrú agus a chomhordú in éineacht le
húinéirí, comhlachtaí agus eagraíochtaí
iascach intíre ina réigiún iascaigh agus chun
na críche sin beidh aird aige ar na himthosca
ar leith a bhaineann le gach ceann de na
dobharcheantair atá ina réigiún agus rachaidh
sé i gcomhairle le húdaráis áitiúla agus le
comhlachtaí agus eagraíochtaí leasmhara eile
agus tabharfaidh sé i dtreis iad agus déanfaidh
sé de réir aon ordachán a thabharfaidh an
tAire dó ó am go ham,

(h) comhoibriú agus comhordú leis an bPríomh-
Bhord nó le haon cheann amháin nó níos mó
de na boird réigiúnacha, i gcás gur gá sin,
chun a chinntiú go ndéanfar acmhainní a
úsáid, feidhmeanna a chomhlíonadh,
meastachán a tharraingt suas agus seirbhísí a
sholáthar ar bhealach éifeachtúil agus
éifeachtach laistigh de na réigiúin iascaigh
agus idir na réigiúin iascaigh, agus maidir leis
sin déanfaidh sé de réir aon ordachán a
thabharfaidh an tAire dó ó am go ham, agus

(i) le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, aird
a thabhairt ar an ngá atá le forbairt
inmharthana na hacmhainne iascaigh intíre
(lena n-áirítear gnáthóga iasc agus speiceas
eile fauna agus flora a chaomhnú agus
bithéagsúlacht éiceachóras uisce intíre) agus
cinnteoidh sé, a mhéid is féidir, go gcuirfear a
ghníomhaíochtaí i gcrích sa chaoi go
gcosnófar an oidhreacht náisiúnta, de réir bhrí
an Achta Oidhreachta, 1995.’’,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

‘‘(2) Féadfaidh bord réigiúnach cibé seirbhísí (lena n-
áirítear cúrsaí oideachais nó oiliúna nó saoráidí i
gcomhair oiliúna nó teagaisc) is cuí leis a chur ar fáil i
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feabhsú iascach, nó cibé nithe eile a bhaineann le
hiascaigh, agus féadfaidh sé cibé táillí is cuí leis a
mhuirearú i leith na seirbhísí sin (seachas iad sin a
chuirtear ar fáil do bhord eile nó don Aire).

(2A) Chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh, ach faoi réir ordachán, más ann, ón Aire,
féadfaidh bord réigiúnach cibé socruithe
comhpháirtíochta nó socruithe eile a dhéanamh le cibé
daoine nó comhlachtaí is cuí leis.

(2B) Beidh aird ag bord réigiúnach ar ról agus ar
rannchuidiú ar leith na gclubanna agus na gcomhlachas
duántachta ó thaobh iascaigh intíre Stáit, phoiblí agus eile
ina réigiún iascaigh a bhainistiú agus a fhorbairt ar shlí
inmharthana ar mhaithe le leas an phobail.’’.

9.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i gCaibidil II de Chuid II, i ndiaidh alt 17:

‘‘17A.—(1) Féadfaidh bord réigiúnach coistí a bhunú chun
cúnamh agus comhairle a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna.

(2) Féadfaidh coiste, más cuí leis an mbord réigiúnach lena
mbaineann, daoine nach comhaltaí den bhord a áireamh ar a
chomhaltaí.

(3) Féadfaidh an bord réigiúnach lena mbaineann comhalta
den bhord a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar choiste.

(4) Féadfaidh an bord réigiúnach lena mbaineann, tráth ar
bith, coiste a dhíscaoileadh.

(5) Féadfaidh bord réigiúnach nósanna imeachta a choistí a
rialáil ach, faoi réir aon rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a
nós imeachta féin a rialáil.’’.

10.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach roimh Roinn I de Chaibidil IV de Chuid II:

‘‘ROINN IA

Ordachán ón Aire

18A.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, ordacháin
bheartais a thabhairt don Phríomh-Bhord nó do bhord
réigiúnach maidir le bainistiú, caomhnú, cosaint, forbairt nó
feabhsú iascach laistigh de réigiún iascaigh nó maidir le cosaint
maoracha, i dtéarmaí ginearálta nó i ndáil le nithe sonracha.

(2) Déanfaidh bord de réir ordachán ón Aire agus, i gcás gur
gá é, comhoibreoidh sé agus comhordóidh sé le boird eile ó
thaobh éifeacht a thabhairt dóibh.’’.

11.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 19:

11
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‘‘19.—(1) Ullmhóidh an Príomh-Bhord agus cuirfidh sé faoi
bhráid an Aire, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 4 mhí
tar éis dheireadh gach bliana, tuarascáil scríofa ar a
ghníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana agus ar
ghníomhaíochtaí gach boird réigiúnaigh agus gach
comharchumainn iascaigh arb é réigiún iascaigh an bhoird
réigiúnaigh nó ar cuid den réigiún sin a limistéar.

(2) Ullmhóidh bord réigiúnach agus cuirfidh sé faoi bhráid an
Phríomh-Bhoird, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 3
mhí tar éis dheireadh gach bliana, tuarascáil scríofa ar a
ghníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana agus ar
ghníomhaíochtaí gach comharchumainn iascaigh arb é réigiún
iascaigh an bhoird nó ar cuid den réigiún sin a limistéar.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is féidir ach tráth
nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na bliana lena mbaineann
sí, cóip de thuarascáil faoi fho-alt (1) den alt seo a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) Beidh i dtuarascáil faoin alt seo faisnéis i cibé foirm agus
maidir le cibé nithe (lena n-áirítear cuntais airgeadais an bhoird)
a ordóidh an tAire.

(5) Déanfaidh bord, aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh,
faisnéis a thabhairt don Aire i ndáil le cibé nithe a shonróidh an
tAire maidir lena ghníomhaíochtaí nó i ndáil leis an gcéanna, nó
i leith aon chuntais a choimeádann an bord de bhun alt 20 den
Acht seo, nó aon tuarascála faoi fho-alt (1) nó (2) den alt seo.’’.

12.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 20:

‘‘20.—(1) Déanfaidh bord meastacháin ar a ioncam agus ar a
chaiteachas a chur faoi bhráid an Aire i cibé foirm, i leith cibé
tréimhsí agus ag cibé tráthanna a cheanglóidh an tAire agus
tabharfaidh sé don Aire cibé faisnéis eile i ndáil leis na
meastacháin a cheanglóidh an tAire.

(2) Cuirfidh bord réigiúnach cóip dá mheastacháin i
gcomhlíonadh an ailt seo chuig an bPríomh-Bhord agus cuirfidh
an Príomh-Bhord tuairimí, más ann, i dtaobh na meastachán ar
fáil don Aire i cibé foirm a cheanglóidh an tAire.

(3) Cuirfidh bord faoi deara go gcoimeádfar, ar bhonn
leanúnach, leabhair chuntais chuí—

(a) ar ioncam agus ar chaiteachas uile an bhoird,

(b) ar fhoinsí an ioncaim sin agus ar ábhar an chaiteachais
sin, agus

(c) ar mhaoin, ar shócmhainní agus ar dhliteanais an
bhoird,

agus coimeádfaidh sé cibé cuntais speisialta eile a ordóidh an
tAire ó am go ham.

(4) Aon uair a cheanglóidh an tAire amhlaidh, ceadóidh bord
agus oifigigh boird d’aon duine a bheidh ceaptha ag an Aire
leabhair agus cuntais an bhoird a scrúdú i leith aon bhliana nó
tréimhse eile agus éascóidh siad aon scrúdú den sórt sin.
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den alt seo a shocróidh an tAire.

(6) (a) I gcás go bhfaighidh an tAire meastachán a
ullmhaíodh chun críocha an ailt seo, féadfaidh an
tAire an meastachán a dhaingniú, modhnaithe nó
gan mhodhnú, nó diúltú an meastachán a dhaingniú.

(b) I gcás go ndiúltóidh an tAire meastachán a dhaingniú,
féadfaidh an tAire a cheangal ar an mbord a chuir
an meastachán faoina bhráid meastachán nua ar a
chaiteachas agus a fháltais don bhliain nó don
tréimhse eile lena mbaineann an meastachán nár
daingníodh a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire
chun críocha an ailt seo.

(c) Déanfaidh bord, a luaithe is féidir, de réir ceanglais
faoin bhfo-alt seo, agus beidh feidhm ag fo-alt (1)
den alt seo maidir le meastacháin a ullmhaítear de
bhun ceanglais faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm
aige maidir le meastacháin a ullmhaítear de bhun an
fho-ailt sin.

(7) Ní thabhóidh bord, gan cead ón Aire, aon chaiteachas
seachas caiteachas atá ar áireamh i meastachán arna dhaingniú
faoin alt seo ag an Aire.’’.

13.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 21:

‘‘21.—(1) Féadfaidh an tAire gach bliain, ag féachaint don
phlean forbartha iascaigh intíre agus do thosaíochtaí beartais
náisiúnta, agus tar éis dul i gcomhairle leis an bPríomh-Bhord
agus leis na boird réigiúnacha i dtaobh a ngníomhaíochtaí
beartaithe agus a gcaiteachais bheartaithe don bhliain sin,
deontais de cibé méideanna a bheidh ceadaithe ag an Aire
Airgeadais, faoi chomhair an chaiteachais a thabhóidh siad i
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna, a thabhairt don Phríomh-
Bhord agus do gach bord réigiúnach as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

(2) Ní fhéadfar airgead a dheonófar faoi fho-alt (1) den alt
seo a úsáid ach amháin chun caiteachais a thabhóidh an bord dá
ndeonaítear iad a íoc.’’.

14.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 22:

‘‘22.—(1) Déanfaidh bord, a luaithe is féidir ach tráth nach
déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse cuntasaíochta i
mbliain, na cuntais go léir a choimeádfaidh an bord de bhun alt
20 den Acht seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste lena n-iniúchadh.

(2) Déanfaidh bord, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí
ná mí amháin tar éis iniúchadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den
alt seo a dhéanamh, cóip dá chuntais, lena n-áirítear aon
chuntais a choimeádfar de bhun ordacháin ón Aire faoi alt 20(3)
den Acht seo, mar aon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste ar na cuntais, a thíolacadh don Aire.

13
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(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, laistigh de 3 mhí tar éis iad
a fháil, cóipeanna de chuntais a tíolacadh don Aire faoin alt seo,
mar aon le cóipeanna de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste ar na cuntais, a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.’’.

15.—Leasaítear leis seo alt 25 d’Acht 1980—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

‘‘(1A) (a) Tabharfar Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an
Bhoird ar phríomh-oifigeach an Phríomh-
Bhoird agus, faoi réir aon ordachán nó
treoirlínte ón mBord, déanfaidh sé nó sí
riarachán agus gnó an Bhoird a sheoladh agus
a bhainistiú agus iad a rialú i gcoitinne agus
comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile a
cheanglóidh an Bord.

(b) Tabharfar Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an
bhoird ar phríomh-oifigeach boird réigiúnaigh
agus, faoi réir aon ordachán nó treoirlínte ón
mbord, déanfaidh sé nó sí riarachán agus gnó
an bhoird a sheoladh agus a bhainistiú agus iad
a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé nó sí
cibé feidhmeanna eile a cheanglóidh an bord.’’,

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí ‘‘(cibé acu is Príomh-Oifigeach nó eile
a thabharfar de thuairisc ar an oifigeach sin)’’ a scriosadh,
agus

(c) trí ‘‘Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin’’ a chur in ionad
‘‘príomh-oifigeach’’ (gach áit a bhfuil sé), agus trí
‘‘Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin’’ a chur in ionad
‘‘phríomh-oifigeach’’ (gach áit a bhfuil sé).

16.—Leasaítear leis seo alt 27 d’Acht 1980 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, tá feidhm ag an alt seo
maidir le Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Phríomh-Bhoird
nó boird réigiúnaigh.’’.

17.—Leasaítear leis seo alt 37 d’Acht 1980—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí ‘‘do bhord’’ a chur in ionad ‘‘don Phríomh-Bhord’’
(sa chéad áit a bhfuil sé),

(ii) i mír (a), trí ‘‘plean forbartha a d’ullmhaigh an bord’’
a chur in ionad ‘‘clár forbartha a d’ullmhaigh an
Príomh-Bhord nó bord réigiúnach’’,

(iii) i mír (b), trí ‘‘plean den sórt sin’’ a chur in ionad
‘‘chlár den sórt sin’’, agus



[1999.] An tAcht Iascaigh (Leasú), 1999. [Uimh. 35.]
Cd.2 A.17(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal

go léir atá i ndiaidh mhír (b):

‘‘féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais
agus de réir cibé treoirlínte agus nósanna
imeachta, más ann, a shonróidh an tAire le ceadú
an Aire Airgeadais, a údarú don bhord é a
fháil.’’,

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí ‘‘bord’’ a chur in ionad ‘‘an Príomh-
Bhord’’,

(c) i bhfo-alt (2)(b), trí ‘‘boird’’ agus ‘‘an bhoird’’ a chur in
ionad ‘‘an Phríomh-Bhoird’’ agus ‘‘an Príomh-Bhoird’’,
faoi seach,

(d) i bhfo-alt (5), trí ‘‘bord’’ a chur in ionad ‘‘an Príomh-
Bhord’’,

(e) i bhfo-alt (7), trí ‘‘atá ina sheilbh nó ina seilbh nó ar áitiú ag
an Aire nó ina sheilbh nó ar áitiú ag an bPríomh-Bhord
nó ina sheilbh nó ar áitiú ag bord réigiúnach, a fháil ón
Aire, ná ar bhord réigiúnach aon iascach den sórt sin a
fháil ón Aire nó ón bPríomh-Bhord, ar cibé téarmaí a
chomhaontófar agus de réir aon ordachán nó treoirlínte
a thabharfaidh nó a eiseoidh an tAire’’ a chur in ionad
na bhfocal go léir atá i ndiaidh ‘‘aon iascach’’,

(f) i bhfo-ailt (8) agus (9), trí ‘‘do bhord’’ a chur in ionad ‘‘don
Phríomh-Bhord’’ gach áit a bhfuil sé, agus

(g) i bhfo-alt (10), trí ‘‘bord’’ agus ‘‘ag an mbord’’ a chur in
ionad ‘‘an Príomh-Bhord’’ agus ‘‘ag an bPríomh-Bhord’’,
faoi seach.

18.—Leasaítear leis seo alt 38 (1)(b), (2), (4) agus (6) d’Acht 1980,
trí ‘‘bord’’ a chur in ionad ‘‘an Príomh-Bhord’’ gach áit a bhfuil sé,
agus trí ‘‘boird’’ a chur in ionad ‘‘an Phríomh-Bhoird’’ gach áit a
bhfuil sé.

19.—Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 42:

‘‘42.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais,
aon iascach nó ceart iascaireachta a aistriú le hordú chun boird,
ar iascach nó ceart iascaireachta é—

(a) a fuair an tAire, nó a dílsíodh dó nó di, faoi na
hAchtanna Foraoiseachta, 1919 agus 1928, nó faoi na
hAchtanna Foraoiseachta, 1946 go 1988, nó a
dílsíodh amhlaidh de bhua an Ordaithe
Foraoiseachta (Seirbhísí Poiblí d’Athroinnt), 1933,

(b) a aistríodh chun an Aire faoi alt 40 nó 41 den Acht seo,
nó

(c) a fuair an tAire ar shlí eile.

(2) Féadfaidh an Príomh-Bhord nó bord réigiúnach (agus
déanfaidh sé, má ordaíonn an tAire amhlaidh dó), le toiliú an
Aire, aon iascach nó ceart iascaireachta a aistriú chun boird, ar
iascach nó ceart iascaireachta é—
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(a) a aistríodh chun an bhoird faoi alt 40 nó 41 den Acht
seo, nó

(b) a fuair an bord ar shlí eile.

ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire le toiliú
an Aire Airgeadais.

(3) Oibreoidh ordú faoi fho-alt (1) nó aistriú (cibé acu ar
ordachán ón Aire nó nach ea) faoi fho-alt (2) chun eastát agus
leas uile an Aire nó an bhoird i ngach iascach agus i ngach ceart
iascaireachta agus sna tailte, sna ceadanna slí, sna cearta uisce,
sna cearta rochtana nó sna héasúintí nó sna cearta eile go léir a
airbheartaítear a bheith aistrithe chun an bhoird leis an ordú sin
nó leis an aistriú sin a dhílsiú, gan aon tíolacadh breise ná
tíolacadh eile, don bhord ar chuige a airbheartaítear é a bheith
aistrithe.’’.

20.—Leasaítear leis seo alt 43 d’Acht 1980—

(a) i bhfo-alt (1)(i), trí ‘‘an bord lena mbaineann’’ a chur in
ionad ‘‘an Príomh-Bhord’’,

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) trí ‘‘an bord lena mbaineann’’ a chur in ionad ‘‘an
Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach lena
mbaineann’’, agus

(ii) trí ‘‘don bhord’’ a chur in ionad ‘‘don Phríomh-Bhord
nó don bhord réigiúnach sin, de réir mar is iomchuí’’,

(c) i bhfo-alt (4), trí ‘‘an bord’’ a chur in ionad ‘‘an Príomh-
Bhord’’, agus

(d) i bhfo-alt (5), trí ‘‘an bord lena mbaineann’’ a chur in ionad
‘‘an Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach lena
mbaineann, de réir mar is iomchuí’’.

21.—Leasaítear leis seo alt 45(1) d’Acht 1980 trí ‘‘le bord’’ a chur
in ionad ‘‘leis an bPríomh-Bhord’’.

22.—(1) Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad Chuid V:

‘‘CUID V

An Coimisiún Náisiúnta Bradán

An Coimisiún 55A.—(1) Féadfaidh an tAire le
Náisiúnta

hordú coiste (an ‘Coimisiún’) a bhunúBradán.
ar a dtabharfar an Coimisiún Náisiúnta
Bradán.

(2) Is iad na comhaltaí seo a leanas,
arna gceapadh ag an Aire, a bheidh ar
an gCoimisiún:

(a) duine a cheapfar ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach air;
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cheapfar as measc na ndaoine sin
a bheidh ainmnithe ag cibé
comhlachtaí agus eagraíochtaí a
fhorordóidh an tAire le hordú;
agus

(c) 4 chomhalta eile ar a mhéad de réir
mar is cuí leis an Aire.

(3) Beidh comhalta (lena n-áirítear an
cathaoirleach) den Choimisiún i seilbh oifige
ar feadh cibé tréimhse nach faide ná 5 bliana,
agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha eile,
a chinnfidh an tAire agus a shonróidh sé nó
sí an tráth a cheapfar an comhalta, ach beidh
sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta nó
mar chathaoirleach.

Feidhmeanna an 55B.—Is iad feidhmeanna an Choimisiúin
Choimisiúin.

cúnamh agus comhairle a thabhairt don Aire
i ndáil le caomhnú, bainistiú, cosaint agus
forbairt na hacmhainne náisiúnta bradán
agus, go háirithe, moltaí a chur faoi bhráid an
Aire i dtaobh aon scéime i ndáil le bainistiú,
forbairt agus caomhnú stoc de bhradáin
fhiáine nó de bhric gheala (de réir bhrí alt
24 den Acht Iascaigh (Leasú), 1999) agus go
háirithe clibeáil éisc den sórt sin, agus i
dtaobh gabháil iomlán incheadaithe
náisiúnta agus cuótaí i leith tógáil bradán a
leagan síos, i gcomhchomhairle leis na boird
agus le Foras na Mara agus le cibé
comhlachtaí eile a ordóidh an tAire.

Buanchoiste 55C.—(1) Bunóidh an Coimisiún
Eolaíochta.

buanchoiste, ar a dtabharfar an Buanchoiste
Eolaíochta, chun comhairle agus cúnamh a
thabhairt don Choimisiún i dtaobh na nithe
teicniúla agus eolaíocha go léir i ndáil le
comhlíonadh fheidhmeanna an Choimisiúin.

(2) Faoi réir fho-alt (3) den alt seo, is iad
a bheidh ar an mBuanchoiste Eolaíochta
cibé líon comhaltaí is cuí leis an gCoimisiún
agus féadfar daoine nach comhaltaí den
Choimisiún a áireamh ar a chomhaltaí.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, líon
chomhaltaí agus comhdhéanamh chomhaltas
an Bhuanchoiste Eolaíochta a shocrú nó a
theorannú.

(4) Ceapfaidh an Coimisiún comhalta den
Bhuanchoiste Eolaíochta chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoiste.

Nós imeachta an 55D.—Féadfaidh an tAire, le hordú,
Choimisiúin agus an

téarmaí tagartha agus nós imeachta anChoiste a rialáil.
Choimisiúin agus an Bhuanchoiste
Eolaíochta a rialáil, ach, faoi réir aon
ordaithe den sórt sin, féadfaidh an Coimisiún

17
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na téarmaí tagartha sin agus na nósanna
imeachta sin a rialáil.’’.

(2) An t-airgead go léir a bheidh chun
sochair don Chiste Caomhanta Bradán
díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,
déanfar é a íoc isteach sa Státchiste nó a chur
chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a
ordóidh an tAire Airgeadais, agus air sin
dúnfar an Ciste.

23.—Leasaítear leis seo Cuid I den Dara Sceideal a ghabhann le
hAcht 1980—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Airteagal 3:

‘‘3. (1) Is iad a bheidh ar an bPríomh-Bhord 9
gcomhalta arna gceapadh ag an Aire—

(a) a gceapfaidh an tAire duine amháin acu ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach air,

(b) a mbeidh duine amháin acu i seilbh oifige mar
chathaoirleach ar bhord réigiúnach,

(c) a mbeidh duine amháin acu ina Phríomh-
Oifigeach Feidhmiúcháin nó ina Príomh-
Oifigeach Feidhmiúcháin ar bhord réigiúnach,

(d) a gceapfar duine amháin acu ar ainmniú ón Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil,

(e) a gceapfar duine amháin acu ar ainmniú ón Aire
Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus
Oileán, agus

(f) a mbeidh duine amháin acu ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann an Phríomh-Bhoird a
cheapfar ar ainmniú ó fhoireann an Bhoird.

(2) Le linn don Aire comhaltaí an Bhoird a cheapadh,
seachas na daoine dá dtagraítear i míreanna (a) go (f) de
chlásal (1) den Airteagal seo, ceapfaidh sé nó sí daoine
ag a bhfuil eolas nó taithí ar bhainistíocht, riarachán, an
tseirbhís phoiblí, caidreamh tionscail, margaíocht nó aon
inniúlacht iomchuí eile a chuideodh leis an mBord ag
comhlíonadh a fheidhmeanna dó.

(3) As comhaltas iomlán an Bhoird, mná a bheidh in
2 ar a laghad de na comhaltaí agus fir a bheidh in 2 ar a
laghad de na comhaltaí.

(4) Aon duine a cheapfar mar chomhalta dá
dtagraítear i mír (1)(b) nó (c) den Airteagal seo agus a
scoirfidh de bheith mar chathaoirleach nó mar Phríomh-
Oifigeach Feidhmiúcháin, de réir mar a bheidh, ar bhord
réigiúnach, scoirfidh sé nó sí an tráth céanna de bheith
ina chomhalta no ina comhalta den Phríomh-Bhord.’’,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Airteagal 5:
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cathaoirleach i seilbh oifige mar chomhalta nó mar
chathaoirleach (nó mar an dá rud i gcás an chathaoirligh)
ar feadh 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha ach
beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta nó mar
chathaoirleach.’’.

CUID 3

Scéim Chlibeála na mBradán Fiáin agus na mBreac Geal

24.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisiún Náisiúnta Bradán, rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar
socrú maidir le scéim chun stoic de bhradáin fhiáine agus de bhric
gheala a bhainistiú, a fhorbairt agus a chaomhnú agus go háirithe
lena ndéanfar socrú chun faisnéis a bhailiú trí éisc den sórt sin a
chlibeáil.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar socrú a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin maidir le gach ceann nó le
haon cheann díobh seo a leanas:

(a) saghas, cineál, méid agus dath na gclibeanna atá le daingniú
de bhradáin fhiáine agus de bhric gheala,

(b) an fhaisnéis atá le bheith ar na clibeanna sin,

(c) daoine d’eisiúint agus do dháileadh clibeanna agus
logleabhar ar dhaoine a bheidh ag iascaireacht bradáin
fhiáine nó bric gheala,

(d) nithe a bhaineann le díol, taispeáint, allmhairiú, onnmhairiú
agus trasloingsiú bradán fiáin agus breac geal nó bradán
saothraithe,

(e) logleabhair atá le coimeád agus an chaoi a bhfuil siad le
coimeád ag daoine a bheidh ag iascaireacht bradáin
fhiáine nó bric gheala,

(f) taifid atá le coimeád ag daoine a dhíolann bradáin nó a
dhéileálann i mbradáin,

(g) cláir atá le coimeád ag daoine a sholáthraíonn na clibeanna
nó na logleabhair sin,

(h) oifigigh údaraithe d’iniúchadh na gclibeanna, na logleabhar,
na gclár agus na dtaifead sin,

(i) tabhairt cibé faisnéise a iarrfaidh oifigeach údaraithe maidir
le clibeanna, logleabhair, cláir agus taifid,

(j) táillí atá le muirearú i leith aon chlib nó logleabhar den sórt
sin a eisiúint,

(k) faisnéis i ndáil le haon scéim faoin alt seo atá le soláthar ag
an bPríomh-Bhord nó ag bord réigiúnach don Aire.

(3) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar le fo-alt (1), is cumhachtaí
iad i dteannta, agus ní cumhachtaí iad in ionad, na gcumhachtaí a
thugtar le halt 9 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959.
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(4) Chun aon rialacháin a dhéanfar faoin alt seo a fhorfheidhmiú,
féadfaidh oifigeach údaraithe na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) maidir le haon duine a bhfuil, nó a bhfuil amhras ann go
bhfuil, aon chlib nó logleabhar a eisíodh, nó aon taifead
a choimeádtar, faoi rialacháin arna ndéanamh faoin alt
seo, nó aon bhradán, ina sheilbh aige nó ina seilbh aici,
an duine sin a stopadh agus a cheistiú agus a iarraidh go
ndéanfaí an chlib, an logleabhar, an taifead nó an bradán
sin a thabhairt ar aird agus é nó í a scrúdú agus aon duine
a chuardach a bhfuil cúis ag an oifigeach lena chreidiúint
gur sháraigh sé nó sí aon rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo,

(b) gach tráth réasúnach, dul isteach agus cuardach a dhéanamh
in aon áit nó áitreabh nó bád nó feithicil a gcreideann an
t-oifigeach go bhfuil aon chlib nó logleabhar a eisíodh,
nó clár a chothabháiltear nó taifead a choimeádtar, faoi
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, nó aon bhradán,
ann nó inti agus féadfaidh sé nó sí san áit sin aon chlib,
logleabhar, clár, taifead nó bradán den sórt sin a scrúdú
agus cóipeanna a dhéanamh d’aon logleabhar, clár nó
taifead a gheofar ansin nó sleachta a thógáil as an
gcéanna,

(c) i gcás go bhfaighidh sé nó sí aon bhradán fiáin nó breac geal
nár clibeáladh de réir rialachán arna ndéanamh faoin alt
seo, féadfaidh an t-oifigeach, de réir na rialachán sin, an
t-iasc a chlibeáil nó aon chlibeanna a bheidh daingnithe
de agus nach bhfuil de réir na rialachán sin a bhaint de
nó féadfaidh an t-oifigeach a cheangal ar an duine a
bhfaighfear an t-iasc ina sheilbh nó ina seilbh nó a
gheofar i bhfeighil na háite, an áitribh, an bháid nó na
feithicle ina bhfaighfear é, an t-iasc a chlibeáil nó a chur
faoi deara é a chlibeáil de réir na rialachán sin nó aon
chlibeanna a bheidh daingnithe den iasc agus nach bhfuil
de réir aon rialachán den sórt sin a bhaint de nó a chur
faoi deara aon chlibeanna den sórt sin a bhaint de,

(d) aon chlib, logleabhar, clár nó taifead a gheofar i gcúrsa
fheidhmiú aon cheann de na cumhachtaí a thugtar leis an
alt seo agus a bhfuil sárú á dhéanamh ina leith ar aon
rialachán arna dhéanamh faoin alt seo, nó a bhfuiltear in
amhras sárú den sórt sin a bheith déanta ina leith, a
thógáil, a thabhairt chun siúil agus a choinneáil ina
choimeád nó ina coimeád,

(e) maidir le haon duine a bhfuil aon chlib, logleabhar, clár,
taifead nó bradán, a n-údaraítear don oifigeach faoin alt
seo é nó í a scrúdú, ina choimeád nó ina coimeád, ainm
agus seoladh an duine sin a iarraidh agus a thógáil.

(5) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar oifigeach údaraithe,
nó a mhainneoidh déanamh de réir ceanglais ó oifigeach údaraithe,
i bhfeidhmiú aon chumhachta a thugtar don oifigeach faoin alt seo
nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh, nó a hainm agus a seoladh,
a thabhairt nuair a cheanglófar sin faoin alt seo, beidh sé nó sí
ciontach i gcion agus ar é nó í a chiontú go hachomair dlífear fíneáil
nach mó ná £1,500 a chur air nó uirthi.

(6) Féadfar socrú a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo—
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aon rialachán nó aon fhoráil de rialachán arna dhéanamh
faoin alt seo ciontach i gcion, agus

(b) le haghaidh pionós i leith sárú nó neamhchomhlíonadh den
sórt sin arb é a bheidh iontu, ar dhuine a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon.

(7) Aon uair a bheartóidh an tAire rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas—

(a) déanfaidh an tAire fógra faoina bhfuil beartaithe aige nó
aici a fhoilsiú, uair amháin ar a laghad, i cibé nuachtán
nó nuachtáin a fhoilsítear agus a scaiptear sa Stát agus a
shonróidh sé nó sí,

(b) beidh ráiteas san fhógra i dtaobh na gcríoch chun a
mbeartaítear na rialacháin a dhéanamh agus tabharfar le
fios go bhfuil cóip de na dréacht-rialacháin ar fáil chun a
hiniúchta ag an bpobal in áit a bheidh sonraithe san
fhógra agus go bhféadfaidh aon duine agóidí in aghaidh
na ndréacht-rialachán a chur faoi bhráid an Aire aon
tráth i rith na tréimhse 30 lá dar tosach an lá a
chéadfhoilseofar an fógra,

(c) coimeádfaidh an tAire cóip de na dréacht-rialacháin ar fáil
chun a hiniúchta ag an bpobal san áit réamhráite i rith na
tréimhse 30 lá sin,

(d) aon duine a dhéanfaidh agóid in aghaidh na ndréacht-
rialachán, féadfaidh sé nó sí a agóid nó a hagóid a chur
faoi bhráid an Aire i scríbhinn tráth ar bith i rith na
tréimhse 30 lá sin agus breithneoidh an tAire na hagóidí,
agus

(e) ar an tréimhse 30 lá sin a bheith caite, déanfaidh an tAire,
de réir mar is cuí leis nó léi, staonadh ó na rialacháin a
dhéanamh, nó na rialacháin a dhéanamh gan
mhodhnuithe nó maille le cibé modhnuithe orthu is cuí
leis nó léi.

(8) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘oifigeach údaraithe’’—

(a) oifigeach de chuid an Aire, a bheidh ceaptha i scríbhinn ag
an Aire chun bheith ina oifigeach údaraithe nó ina
hoifigeach údaraithe chun críocha an ailt seo, nó

(b) aon duine, cibé acu is oifigeach do bhord réigiúnach é nó í
nó nach ea, a bheidh ceaptha i scríbhinn ag bord
réigiúnach chun bheith ina oifigeach údaraithe nó ina
hoifigeach údaraithe chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn ‘‘breac geal’’ breac geal fiáin Salmo trutta;

ciallaíonn ‘‘bradán fiáin’’ bradán fiáin Atlantach Salmo salar.
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25.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cibé cionta faoi
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 24 a ndearbhóidh an tAire le
rialacháin ina leith gur cionta iad a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir
leo.

(2) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion lena mbaineann an t-alt seo á
dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí fógra san fhoirm
fhorordaithe a sheirbheáil ar an duine á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion,

(b) go bhféadfaidh an duine, i rith na tréimhse 21 lá dar tosach
lá an fhógra, íocaíocht £100, a mbeidh an fógra ina
teannta, a dhéanamh leis an mbord réigiúnach lena
mbaineann ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra,
agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe i rith na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe
san fhógra i rith na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

(3) I gcás go dtabharfar fógra faoi fho-alt (2)—

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm ag an bhfógra maidir leis nó
léi, i rith na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra, agus a mbeidh
an fógra ina teannta, a dhéanamh leis an mbord
réigiúnach lena mbaineann ag an seoladh a bheidh
sonraithe san fhógra;

(b) féadfaidh an bord réigiúnach a bheidh sonraithe san fhógra
an íocaíocht a ghlacadh, admháil uirthi a eisiúint agus an
t-airgead a íocadh amhlaidh a choinneáil, agus ní bheidh
aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a d’íoc í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
sa tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra agus, má
dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe amhlaidh i rith
na tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo is ar an
gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht de
bhun fógra faoin alt seo.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, an méid a bheidh sonraithe
de thuras na huaire i bhfo-alt (2)(b) a athrú.

26.—Leasaítear leis seo alt 90(3) (a cuireadh isteach le halt 51
d’Acht 1980) den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír (a) i
ndiaidh fhomhír (iii):
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agus

(b) trí ‘‘agus arb é an dara cion nó aon chion dá éis sin den sórt
sin in aon tréimhse 12 mhí chomhleanúnacha é’’ a chur
isteach i mír (b) i ndiaidh ‘‘arb é an dara cion nó aon
chion dá éis sin den sórt sin é’’.

CUID 4

Ilghnéitheach

27.—Leasaítear leis seo an tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959—

(a) in alt 3(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c) sa mhíniú ar ‘‘inneall seasmhach’’:

‘‘(cc) dorú fada seasmhach, nó’’,

(b) in alt 11(1)(b), trí ‘‘agus déanfar fógra ag cur déanamh na
hionstraime agus a bhfuil inti in iúl a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a scaiptear sa cheantar dá ndéanann
an ionstraim difear’’ a chur in ionad ‘‘agus i bpáipéar nó
i bpáipéir nuachta a léitear sa cheantar lena mbainfidh
sí’’,

(c) in alt 100—

(i) i bhfo-alt (5), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

‘‘(a) Féadfaidh bord réigiúnach, más cuí leis é,
údarás (dá ngairtear údarás iascaigh eascanna
san alt seo) a dheonú—

(i) d’áititheoir innill iascaireachta (arb éard
é cora iascaireachta, damba muilinn
iascaireachta nó inneall seasmhach)
chun eascanna a ghabháil, nó

(ii) d’aon duine i leith dorú fhada (bíodh sé
seasmhach nó ná bíodh),

á údarú don áititheoir sin nó don duine sin an
t-inneall iascaireachta sin nó an dorú fada sin a
úsáid chun eascanna a ghabháil.’’,

(ii) i bhfo-alt (5)(b), trí ‘‘bord réigiúnach’’ a chur in ionad
‘‘an tAire’’,

(iii) i bhfo-alt (5)(c), trí ‘‘bord réigiúnach’’ a chur in ionad
‘‘an tAire’’,

(iv) i bhfo-alt (5)(d), trí ‘‘bord réigiúnach’’ agus ‘‘más
deimhin leis an mbord’’ a chur in ionad ‘‘an tAire’’
agus ‘‘más deimhin leis’’, faoi seach,
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(v) i bhfo-alt (6), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

‘‘(a) ní dhéanfaidh bord réigiúnach an t-údarás a
leasú ná a chúlghairm mura mbeidh agus go
dtí go mbeidh fógra coicíse ar a laghad i
scríbhinn tugtha aige leis an bpost do
shealbhóir an údaráis á rá go bhfuil leasú nó
cúlghairm an údaráis, cibé acu é, faoi
bhreithniú ag an mbord,’’,

(vi) i bhfo-alt (6)(b)(i) agus (ii), trí ‘‘ag an mbord
réigiúnach’’ a chur in ionad ‘‘ag an Aire’’,

(vii) i bhfo-alt (6)(c), trí ‘‘an bord réigiúnach’’ a chur in
ionad ‘‘an tAire’’,

(viii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

‘‘(6A) Ní fheidhmeoidh bord réigiúnach
cumhacht faoi fho-alt (5) nó (6) den alt seo ach
amháin i ndáil lena réigiún iascaigh féin agus mura
mbeidh sé tar éis dul i gcomhairle ar dtús le Foras
na Mara, agus ag feidhmiú na cumhachta dó beidh
aird aige ar aon chomhairle eolaíochta a
thabharfaidh Foras na Mara dó agus ar aon
treoirlínte beartais nó treoracha a bhunóidh nó a
thabharfaidh an tAire.’’.

28.—(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Acht Iascaigh (Leasú), 1991,
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

‘‘(4) I dteannta na gcomhaltaí tofa de choiste bainistíochta
cumainn, féadfaidh an tAire 2 dhuine ar a mhéad a cheapadh
chun bheith ina gcomhaltaí, ar comhalta duine amháin acu
d’fhoireann bhord réigiúnach an réigiúin iascaigh arb é ata ann,
nó ar cuid de, limistéar an chumainn agus a cheapfar ar ainmniú
an bhoird sin.’’.

(2) Má tá an chéad toghchán comhaltaí chuig coiste bainistíochta
comharchumainn iascaigh tar éis thosach feidhme an ailt seo le
déanamh sa bhliain 2000 ach sin roimh 1 Deireadh Fómhair an
bhliain sin, ansin, faoi réir riail 9 (4) de na Rialacha um an Acht
Iascaigh (Leasú), 1991 (Comharchumainn Iascaigh), 1992 (I.R.
Uimh. 127 de 1992) ach d’ainneoin aon fhorála eile d’aon achtachán
nó d’aon ionstraim a dhéanfar faoi achtachán, déanfar na daoine a
bheidh i dteideal vótáil ag an toghchán sin, i dteideal iarrthóir a
ainmniú lena thoghadh nó lena toghadh agus i dteideal glacadh le
hainmniúchán agus seasamh mar iarrthóir lena thoghadh nó lena
toghadh, a chinneadh amhail is dá mba é an tríú Máirt i mí na Nollag,
1999, dáta an toghcháin.

(3) Leasaítear leis seo an tAcht Iascaigh (Leasú), 1991, tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad alt 13:

‘‘13.—(1) Féadfaidh an tAire, as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas, íocaíochtaí a dhéanamh leis an mbord réigiúnach
arb é a réigiún nó ar cuid dá réigiún limistéar comharchumainn
iascaigh chun an bord a aisíoc a mhéid is cuí leis an Aire, le
ceadú an Aire Airgeadais, i leith aon chaiteachais ag an mbord
ag déanamh íocaíochtaí dó leis an gcumann faoi chomhair na
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nó garbhiasc a fhorbairt ar mhaithe le leas an phobail i limistéir
shonraithe sa réigiún.

(2) Déanfaidh bord réigiúnach taifead ar leithligh ar
íocaíochtaí le cumann a choimeád ina chuntais agus déanfaidh
sé cibé faisnéis a bhaineann leis na taifid sin a chur ar fáil don
Aire de réir mar a cheanglóidh agus nuair a cheanglóidh an
tAire é.’’.

(4) Aon duine a bheidh i seilbh oifige mar chomhalta breise de
chumann faoi alt 5(4) den Acht Iascaigh (Leasú), 1991, díreach
roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh sé nó sí de bheith i
seilbh na hoifige sin go dtí an lá i ndiaidh thoghadh bhord réigiúnach
an réigiúin iascaigh arb é atá ann, nó ar cuid de, limistéar an
chumainn, arb é an toghchan é is túisce a bheidh ann i ndiaidh an
tosach feidhme sin, mura túisce a éireoidh sé nó sí as an oifig sin nó
a fhoirceannfar a chomhaltas nó a comhaltas ar shlí eile de réir an
Achta sin arna leasú leis an Acht seo.

29.—(1) Ar mholadh ón Aire, féadfaidh an tAire Airgeadais íoc
úis ag an mBord Iascaigh Mhara, arb é atá ann ús a bheidh gan íoc
ar airleacain faoi alt 20(1) den Acht Iascaigh Mhara, 1952, ús ar ús
a bheidh gan íoc amhlaidh de réir mar a fhoráiltear faoi alt 20(2) den
Acht sin agus ús ar airleacain a bheidh gan íoc de réir mar a
fhoráiltear faoi alt 21(3) den Acht sin, a tharscaoileadh.

(2) Íocfar leis an Aire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas, méid is comhionann leis an méid úis a dtarscaoiltear a
íoc faoin alt seo.

(3) I gcás go ndéanfar aon íocaíocht faoin alt seo leis an Aire
Airgeadais, íocfar isteach sa Státchiste í.

30.—Leasaítear leis seo an tAcht um Fhoras na Mara, 1991—

(a) trí ‘‘a bhaineann le taighde mara agus forbairt mhara nó leis
an earnáil loingseoireachta agus leis an earnáil seirbhísí
loingseoireachta’’ a chur isteach in alt 4 (4) i ndiaidh
‘‘feidhmeanna breise eile’’, agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 4:

‘‘Oifig Forbartha 4A.—(1) Bunófar laistigh den
Muirí na hÉireann.

Fhoras agus mar chuid den Fhoras
oifig, ar a dtabharfar Oifig Forbartha
Muirí na hÉireann, chun na
feidhmeanna seo a leanas a
chomhlíonadh, eadhon—

(a) forbairt loingseoireacht na
hÉireann agus seirbhísí
loingseoireachta na
hÉireann agus oiliúint do
mharaithe a chur chun
cinn agus cuidiú leis an
gcéanna,

(b) idirchaidreamh a dhéanamh
leis an earnáil
loingseoireachta agus
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seirbhísí loingseoireachta,
tacú léi agus í a mhargú,

(c) comhairle a thabhairt don
Aire i dtaobh forbairt agus
comhordú beartais san
earnáil loingseoireachta
agus seirbhísí
loingseoireachta sa chaoi
go gcosnófar agus go
gcruthófar fostaíocht,

(d) beartas a chur i gcrích de réir
mar a shonróidh an tAire
i ndáil leis an earnáil
loingseoireachta agus
seirbhísí loingseoireachta
agus le hoiliúint do
mharaithe,

(e) clárú long sa Stát ag aon
duine atá i dteideal clárú
amhlaidh a chur chun
cinn, agus

(f) aon fheidhmeanna breise a
bhaineann leis an earnáil
loingseoireachta agus
seirbhísí loingseoireachta
agus a thugtar don Fhoras
faoi alt 4(4) den Acht seo.

(2) San alt seo folaíonn ‘seirbhísí
loingseoireachta’ bainistiú long,
bainistiú teicniúil, bainistiú tráchtála,
bainistiú foirne, airgeadas agus
morgáistí long, árachas mara, seirbhísí
dlí muirí, bróicéireacht long agus
cairtfhostú long.’’.

31.—D’ainneoin aon ní sna hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1998, an
limistéar arb é Ceantar Iascaigh Dhún Dealgan é, ní fholaíonn sé
aon chuid de Limistéar Chairlinn de réir bhrí mhír 5 de Chuid 6
d’Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú idir Rialtas na
hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus
Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe arna
dhéanamh i mBaile Átha Cliath ar an 8ú lá de Mhárta, 1999, a bhfuil
an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 (Uimh. 1 de 1999).


