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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN SCÉIM A BHUNÚ AR
A dTABHARFAR AN SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAI-
THE MAIRTEOLA, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE,
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA. [15 Márta, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Scéim Náisiúnta Dearbhaithe Mairt-
eola, 2000, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Ghalair Ainmhithe, 1966 go 2000,
a ghairm de na hAchtanna um Ghalair Ainmhithe, 1966 go 1996,
agus d’alt 35, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Marglanna Beostoic, 1967 agus
2000, a ghairm den Acht um Margalanna Beostoic, 1967, agus d’alt
36, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Ainmhithe a Mharú, 1935 go 2000,
a ghairm de na hAchtanna um Ainmhithe a Mharú, 1935 agus 1988,
agus d’alt 37, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

(5) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheap-
faidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon
chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mura n-éileoidh an comhthéacs
a mhalairt—

tá le ‘‘seamlas’’ an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) d’Acht na Seamlas,
1988, ach ní fholóidh sé áitreabh a shonraítear in alt 4 den Acht sin;
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Gearrtheideal agus
tosach feidhme.
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tá le ‘‘breiseáin’’ an bhrí a shanntar dó le hAirteagal 1(3) de Threoir
Uimh. 96/51/CE ón gComhairle(1);

ciallaíonn ‘‘cigire talmhaíochta’’ oifigeach údaraithe a shealbhaíonn
post i gceann de na gráid chigireachta talmhaíochta agus atá ceaptha
ag an Aire chun feidhmeanna cigire talmhaíochta a chomhall faoin
Acht seo;

ciallaíonn ‘‘ainmhí’’ bó-ainmhí;

ciallaíonn ‘‘ionad tionóil’’ gabháltas, ionad bailithe nó marglann ina
ndéantar ainmhithe ó ghabháltais éagsúla a thiomsú le chéile chun
coinsíneachtaí ainmhithe a fhoirmiú a bheartaítear a thrádáil;

ciallaíonn ‘‘oifigeach údaraithe’’—

(a) duine a bheidh ceaptha ag an Aire faoi alt 29 chun bheith
ina oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe chun
críocha aon cheann nó gach ceann d’fhorálacha an Achta
seo, nó

(b) duine a mheastar a bheith ceaptha ina oifigeach údaraithe
nó ina hoifigeach údaraithe faoi alt 30, nó

(c) oifigeach do bhord sláinte arna bhunú faoin Acht Sláinte,
1970, a bheidh údaraithe i scríbhinn ag príomhoifigeach
feidhmiúcháin an bhoird chun bheith ina oifigeach úda-
raithe nó ina hoifigeach údaraithe chun críocha alt
6(1)(d) agus (2);

ciallaíonn ‘‘conablach’’ corp iomlán ainmhí mharaithe tar éis an méid
seo a leanas a dhéanamh—

(a) an fhuil a bhaint as agus é a dhí-inniú,

(b) na baill a bhaint de ag an gcarpas agus ag an tarsas,

(c) an ceann, an t-eireaball agus an t-úth, más ann, a bhaint de,
agus

(d) é a fheannadh;

ciallaíonn ‘‘deimhniú ceadaithe’’ nó ‘‘deimhniú’’ deimhniú ceadaithe
arna dheonú faoi alt 10, agus déanfar ‘‘deimhniú’’ a fhorléiriú dá réir
sin;

ciallaíonn ‘‘CFAE’’ an córas ríomhairithe faireacháin ar aistriú
eallaigh;

ciallaíonn ‘‘déileálaí’’ aon duine a cheannaíonn agus a dhíolann
ainmhithe ar bhonn tráchtála, go díreach nó go neamhdhíreach, agus
a bhfuil láimhdeachas rialta na n-ainmhithe sin aige nó aici agus a
dhéanann, laistigh d’uastréimhse 30 lá ó dháta a ceannaíodh ainmhi-
the, iad a athdhíol nó iad a athshuíomh chuig áitreabh eile nach
bhfuil faoi úinéireacht ná faoi rialú an duine sin.

ciallaíonn ‘‘feirmeoir’’ coimeádaí, seachas déileálaí, is úinéir tréada
nó is duine i bhfeighil tréada nó duine ar a ndéanann oifigeach don
Aire uimhir thréada a leithroinnt de thuras na huaire;

ciallaíonn ‘‘ábhair bheatha’’ táirgí de bhunadh planda nó ainmhíoch
ina staid nádúrtha, úr nó leasaithe, agus táirgí a fhaightear óna bpró-
iseáil thionsclaíoch, agus substaintí orgánacha nó neamhorgánacha,
a úsáidtear go haonarach nó i meascáin, cibé acu a bheidh breiseáin
iontu nó nach mbeidh, le haghaidh ainmhithe a bheathú de bhéal;
(1)O.J. Uimh. L235, 17.9.96.
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tá le ‘‘gnó bia’’ an bhrí a shanntar dó le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia), 1998 (I.R. Uimh. 86 de 1998);

ciallaíonn ‘‘tréad’’ na hainmhithe atá de thuras na huaire ar ghab-
háltas áirithe agus, i gcás nach mbeidh ach ainmhí amháin de thuras
na huaire ar ghabháltas áirithe, measfar gur tréad an t-ainmhí chun
críche an Achta seo;

ciallaíonn ‘‘uimhir thréada’’ an uimhir a leithroinntear ar thréad de
thuras na huaire chun críocha an Ordaithe um Eitinn Bhólachta
(Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha Ginearálta), 1989 (I.R.
Uimh. 308 de 1989);

ciallaíonn ‘‘gabháltas’’ aon bhunaíocht, aon fhoirgníocht nó, i gcás
feirme faoi bhéal an aeir, aon áit ina gcoinnítear ainmhithe agus atá
laistigh den Stát;

ciallaíonn ‘‘coimeádaí’’ duine atá freagrach as ainmhithe ar bhonn
buan nó sealadach;

ciallaíonn ‘‘monarú’’ aon bhreiseán, aon réamh-mheascán nó aon
ábhar beatha a mhonarú go hiomlán nó go páirteach agus folaíonn
sé próiseáil, cumascadh, foirmliú, líonadh, roinnt, pacáistiú, lipéadú
agus tíolacadh, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

tá le ‘‘marglann’’ an bhrí a shanntar dó le Rialachán 3 de na Riala-
cháin um Marglanna Beostoic, 1968 (I.R. Uimh. 251 de 1968);

ciallaíonn ‘‘feoil’’ aon chuid d’ainmhí is féidir a úsáid, nó a úsáidtear,
lena caitheamh ag an duine, lena n-áirítear feoil úr, táirgí feola, feoil
mhionaithe agus ullmhóidí feola;

ciallaíonn ‘‘gléasra feola’’ aon áitreabh a úsáidtear i ndáil le hainmhi-
the, conablaigh nó feoil a mharú, a tháirgeadh, a phróiseáil nó a
stóráil agus atá—

(a) cláraithe faoi na hAchtanna Toradh Talmhaíochta (Feoil
Úr), 1930 go 1988, agus atá á áitiú de thuras na huaire ag
duine a shealbhaíonn ceadúnas agus atá cláraithe faoi na
hAchtanna sin,

(b) ceadaithe nó cláraithe faoi Threoir 64/433/CEE ón
gComhairle(1), arna leasú, agus arna cur i ngníomh le Ria-
lacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr), 1997 (I.R.
Uimh. 434 de 1997),

(c) ceadaithe faoi Threoir Uimh. 77/99/CEE ón gComhairle(2),
arna leasú, agus arna cur i ngníomh le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Táirgí Feola agus Táirgí Eile de
Bhunadh Ainmhíoch), 1995 agus 1997 (I.R. Uimh. 126 de
1995 agus Uimh. 175 de 1997), nó

(d) ceadaithe faoi Threoir Uimh. 94/65/CE ón gComhairle(3),
arna cur i ngníomh le Rialacháin na gComhphobal Eor-
pach (Feoil Mhionaithe agus Ullmhóidí Feola), 1996 (I.R.
Uimh. 243 de 1996);

ciallaíonn ‘‘Aire’’ an tAire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha
Tuaithe;
(1)O.J. Uimh. L121, 29.7.64.
(2)O.J. Uimh. L26, 31.1.77.
(3)O.J. Uimh. L368, 14.12.94.
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ciallaíonn ‘‘cead aistrithe’’ cead arna eisiúint faoi alt 22 nó cead aistri-
the arna eisiúint faoin Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966;

ciallaíonn ‘‘rannpháirtithe’’ na daoine dá dtagraítear in alt 5(1);

folaíonn ‘‘áitreabh’’ aon talamh, foirgneamh, teaghais nó tógáil
shealadach;

ciallaíonn ‘‘réamh-mheascáin’’ meascáin de bhreiseáin nó meascáin
de bhreiseán amháin nó níos mó le substaintí a úsáidtear mar iom-
próirí, agus atá ceaptha le haghaidh ábhair bheatha a mhonarú;

ciallaíonn ‘‘cigire tréidliachta’’ oifigeach údaraithe is tréidlia agus atá
ceaptha ag an Aire chun na feidhmeanna de chuid cigire tréidliachta
a shonraítear san Acht seo a chomhall;

ciallaíonn ‘‘tréidlia’’ aon duine atá taifeadta i láthair na huaire sa
chlár a bunaíodh faoi Acht na Máinliaigh Beithíoch, 1931.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt nó do Sceideal is tagairt í d’alt den Acht
seo nó do Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(b) 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, agus

(c) folaíonn tagairt d’achtachán tagairt don achtachán sin arna
leasú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi
aon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an tAcht seo.

(3) Déanfar aon tagairt san Acht seo d’ábhair bheatha, mura n-
éileoidh an comhthéacs a mhalairt, a fhorléiriú mar thagairt do bhrei-
seáin, do réamh-mheascáin nó d’ábhair bheatha, de réir mar a
bheidh, a mhonaraítear sa Stát nó a allmhairítear isteach sa Stát le
haghaidh bó-ainmhithe.

(4) Déanfar tagairtí d’ainmhithe, do chonablaigh agus d’fheoil san
Acht seo a fhorléiriú mar ainmhithe, conablaigh nó feoil a tháirgtear
sa Stát nó ainmhithe a allmhairítear isteach sa Stát agus conablaigh
nó feoil na n-ainmhithe sin.

CUID II

Scéim Náisiúnta Dearbhaithe Mairteola

3.—Beidh scéim ann ar a dtabharfar an Scéim Náisiúnta Dearbhai-
the Mairteola, arb é is cuspóir léi—

(a) caighdeáin a bhunú faoina ndéanfar ainmhithe, conablaigh
agus feoil a bheartaítear lena gcaitheamh ag an duine a
tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí
eile agus faoina ndéanfar ábhair bheatha a mhonarú nó
a thrádáil,

(b) leanúint den chóras lorgaireachta ainmhithe a oibríonn an
tAire, agus é a fhorbairt tuilleadh, trí shonraí ar ghluaise-
achtaí ainmhithe a bhailiú faoi CFAE agus ar cibé slite
eile is cuí leis an Aire, agus
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(c) leanúint de na bearta a fhoráiltear faoin Acht um Údarás
Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998, agus iad a fhor-
bairt tuilleadh.

4.—Ní bheidh feidhm ag an Acht seo, seachas alt 6(1)(d), maidir
le gnó bia.

5.—(1) Beidh feidhm ag an Acht seo maidir leis na daoine atá ina
gcomhaltaí d’aicme a shonraítear i mír 1 den Chéad Sceideal nó a
oibríonn nó a áitíonn aicme gabháltais nó áitribh a shonraítear i mír
2 den Sceideal sin agus atá ag gabháil d’ainmhithe, conablaigh nó
feoil a bheartaítear lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine
a tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí eile nó
atá ag gabháil d’ábhair bheatha a mhonarú nó a thrádáil.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, an Chéad Sceideal a leasú trí
ábhar a chur leis nó a scriosadh as.

6.—(1) Faoi réir alt 9, beidh sé neamhdhleathach—

(a) do rannpháirtí ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear
lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a tháirge-
adh, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí eile nó ábhair bhea-
tha a mhonarú nó a thrádáil mura bhfuil an rannpháirtí
ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar dheimhniú ceadaithe,

(b) do rannpháirtí ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear
lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a dhíol
nó a sholáthar nó ábhair bheatha a dhíol le rannpháirtí
nach sealbhaíonn deimhniú ceadaithe, nó a sholáthar dó
nó di,

(c) do rannpháirtí ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear
lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a chean-
nach nó a fháil nó ábhair bheatha a cheannach nó a fháil
ó aon rannpháirtí eile nach sealbhaíonn deimhniú ceadai-
the, agus

(d) do dhuine ar leis nó léi gnó bia, nó a oibríonn gnó bia,
ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear lena gcai-
theamh nó lena caitheamh ag an duine a cheannach nó a
fháil, nó bheith ina seilbh, ó rannpháirtí nach sealbhaíonn
deimhniú ceadaithe.

(2) Beidh aon duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

(3) In aon imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (1)(b), (c) nó (d), is
cosaint don chosantóir a chruthú gur chreid sé nó sí, de mheon
macánta agus ar fhorais réasúnacha, ag an am iomchuí, go raibh an
rannpháirtí lenar dhéileáil sé nó sí de shárú ar na forálacha sin ina
shealbhóir nó ina sealbhóir ar dheimhniú ceadaithe.

7.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le
hainmhithe, conablaigh, feoil agus ábhair bheatha, arna dtáirgeadh
ag daoine nó i seilbh daoine de shárú ar an Acht seo, a urghabháil,
a choinneáil, a dhíothú agus a dhiúscairt.

(2) Féadfaidh an tAire costas urghabhála, coinneála, díothaithe
agus diúscartha ainmhithe, conablach, feola nó ábhar beatha de réir
rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (1) a ghnóthú ó úinéir an
ainmhí nó an ghabháltais nó an áitribh, de réir mar a bheidh, mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.
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8.—(1) Aon duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme an Achta
seo, ag gabháil d’ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear lena
gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a tháirgeadh, a thrádáil
nó a láimhseáil ar shlí eile nó a bhí ag gabháil d’ábhair bheatha a
mhonarú nó a thrádáil, déanfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse dar
tús tosach feidhme an Achta seo agus dar críoch 12 mhí tar éis an
tosach feidhme sin, nó laistigh de cibé tréimhse is faide a cheadóidh
an tAire, deonú deimhnithe ceadaithe a iarraidh faoin Acht seo.

(2) Aon duine ar mian leis nó léi gabháil d’ainmhithe, conablaigh
nó feoil a bheartaítear lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an
duine a tháirgeadh, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí eile nó gabháil
d’ábhair bheatha a mhonarú nó a thrádáil, laistigh den tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt 1, déanfaidh sé nó sí deonú deimhnithe ceadai-
the a iarraidh faoin Acht seo, roimh dó nó di gabháil don ghníom-
haíocht sin.

9.—(1) Le linn na tréimhse dar tús tosach feidhme an Achta seo
agus dar críoch an dáta a shocróidh an tAire le haghaidh na
rannpháirtithe uile nó le haghaidh na haicme cuí rannpháirtithe faoi
fho-alt (5), measfar go mbeidh rannpháirtithe ceadaithe go sealadach
faoin Acht seo go dtí go dtabharfaidh an tAire deimhniú ceadaithe
dóibh nó go ndiúltóidh sé nó sí deimhniú ceadaithe dóibh.

(2) Le linn thréimhse an cheadaithe shealadaigh, féadfaidh an
tAire cibé coinníollacha agus ceanglais, nó iad araon, is cuí leis nó
léi, a bhaineann le hainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear
lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a tháirgeadh, a phró-
iseáil, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí eile, agus le hábhair bheatha
a mhonarú nó a thrádáil, a fhorchur ar rannpháirtí nó ar aicme
rannpháirtithe.

(3) Féadfaidh an tAire, aon tráth, coinníoll nó ceanglas a fhor-
chuirfear faoi fho-alt (2) a leasú nó a chúlghairm.

(4) Beidh aon duine nach gcomhlíonfaidh coinníoll nó ceanglas a
fhorchuirfear faoi fho-alt (2) ciontach i gcion.

(5) Déanfaidh an tAire, le hordú, an dáta a shocrú le haghaidh
fhoirceannadh thréimhse an cheadaithe shealadaigh le haghaidh na
rannpháirtithe uile nó le haghaidh aon aicme rannpháirtithe is cuí
leis an Aire.

10.—(1) Beidh gach iarratas ar dheimhniú ceadaithe faoin Acht
seo i cibé foirm a shocróidh an tAire.

(2) I gcás go ndéanfar iarratas ar dheimhniú ceadaithe, sula ndé-
anfaidh an tAire cinneadh ar an iarratas, ceanglóidh sé nó sí nó cuir-
fidh sé nó sí faoi deara go ndéanfaidh oifigeach údaraithe nó duine
eile a bheidh laistigh d’aicme nó de chatagóir daoine a bheidh ceadai-
the, i scríbhinn, ag an Aire an gabháltas nó an t-áitreabh lena mbai-
neann an t-iarratas a iniúchadh nó a sheiceáil.

(3) Déanfaidh an tAire deimhniú ceadaithe a dheonú don
rannpháirtí, más rud é, bunaithe ar thoradh an iniúchta dá dtagraí-
tear i bhfo-alt (2) agus iniúchtaí eile a mheasfaidh an tAire is gá a
dhéanamh, gur deimhin leis nó léi gur duine cuí oiriúnach an
rannpháirtí chun seilbh a bheith aige nó aici ar dheimhniú den sórt
sin agus go gcomhlíonann an rannpháirtí ceanglais an Achta seo agus
na rialacháin faoin Acht seo agus na hAchtanna, na horduithe agus
na rialacháin a shonraítear sa Dara Sceideal a bhaineann leis an
aicme rannpháirtithe.

(4) Féadfaidh an tAire cibé coinníollacha a mheasfaidh sé nó sí is
gá a chur ag gabháil le deimhniú ceadaithe.

(5) Féadfaidh an tAire, aon tráth, na coinníollacha a ghabhann le
deimhniú ceadaithe faoi fho-alt (4) a leasú nó a chúlghairm.
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(6) Is é nó is í an t-iarratasóir a bheidh freagrach as aon chostais
a thabhófar le linn deimhniú ceadaithe a fháil.

(7) Faoi réir aon rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (8), leanfaidh
an deimhniú ceadaithe i bhfeidhm go dtí cibé tráth a éagfaidh an
deimhniú faoi alt 14(2) nó a chúlghairfear é faoin Acht seo.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena sonrófar tré-
imhse shocraithe bailíochta i gcomhair deimhnithe ceadaithe agus
féadfaidh tréimhse éagsúil a bheidh ann i gcomhair aicmí éagsúla nó
catagóirí éagsúla deimhnithe ceadaithe.

(9) Aon duine a thabharfaidh go feasach agus go toiliúil aon fhais-
néis bhréagach nó mhíthreorach i leith iarratais ar dheimhniú ceadai-
the, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

11.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine ainmhithe, conablaigh ná feoil a
bheartaítear lena gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a tháir-
geadh, a thrádáil ná a láimhseáil ar shlí eile ná ábhair bheatha a
mhonarú ná a thrádáil tar éis an dáta a shocrófar faoi alt 9(5) le
haghaidh na rannpháirtithe uile nó le haghaidh na haicme rannpháir-
tithe lena mbaineann an duine mura ndéanfaidh an duine sin iarratas
ar dheimhniú ceadaithe faoin Acht seo agus go dtabharfar do nó di é.

(2) Beidh aon duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

12.—Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena mbunófar na
nósanna imeachta chun athiniúchadh a dhéanamh go tréimhsiúil ar
áitribh agus ar ghabháltais d’fhonn a áirithiú go leanfar den Acht seo
agus de na rialacháin a dhéanfar faoin Acht seo a chomhlíonadh.

13.—(1) Déanfaidh an tAire clár de na rannpháirtithe uile ar
tugadh deimhniú ceadaithe dóibh faoin Acht seo a bhunú agus a
chothabháil.

(2) Beidh na sonraí seo a leanas sa chlár—

(a) ainm iomlán agus seoladh iomlán shealbhóir an deimhnithe,

(b) an cineál gabháltais nó áitribh, lena n-áirítear an seoladh,
lena mbaineann an deimhniú,

(c) an uimhir nó an litir, nó an uimhir agus an litir, a shanntar
do gach sealbhóir deimhnithe,

(d) an dáta a tugadh an deimhniú, agus

(e) cibé sonraí eile a bhaineann leis na deimhnithe sin a ordóidh
an tAire ó am go ham.

(3) Aon uair a leasófar nó a chúlghairfear deimhniú ceadaithe,
déanfar an clár a leasú dá réir.

(4) Féadfar an clár a bhunú agus a chothabháil i bhfoirm nach
bhfuil inléite más féidir foirm inléite a dhéanamh de.

(5) Aon deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach
don Aire, nach bhfuil an gabháltas nó an t-áitreabh a shonraítear sa
deimhniú taifeadta sa chlár, beidh sé, go dtí go gcruthófar a mhalairt,
ina fhianaise ar na nithe a dheimhnítear amhlaidh agus ní gá síniú
an oifigigh sin a chruthú ná a chruthú gurbh oifigeach den sórt sin é
nó í ná go raibh sé nó sí údaraithe amhlaidh iarbhír.
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14.—(1) Ní dhéanfaidh sealbhóir deimhnithe deimhniú ceadaithe
a aistriú chuig aon duine eile.

(2) I gcás go bhfaighidh sealbhóir deimhnithe is pearsa aonair bás,
leanfaidh an deimhniú ceadaithe d’éifeacht a bheith leis chun leas
ionadaí pearsanta an duine éagtha go dtí go mbeidh 9 mí caite ó
dháta an éaga nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh an tAire.

15.—(1) Féadfaidh an tAire, aon tráth, iarratas ar dheonú
deimhnithe ceadaithe a dhiúltú.

(2) I gcás go mbeartóidh an tAire iarratas ar dheonú deimhnithe
ceadaithe a dhiúltú, déanfaidh an tAire—

(a) fógra a chur chuig an iarratasóir, i scríbhinn, go bhfuil bear-
taithe aige nó aici an t-iarratas a dhiúltú agus tabharfaidh
sé nó sí na cúiseanna atá leis sin san fhógra,

(b) fógra a chur chuig an iarratasóir, i scríbhinn, go bhféadfaidh
an duine, nó duine a bheidh ag gníomhú thar a cheann
nó a thar a ceann, uiríll a dhéanamh chun an Aire i ndáil
leis an diúltú atá beartaithe laistigh de 14 lá ó dháta eis-
iúna an fhógra, agus

(c) aon uiríll a dhéanfar faoi mhír (b) a bhreithniú sula ndéan-
faidh sé nó sí cinneadh i dtaobh an rachaidh sé nó sí ar
aghaidh leis an diúltú.

(3) I gcás go mbeartóidh an tAire dul ar aghaidh le hiarratas ar
dheonú deimhnithe ceadaithe a dhiúltú, déanfaidh an tAire fógra a
chur chuig an iarratasóir, le fógra i scríbhinn—

(a) maidir leis an gcinneadh agus na cúiseanna atá leis an gcin-
neadh sin,

(b) maidir leis an teorainn ama ar laistigh di, agus leis an modh
ar dá réir, is féidir, de bhun alt 17, achomharc a dhéan-
amh in aghaidh an chinnidh, agus

(c) maidir lenar féidir leanúint den ghabháltas nó den áitreabh
lena mbaineann an t-iarratas a úsáid le haghaidh ainmhi-
the, conablaigh nó feoil a bheartaítear lena gcaitheamh
nó lena caitheamh ag an duine a tháirgeadh, a phróiseáil,
a thrádáil nó a láimhseáil ar shlí eile nó le haghaidh ábh-
air bheatha a mhonarú nó a thrádáil.

16.—(1) Féadfaidh an tAire, aon tráth, deimhniú ceadaithe a
chúlghairm más deimhin leis an Aire—

(a) gur trí chalaois nó trí mhífhaisnéis a thabhairt (cibé acu ar
shlí chalaoiseach nó neamhurchóideach) a fuarthas an
deimhniú ceadaithe,

(b) go ndearnadh aon sárú (cibé acu trí ghníomh nó trí
neamhghníomh) ar an Acht seo nó ar rialachán a rinne-
adh faoin Acht seo nó ar choinníoll a ghabh leis an
deimhniú ceadaithe,

(c) go ndearnadh sárú (cibé acu trí ghníomh nó trí
neamhghníomh) ar Acht, ar ordú nó ar rialachán a shon-
raítear sa chuid iomchuí den Dara Sceideal, nó

(d) nach ndearna sealbhóir deimhnithe ceadaithe, laistigh de
thréimhse réasúnach, ceanglais fógra a seirbheáladh faoi
alt 18 a chomhlíonadh.
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(2) Sula ndéanfaidh an tAire deimhniú ceadaithe a chúlghairm déan-
faidh sé nó sı́—

(a) fógra a chur chuig an sealbhóir, i scrı́bhinn, go bhfuil beartaithe
aige nó aici an deimhniú ceadaithe a chúlghairm agus tab-
harfaidh sé nó sı́ na cúiseanna atá leis an gcúlghairm san
fhógra,

(b) fógra a chur chuig an duine, i scrı́bhinn, go bhféadfaidh an
duine, nó duine a bheidh ag gnı́omhú thar a cheann nó a
thar a ceann, uirı́ll a dhéanamh chun an Aire i ndáil leis an
gcúlghairm atá beartaithe laistigh de 14 lá ó dháta eisiúna
an fhógra, agus

(c) aon uirı́ll a dhéanfar faoi mhı́r (b) a bhreithniú sula ndéanfaidh
sé nó sı́ cinneadh i dtaobh an rachaidh sé nó sı́ ar aghaidh
leis an gcúlghairm.

(3) I gcás go mbeartóidh an tAire dul ar aghaidh le deimhniú ceadai-
the a chúlghairm faoin alt seo, déanfaidh an tAire, le fógra i scrı́bhinn,
scéala a chur chuig sealbhóir an deimhnithe—

(a) maidir leis an gcinneadh agus na cúiseanna atá leis an gcinne-
adh sin,

(b) maidir leis an teorainn ama ar laistigh di, agus leis an modh ar
dá réir, is féidir, de bhun alt 17, achomharc a dhéanamh in
aghaidh na cúlghairme, agus

(c) maidir lenar féidir leanúint den ghabháltas nó den áitreabh lena
mbaineann an chúlghairm a úsáid le haghaidh ainmhithe,
conablaigh nó feoil a bheartaı́tear lena gcaitheamh nó lena
caitheamh ag an duine a tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil
nó a láimhseáil ar shlı́ eile nó le haghaidh ábhair bheatha a
mhonarú nó a thrádáil.

17.—(1) Más rud é go ndéanfaidh an tAire deimhniú ceadaithe a
chúlghairm, nó go ndiúltóidh sé nó sı́ deimhniú ceadaithe a dheonú,
féadfaidh an t-iarratasóir ar an deimhniú, nó sealbhóir an deimhnithe,
laistigh de 21 lá tar éis an dáta a seirbheáladh an fógra i dtaobh na
cúlghairme nó an diúltaithe, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Cuarda in aghaidh an diúltaithe nó na cúlghairme.

(2) Más rud é go ndéanfaidh an tAire deimhniú ceadaithe a chúlgh-
airm, nó go ndiúltóidh sé nó sı́ deimhniú ceadaithe a dheonú i leith
gabháltais nó áitribh a bhı́, tráth na cúlghairme nó an diúltaithe, á úsáid
go dleathach chun ainmhithe, conablaigh agus feoil a beartaı́odh lena
gcaitheamh ag an duine a tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil nó a
láimhseáil ar shlı́ eile nó le haghaidh ábhair bheatha a mhonarú nó a
thrádáil, féadfar, más deimhin leis an Aire nach bhfuil sláinte an phobail
i mbaol, leanúint den ghabháltas nó den áitreabh a úsáid chun na
gcrı́och sin—

(a) go dtı́ go mbeidh an tréimhse chun achomharc a thionscnamh
caite, nó

(b) má dhéantar achomharc, go dtı́ cibé am a chinnfear an t-ach-
omharc sa Chúirt Chuarda,

agus ina dhiaidh sin nı́ fhéadfar an gabháltas nó an t-áitreabh a úsáid
amhlaidh ach amháin le cead na Cúirte Cuarda.

(3) Más rud é, de réir fho-alt (2), go leanfar d’áitreabh a úsáid chun
ainmhithe, conablaigh agus feoil a bheartaı́tear lena gcaitheamh ag an
duine a tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil nó a láimhseáil ar shlı́ eile
nó le haghaidh ábhair bheatha a mhonarú nó a thrádáil, d’ainneoin
gur diúltaı́odh nó gur cúlghaireadh deimhniú ceadaithe i ndáil leis an
ngabháltas sin nó leis an áitreabh sin, leanfaidh an tAcht seo d’fheidhm
a bheith aige maidir leis an ngabháltas nó leis an áitreabh amhail is
nár diúltaı́odh nó nár cúlghaireadh an deimhniú ceadaithe i leith an
ghabháltais sin nó an áitribh sin.

13

Cd.II A.16

Achomharc in
aghaidh deimhniú
ceadaithe a dhiúltú
nó a chúlghairm.



[Uimhir 2.] An tAcht um Scéim Náisiúnta [2000.]
Dearbhaithe Mairteola, 2000.

Cd.II A.17

Ainmhithe, etc. a
urghabháil agus a
choinneáil.

14

(4) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Chuarda—

(a) an t-achomharc a dhíbhe agus a ordú go ndéanfar na
hainmhithe, na conablaigh, an fheoil nó na hábhair bhea-
tha ar an ngabháltas nó ar an áitreabh, de réir mar a
bheidh, a dhiúscairt faoi stiúradh an Aire, nó

(b) an t-achomharc a cheadú agus a ordú don Aire an deimhniú
ceadaithe a dheonú nó a athnuachan, nó an chúlghairm
a chur ar ceal,

agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte Cuarda ach
amháin go mbeidh, le cead na Cúirte sin, ábhar achomhairc ann chun
na hArd-Chúirte ar phonc dlí.

(5) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, is ar an duine a bheidh
ag déanamh an achomhairc a bheidh sé a shuíomh gur comhlíonadh
forálacha an Achta seo i ndáil le deonú, athnuachan nó leanúint i
bhfeidhm deimhnithe ceadaithe.

(6) I gcás nach n-éireoidh leis an achomharc, féadfaidh an tAire
costas díothaithe na n-ainmhithe, na gconablach, na feola nó na n-
ábhar beatha a ghnóthú ó úinéir na n-ainmhithe nó ó úinéir an ghab-
háltais nó an áitribh, de réir mar a bheidh, mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

18.—(1) Más rud é, i ndáil le gabháltas nó le háitreabh, go mbeidh
oifigeach údaraithe den tuairim maidir le hainmhithe, conablaigh,
feoil nó ábhair bheatha atá i ngabháltas nó in áitreabh, nó ar ghab-
háltas nó ar áitreabh, nó i bhfeithicil, in árthach nó i gcoimeádán, nó
ar fheithicil, ar árthach nó ar choimeádán ar an ngabháltas nó ar an
áitreabh agus a bheartaítear a dhíol lena gcaitheamh nó lena cai-
theamh ag an duine nó ag ainmhithe, gur táirgeadh iad, go bhfuil
siad á dtáirgeadh nó gur dóigh go mbeidh siad á dtáirgeadh de shárú
ar an Acht seo nó ar rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo, féad-
faidh an t-oifigeach údaraithe—

(a) na hainmhithe, na conablaigh, an fheoil nó na hábhair bhea-
tha a urghabháil agus a choinneáil, nó

(b) fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar shealbhóir an deimhnithe
cheadaithe i ndáil leis an ngabháltas sin nó leis an áitre-
abh sin nó ar an duine ar cosúil go bhfuil sé nó sí i
bhfeighil an ghabháltais nó an áitribh, ar fógra é lena
gceanglófar—

(i) nach n-aistreofar aon ainmhí, conablach, feoil ná
ábhar beatha ón ngabháltas nó ón áitreabh ach
amháin faoi réim agus de réir théarmaí ceada aistri-
the, nó

(ii) an t-ainmhí, an conablach, an fheoil nó an t-ábhar
beatha a dhíothú nó a dhiúscairt nó déileáil leis nó
léi ar shlí eile ar cibé modh agus i cibé áit a ordóidh
an t-oifigeach údaraithe.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe, ar iarratas i scríbhinn a fháil ó
úinéir ainmhí lena mbaineann fógra faoi fho-alt (1), cead a eisiúint
faoi alt 22 lena gceadófar an t-ainmhí a aistriú isteach sa ghabháltas
nó san áitreabh lena mbaineann an fógra, nó amach as, nó an t-
ainmhí sin a dhíol nó a mharú.

(3) Beidh aon duine nach gcomhlíonfaidh téarmaí fógra faoi fho-
alt (1) ciontach i gcion.
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(4) Féadfaidh oifigeach údaraithe, aon tráth, fógra arna
sheirbheáil aige nó aici faoi fho-alt (1) a leasú nó a chúlghairm i
scríbhinn.

(5) Ní fhorléireofar seirbheáil fógra faoi fho-alt (1) mar ní a
dhéanann difear in aon slí d’aon imeachtaí ina líomhnaítear gur sára-
íodh aon fhoráil den Acht seo nó de rialacháin arna ndéanamh faoi,
cibé acu a thionscnaítear na himeachtaí sin roimh sheirbheáil an fhó-
gra nó dá éis sin.

(6) Aon duine arb éagóir leis nó léi fógra faoi fho-alt (1) féadfaidh
sé nó sí, tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis an fógra a sheirbheáil,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche.

(7) Ar achomharc faoi fho-alt (6) a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Dúiche, de réir mar is cuí léi, an fógra a chealú nó an fógra a dhaing-
niú agus a ordú go ndéanfar na hainmhithe, na conablaigh, an fheoil
nó na hábhair bheatha, de réir mar a bheidh, a choinneáil, a dhíothú
nó a dhiúscairt nó déileáil leo ar shlí eile faoi stiúradh an Aire.

(8) Féadfaidh an tAire costas coinneála, díothaithe nó diúscartha
na n-ainmhithe, na gconablach, na feola nó na n-ábhar beatha, nó an
costas a bhaineann le déileáil leo ar shlí eile, a ghnóthú ó úinéir an
ainmhí, an chonablaigh, na feola nó na n-ábhar beatha, de réir mar
a bheidh, mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

19.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le clárú
agus céannú ainmhithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh aon
cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas a bheith san áireamh
i rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo:

(a) clárú breithe ainmhithe, báis ainmhithe nó aon teagmhais
eile a bhaineann le hainmhithe;

(b) an tslí a mbeidh ainmhithe le céannú, an tráth nó na trá-
thanna a bheidh siad le céannú agus an áit nó na háite-
anna ina mbeidh siad le céannú, agus an duine nó na
daoine a bheidh freagrach as an gcéannú sin;

(c) monarú, allmhairiú, dáileadh, díol, seilbh, rialú, úsáid agus
diúscairt (lena n-áirítear díothú nó athchúrsáil) clipéad
cluaise, micrishliseanna, cártaí céannachta nó doiciméad
a bhaineann le hainmhithe a chéannú, agus aon ní eile a
d’fhéadfaí a úsáid go díreach nó go neamhdhíreach chun
ainmhithe a chéannú nó i ndáil le hainmhithe a chéannú;

(d) gan dochar do mhír (c), crioscaíl le clipéid chluaise, le mic-
rishliseanna nó le haon ní eile a úsáidtear chun ainmhithe
a chéannú nó i ndáil le hainmhithe a chéannú, nó an
céanna a bhaint d’ainmhithe nó a chur ar ainmhithe arís;

(e) ainmhithe a chéannú ar mhodh leictreonach (lena n-áirítear
aon mhodhanna céannachta den sórt sin a chlárú);

(f) an fhaisnéis a bheidh le coinneáil i ndáil le hainmhithe a
chéannú, an tslí a bhfuil sí le coinneáil agus na modhanna
ar a gcoinneofar í, mar aon leis an duine nó na daoine a
mbeidh sí le coinneáil aige nó aici nó acu agus a mbeidh
sí le tabhairt dó nó di nó dóibh;
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(g) allmhairiú, aistriú, díol, sealbhú, rialú, úsáid, urghabháil
agus diúscairt ainmhithe nach bhfuil céannaithe, nó atá
céannaithe go mícheart nó go bréagach, nó a bhfuil dro-
chamhras réasúnach ann nach bhfuil siad céannaithe
amhlaidh nó go bhfuil siad céannaithe go mícheart nó go
bréagach;

(h) seilbh a bheith ar aon ghléas, deis nó ní eile a d’fhéadfaí a
úsáid, nó a oiriúnú lena úsáid nó lena húsáid, chun céan-
nacht ainmhithe a bhaint díobh nó chun na modhanna ar
a ndéantar ainmhithe a chéannú a athúsáid;

(i) crioscaíl le clipéid chluaise, le micrishliseanna, le cártaí céan-
nachta nó le doiciméid eile, nó le haon ní eile a úsáidtear
chun ainmhithe a chéannú nó i ndáil le hainmhithe a
chéannú, nó an céanna a bhrionnú nó a fhalsú;

(j) clipéid chluaise, micrishliseanna, cártaí céannachta nó doici-
méid eile, nó aon ní eile a úsáidtear chun ainmhithe a
chéannú nó i ndáil le hainmhithe a chéannú, a úsáid chun
céannacht bhréagach nó mhíthreorach nó mhícheart a
thabhairt d’ainmhithe.

20.—(1) Féadfaidh an tAire móráireamh ainmhithe a sheoladh
chun suíomh, catagóir nó úinéireacht ainmhithe sa Stát a dhaingniú
nó chun aon chríche eile.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceanglófar ar
rannpháirtithe faisnéis a sholáthar faoin Acht seo, ina sonrófar, go
háirithe—

(a) cineál ginearálta na faisnéise a cheanglaítear a sholáthar;

(b) a mhinice a bheidh sí le soláthar, agus

(c) na rannpháirtithe a gceanglófar orthu í a sholáthar.

(3) Féadfaidh an tAire, de bhun rialacháin arna dhéanamh faoi
fho-alt (2), a ordú, le fógra i scríbhinn, do rannpháirtí—

(a) foirm, ceistneoir nó taifead eile a chomhlánú agus a chur ar
ais de réir aon treoracha a bheidh san fhoirm, sa
cheistneoir nó sa taifead nó a cuireadh in iúl dó nó di ar
shlí eile,

(b) ceisteanna a chuirfear air nó uirthi a fhreagairt,

(c) aon taifead, cóip nó sliocht as aon taifead a sholáthar,

faoi dháta sonraithe nó laistigh de thréimhse shonraithe.

(4) Aon duine a mhainneoidh na rialacháin a dhéanfar faoin alt
seo, nó fógra arna sheirbheáil faoin alt seo, a chomhlíonadh, beidh
sé nó sí ciontach i gcion.

21.—(1) Tabharfaidh coimeádaí, seachas iompróir ainmhithe,
fógra don Aire i dtaobh gluaiseacht ainmhithe chuig a ghabháltas nó
a gabháltas nó chuig a áitreabh nó a háitreabh nó ón gcéanna.

(2) Déanfar an fhaisnéis a chuirfear in iúl faoi fho-alt (1) a thaifea-
dadh ar bhunachar sonraí CFAE.

(3) Féadfaidh an tAire nósanna imeachta a bhunú le haghaidh
rochtana ar bhunachar sonraí CFAE agus ar chlár na ndeimhnithe
ceadaithe, ag féachaint do chearta pearsan aonair agus gnóthas.
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(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar socrú
maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) na ceanglais foirme agus ama le haghaidh fógraí faoi fho-alt
(1);

(b) úsáid bhunachar sonraí CFAE chun ainmhithe a chéannú
agus chun teacht ar ainmhithe is ainmhithe a bheartaítear
a mharú nó a onnmhairiú lena gcaitheamh ag an duine.

(5) Beidh aon duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

22.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe cead a eisiúint chun críocha
an Achta seo lena n-údarófar cibé aistriú a bheidh sonraithe sa chead
i leith ainmhithe, conablach, feola nó ábhar beatha a shonrófar sa
chead agus féadfaidh an t-oifigeach údaraithe aon choinníollacha is
cuí leis nó léi a chur ag gabháil leis an gcead.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh go mbeidh
ar áireamh sna coinníollacha dá dtagraítear san fho-alt sin coinníolla-
cha maidir le ceann sprice an aistrithe agus leis na coinníollacha a
bheidh le comhlíonadh tar éis don aistriú a bheith curtha i gcrích.

(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe, aon tráth, cead aistrithe arna
eisiúint aige nó aici faoi fho-alt (1) a leasú nó a chúlghairm.

(4) Aon duine a mhainneoidh déanamh de réir ceada arna eisiúint
faoi fho-alt (1) nó de réir na gcoinníollacha a ghabhann leis an gcead
sin, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

CUID III

Forfheidhmiú

23.—(1) Gan dochar d’aon Acht eile ná d’aon rialachán eile, féad-
faidh oifigeach údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána—

(a) dul isteach, le forneart más gá, aon tráth, in aon ghabháltas,
áitreabh, feithicil, árthach, aerárthach nó coimeádán a bhfuil
drochamhras réasúnach air nó uirthi ina leith go bhfuil
táirgeadh, próiseáil, trádáil nó stóráil ainmhithe, conab-
lach nó feola a bheartaítear lena gcaitheamh nó lena cai-
theamh ag an duine ar siúl ann nó go bhfuil ainmhithe,
conablaigh nó feoil a bheartaítear lena gcaitheamh nó
lena chaitheamh ag an duine á láimhseáil ar shlí eile ann,
nó go bhfuil ábhair bheatha á monarú nó á dtrádáil ann,

(b) aon taifid, i cibé foirm ina gcoimeádtar iad, sa ghabháltas,
san áitreabh, san fheithicil, san árthach, san aerárthach
nó sa choimeádán, nó ar an gcéanna, is taifid a bhaineann
le hainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaítear lena
gcaitheamh nó lena caitheamh ag an duine a tháirgeadh,
a phróiseáil, a thrádáil, a stóráil nó a láimhseáil ar shlí
eile nó le hábhair bheatha a mhonarú nó a thrádáil, a
chuardach agus a iniúchadh, agus

(c) cóipeanna a dhéanamh d’aon taifid, nó aon taifid a thabhairt
chun siúil, i cibé foirm ina bhfaightear na taifid, sa ghab-
háltas, san áitreabh, san fheithicil, san árthach, san aerár-
thach nó sa choimeádán, nó ar an gcéanna, lena scrúdú
nó chun críocha aon imeachtaí faoin Acht seo.

(2) Maidir leis an duine a bheidh i bhfeighil gabháltais, áitribh,
feithicle, árthaigh, aerárthaigh nó coimeádáin, i gcás go mbeidh dro-
chamhras réasúnach ar oifigeach údaraithe nó ar chomhalta den
Gharda Síochána go bhfuil táirgeadh, próiseáil nó trádáil ainmhithe,
conablach nó feola a bheartaítear lena gcaitheamh nó lena caitheamh
ag an duine ar siúl ann nó go bhfuil ainmhithe, conablaigh nó feoil
a bheartaítear lena gcaitheamh nó lena chaitheamh ag an duine á
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láimhseáil ar shlı́ eile ann, nó monarú nó trádáil ábhar beatha ar siúl
ann, déanfaidh sé nó sı́, ar an oifigeach údaraithe nó ar an gcomhalta
den Gharda Sı́ochána é sin a iarraidh air nó uirthi—

(a) na taifid go léir, i cibé foirm ina gcoimeádtar iad, sa ghabháltas,
san áitreabh, san fheithicil, san árthach, san aerárthach nó
sa choimeádán, nó ar an gcéanna, a thabhairt ar aird agus
ceadóidh sé nó sı́ don oifigeach údaraithe nó don chomhalta
den Gharda Sı́ochána na taifid a iniúchadh, cóip a dhéan-
amh dı́obh nó, de réir mar a bheidh, iad a thabhairt chun
siúil, agus

(b) aon fhaisnéis a sholáthar a theastóidh le réasún i ndáil le hain-
mhithe, conablaigh nó feoil a bheartaı́tear lena gcaitheamh
nó lena caitheamh ag an duine a tháirgeadh, a phróiseáil, a
thrádáil nó a láimhseáil ar shlı́ eile nó le hábhair bheatha a
mhonarú nó a thrádáil.

(3) Nı́ rachaidh oifigeach údaraithe, seachas le toiliú an áititheora,
isteach i dteaghais phrı́obháideach mura mbeidh barántas faighte aige
nó aici ón gCúirt Dúiche faoi fho-alt (4) lena n-údarófar an dul isteach.

(4) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche, ar fhaisnéis faoi
mhionn ó oifigeach údaraithe nó ó Gharda Sı́ochána, go bhfuil forais
réasúnacha amhrais ann go bhfuil fianaise maidir le cion faoin Acht seo
a dhéanamh, nó a bhaineann leis an gcéanna, nó fianaise maidir len é
a bheith beartaithe cion faoin Acht seo a dhéanamh nó a bhaineann
leis an gcéanna, ar fáil in aon ghabháltas nó áitreabh nó air nó faoi, nó
in aon fheithicil, árthach, aerárthach nó coimeádán, nó air nó uirthi,
agus gur teaghais an gabháltas sin, an t-áitreabh sin, an fheithicil sin, an
t-árthach sin, an t-aerárthach sin nó an coimeádán sin, nó aon chuid de
nó di, féadfaidh an breitheamh barántas cuardaigh a eisiúint.

(5) Maidir le barántas cuardaigh arna eisiúint faoi fho-alt (4), beidh
sé sainráite ann go n-údaraı́onn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú,
d’oifigigh ainmnithe shonraithe nó do chomhaltaı́ den Gharda Sı́och-
ána, agus oifigigh údaraithe eile nó comhaltaı́ eile den Gharda Sı́ochána
ina dteannta, más cuı́, aon tráth nó tráthanna laistigh de mhı́ amháin ó
dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt ar aird má
iarrtar amhlaidh, dul isteach san áitreabh, le forneart más gá, agus gach
cumhacht nó aon chumhacht a thugtar d’oifigeach údaraithe faoin alt
seo a fheidhmiú.

(6) Maidir le hoifigeach údaraithe, nó comhalta den Gharda Sı́och-
ána, i bhfeidhmiú na gcumhachtaı́ a thugtar dó nó di le fo-alt (1), i dtaca
le haon ainmhithe, conablaigh nó feoil a bheartaı́tear lena gcaitheamh
nó lena caitheamh ag an duine nó aon ábhair bheatha nó aon nı́ eile a
gheobhaidh sé nó sı́ i ngabháltas nó in áitreabh nó ar an gcéanna, nó i
bhfeithicil, in árthach, in aerárthach nó i gcoimeádán, nó ar an gcéanna,
nach gcomhlı́onann an tAcht seo nó atá mı́-oiriúnach, nó a bhfuil dro-
chamhras réasúnach air nó uirthi iad, ı́ nó é a bheith mı́-oiriúnach lena
gcaitheamh, lena caitheamh nó lena chaitheamh ag an duine nó ag
ainmhithe, de réir mar a bheidh, féadfaidh sé nó sı́ iad, ı́ nó é a urghab-
háil, a choinneáil agus a thabhairt chun siúil.

(7) Aon uair a dhéanfaidh oifigeach údaraithe nó comhalta den
Gharda Sı́ochána aon ainmhı́, aon chonablach, aon fheoil nó aon ábhar
beatha a urghabháil, a choinneáil nó a thabhairt chun siúil de bhun fho-
alt (6), cuirfidh sé nó sı́ faoi deara go ndéanfaidh cigire tréidliachta nó
cigire talmhaı́ochta scrúdú ar an ainmhı́, ar an gconablach, ar an bhfeoil
nó ar an ábhar beatha, agus má dhearbhaı́onn an cigire tréidliachta nó
an cigire talmhaı́ochta nach ndearnadh an t-ainmhı́, an conablach, an
fheoil nó an t-ábhar beatha sin a tháirgeadh, a phróiseáil, a thrádáil nó
a láimhseáil ar shlı́ eile de réir cheanglais an Achta seo, nó go bhfuil sé
nó sı́ mı́-oiriúnach lena chaitheamh nó lena caitheamh ag an duine nó
ag ainmhithe, de réir mar a bheidh, déanfar an t-ainmhı́, an conablach,
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an fheoil nó an t-ábhar beatha a dhiúscairt nó a scriosadh de réir
ordacháin an chigire tréidliachta nó an chigire talmhaíochta.

(8) Féadfaidh an tAire an costas a bhaineann le diúscairt na n-
ainmhithe, na gconablach, na feola nó na n-ábhar beatha a ghnóthú
ó úinéir an ghabháltais nó an áitribh nó na feithicle, an árthaigh, an
aerárthaigh nó an choimeádáin, de réir mar a bheidh, mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

24.—(1) Más rud é, i gcúrsa aon chumhachtaí faoin Acht seo a
fheidhmiú, go bhfaighidh oifigeach údaraithe nó comhalta den
Gharda Síochána, nó go dtiocfaidh ina sheilbh nó ina seilbh, aon ní
a gcreidfidh an t-oifigeach nó an comhalta gur fianaise é ar aon chion
nó ar aon chion amhrasta faoin Acht seo, féadfar é a urghabháil agus
a choinneáil lena úsáid mar fhianaise in imeachtaí coiriúla.

(2) I gcás go ndéanfaidh an Stát aon ní arna urghabháil ó dhuine
faoi fho-alt (1) a dhiúscairt, nó go ndéanfar é a dhiúscairt thar ceann
an Stáit, féadfar na costais a bhaineann leis an diúscairt a ghnóthú
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

25.—(1) Maidir le duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht
seo—

(a) dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12
mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi,

(b) dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
£100,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Féadfaidh an Chúirt, ar chiontú a dhéanamh, a ordú go ndéan-
far aon ní a úsáideadh chun cion a dhéanamh faoin Acht seo, dar
leis an gcúirt, a fhorghéilleadh don Aire agus a scriosadh nó a dhiús-
cairt ar cibé modh a chinnfidh an tAire.

(3) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar oifigeach údaraithe,
nó ar chomhalta den Gharda Síochána, agus é nó í ag feidhmiú
chumhachtaí an oifigigh nó an chomhalta faoin Acht seo, nó a thab-
harfaidh faisnéis d’oifigeach údaraithe, nó do chomhalta den Gharda
Síochána, ar faisnéis í atá bréagach nó míthreorach, beidh sé nó sí
ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12
mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo
agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú, le cúlcheadú nó le ceadú,
nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine ar stiúr-
thóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta
chorpraithe é nó í, nó aon duine a bhí ag gníomhú nó a d’airbhear-
taigh gníomhú in aon cháil den sórt sin, nuair a rinneadh an cion,
beidh an duine sin ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú
ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh
sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(5) I gcás go ndéanann comhaltaí comhlachta chorpraithe na gnó-
thaí a bhainistiú sa chomhlacht corpraithe, beidh feidhm ag fo-alt (4)
amhail is gur tagairt do chomhalta den chomhlacht corpraithe an
tagairt do stiúrthóir san fho-alt sin.
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26.—(1) Féadfaidh an tAire imeachtaí i ndáil le cion achomair
faoin Acht seo a thionscnamh agus a ionchúiseamh.

(2) D’ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoin Acht seo a
thionscnamh laistigh de 2 bhliain ó dháta an chiona.

27.—(1) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis
an Acht seo, is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras na
huaire don chuaird ina bhfuil cónaí ar an rannpháirtí lena mbaine-
ann, nó ina seolann sé nó sí gnó, a fheidhmeoidh í.

(2) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche leis an Acht
seo, is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras na huaire
don Limistéar Cúirte Dúiche ina bhfuil cónaí ar an rannpháirtí lena
mbaineann, nó ina seolann sé nó sí gnó, a fheidhmeoidh í.

CUID IV

Ilghnéitheach

28.—(1) Aon fhógra a cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil
ar aon duine nó a chur chuig aon duine nó a thabhairt d’aon duine
faoin Acht seo (seachas comhlacht a bhfuil feidhm ag fo-alt (2) mai-
dir leis), féadfar é a sheirbheáil ar an duine, a chur chuig an duine
nó a thabhairt don duine—

(a) más faoina ainm nó faoina hainm a bheidh sé dírithe chuig
an duine, trína sheachadadh air nó uirthi, nó, i gcás comh-
pháirtíochta, trína sheachadadh ar aon duine de na comh-
pháirtithe,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
bheidh dírithe chuig an duine ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine, nó i gcás go mbeidh seoladh le
haghaidh seirbheála tugtha, ag an seoladh sin le haghaidh
seirbheála, nó

(d) mura féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine
a fháil amach trí fhiosrú réasúnach agus go gceanglaítear
fógra a sheirbheáil ar an duine nó a thabhairt don duine
i leith aon ionaid oibre, trína sheachadadh ar dhuine a
bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici agus a
chónaíonn nó atá ar fostú san ionad oibre, nó trína
dhaingniú in áit fheiceálach ar an ionad oibre nó ina aice.

(2) Aon fhógra a gceanglaítear nó a n-údaraítear faoin Acht seo
é a sheirbheáil ar chomhlacht nó a chur chuig comhlacht nó a thab-
hairt do chomhlacht, cibé acu corpraithe nó neamhchorpraithe, féad-
far é a sheirbheáil ar an gcomhlacht, a chur chuig an gcomhlacht nó
a thabhairt don chomhlacht—

(a) trı́na fhágáil ag oifig chláraithe an chomhlachta, más ann, nó
trı́na chur leis an bpost i litir chláraithe réamhı́octha chuici,

(b) trína fhágáil ag aon áit a seolann an comhlacht gnó, nó trína
chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig áit
den sórt sin,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile
de chuid an chomhlachta nó a airbheartaíonn a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, ag an áit ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine, nó trína fhágáil ag an áit sin, nó
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(d) trína sheachadadh ar dhuine a bhfuil 16 bliana d’aois slánai-
the aige nó aici agus a chónaíonn nó atá ar fostú san oifig
chláraithe, más ann, atá ag an gcomhlacht nó in áit a seol-
ann an comhlacht gnó.

29.—(1) Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé líon daoine a
mheasfaidh sé nó sí is gá a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh úda-
raithe chun críocha aon cheann nó gach ceann d’fhorálacha an Achta
seo.

(2) Féadfaidh príomhfheidhmeannach boird sláinte arna bhunú
faoin Acht Sláinte, 1970, cibé daoine agus cibé líon daoine a mheas-
faidh sé nó sí is gá a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh údaraithe
chun alt 6(1)(d) agus (2) a chur i ngníomh.

(3) Déanfar deimhniú a cheaptha nó a ceaptha a thabhairt do gach
duine a cheapfar de bhun an ailt seo agus, nuair a bheidh cumhacht
faoin Acht seo á feidhmiú aige nó aici déanfaidh sé nó sí, má iarrann
aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di, an deimhniú
a thabhairt ar aird.

30.—(1) Aon oifigeach don Aire is oifigeach údaraithe nó cigire
tréidliachta, nó scrúdaitheoir tréidliachta nó cigire chun críocha aon
cheann de na hAchtanna nó de na rialacháin seo a leanas:

(a) Acht na Seamlas, 1988;

(b) Na hAchtanna Toradh Talmhaíochta (Feoil Úr), 1930 go
1988;

(c) An tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993;

(d) An tAcht um Ghalair Ainmhithe, 1966;

(e) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr), 1997;

(f) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Táirgí Feola agus
Táirgí Eile de Bhunadh Ainmhíoch), 1995;

(g) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Mhionaithe
agus Ullmhóidí Feola), 1996;

(h) An tAcht um Leasacháin, Ábhair Bheatha agus Meascáin
Mhianrúla, 1955;

(i) An tAcht um Margalanna Beostoic, 1967,

measfar é nó í, ar thosach feidhme an Achta seo, a bheith ceaptha
faoin alt seo chun críocha an Achta seo.

(2) Aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh mar chigire tréidli-
achta lánaimseartha ag údarás áitiúil agus arna údarú nó arna húdarú
mar oifigeach údaraithe faoi Acht na Seamlas, 1988, measfar, ar thos-
ach feidhme an Achta seo, é nó í a bheith ceaptha faoin alt seo chun
críocha an Achta seo.

31.—Maidir leis an Acht seo, is Acht é i dteannta, agus ní Acht é
in ionad, na nAchtanna, na n-orduithe agus na rialachán atá liostai-
the sa Dara Sceideal agus rialachán arna ndéanamh, arna gcoimeád
i bhfeidhm nó a mheastar a bheith déanta faoi na hAchtanna sin.
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32.—(1) I gcás go ndéanfaidh an tAire ceadú, ceadúnas nó clárú
a chúlghairm nó a tharraingt siar nó diúltú ceadú, ceadúnas nó clárú
a dheonú do rannpháirtí—

(a) faoi ailt 12(1), 15 agus 16 den Acht Tora Talmhaíochta
(Feoil Úr), 1930,

(b) faoi alt 11 d’Acht na Seamlas, 1988,

(c) faoi Rialachán 4 nó 6 de Rialacháin na gComhphobal Eor-
pach (Feoil Úr), 1997,

(d) faoi Rialachán 4 nó 14 de Rialacháin na gComhphobal Eor-
pach (Táirgí Feola agus Táirgí Eile de Bhunadh
Ainmhíoch), 1995,

(e) faoi Rialachán 4 nó 8 de Rialacháin na gComhphobal Eor-
pach (Feoil Mhionaithe agus Ullmhóidí Feola), 1996,

(f) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais agus
Idirghabhálaithe a oibríonn san Earnáil Beatha
d’Ainmhithe a Cheadú agus a Chlárú), 1999 (I.R. Uimh.
88 de 1999),

(g) faoi alt 3 den Acht um Margalanna Beostoic, 1967, nó

(h) faoi Rialachán 13 de na Rialacháin um Leasacháin, Ábhair
Bheatha agus Meascáin Mhianrúla, 1957 (I.R. Uimh. 264
de 1957),

measfar go mbeidh aon deimhniú ceadaithe a dheonófar don
rannpháirtí faoin Acht seo cúlghairthe.

(2) Ní bheidh feidhm ag ailt 16 agus 17 maidir le cúlghairm mhea-
sta faoi fho-alt (1) mura bhfuil ceart achomhairc san Acht nó sa riala-
chán faoinar cúlghaireadh nó faoinar diúltaíodh an ceadú nó an
ceadúnas.

33.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le haon
cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a) gabháltais agus áitribh a bhainistiú agus a mhaoirsiú;

(b) áitribh, trealamh, saoráidí agus taitneamhachtaí gabháltas
agus áitreabh a fhoirgniú agus a chothabháil;

(c) sláintíocht agus sláinteachas oibríochtúil gabháltas, áitreabh
agus trealaimh agus sláinteachas agus sláinte na foirne;

(d) nósanna imeachta oibríochta a bhaineann leis na nithe seo
a leanas a dhoiciméadú—

(i) ainmhithe, conablaigh, feoil, ábhair bheatha agus
amhábhair a fhoinsiú, a iontógáil agus a stóráil,

(ii) céimeanna an táirgthe agus rialuithe,

(iii) céimeanna an mhonarúcháin agus rialuithe,

(iv) stóráil agus cuisniú,

(v) filleadh, pacáistiú agus dáileadh, agus

(vi) aistarraingt táirgí.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, an Dara Sceideal a leasú trí
ábhar a chur leis nó a scriosadh as.
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(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha, a mheasfaidh an tAire is gá, a bheith i Rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire faoin Acht seo.

(4) Aon duine a mhainneoidh na rialacháin arna ndéanamh faoi
fho-alt (1) nó faoi alt 7, 12 nó 19 a chomhlíonadh, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

(5) Déanfar gach rialachán agus ordú, seachas ordú faoi alt 1(2),
arna dhéanamh ag an Aire faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéan-
ann ceachtar Teach, laistigh den 21 lá is túisce a shuífidh an Teach
sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a
rith ag neamhniú an rialacháin nó an ordaithe, beidh an t-ordú nó
an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht
aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú sin nó faoin rialachán sin.

34.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as air-
gead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID V

Leasuithe Gaolmhara agus Iarmhartacha

35.—(1) Leasaítear leis seo an tAcht um Ghalair Ainmhithe, 1966,
tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 49:

‘‘Pionóis. 49A.—Aon duine a bheidh ciontach i gcion
faoi alt 48(1) nó 49(1) dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná dhá mhí
dhéag, nó iad araon, a chur air nó
uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) i gcás an duine sin a bheith cion-
taithe amhlaidh toisc go ndearna
an duine sin, de shárú ar ordú ón
Aire faoin Acht um Ghalair
Ainmhithe, 1966, baint le clipéad
cluaise nó clipéad cluaise a bhaint
anuas, nó

(ii) i gcás an duine sin a bheith cion-
taithe amhlaidh ar shlí eile,

fíneáil nach mó ná £100,000 nó príosú-
nacht ar feadh téarma nach faide ná
5 bliana, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.’’.

(2) Aisghairtear leis seo ailt 48(2) agus 49(2) den Acht um Ghalair
Ainmhithe, 1966.

(3) Aisghairtear leis seo alt 23 den Acht um Ghalair Bhólachta
(Tobhaigh), 1979.

(4) Aisghairtear leis seo alt 7 den Acht um Ghalair Bhólachta
(Tobhaigh) (Leasú), 1996.
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36.—Leasaítear leis seo an tAcht um Margalanna Beostoic, 1967—

(a) in alt 3 trí fho-ailt (5) go (8) a scriosadh,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3:

‘‘Cumhacht 3A.—(1) Féadfaidh an tAire, aon tráth, cea-
an Aire

dúnas a chúlghairm nó a dhiúltú más deimhin leisceadúnas a
chúlghairm an Aire—
nó a
dhiúltú. (a) go bhfuil sealbhóir ceadúnais, nó iarrata-

sóir ar cheadúnas, ciontach in aon
chion faoin Acht seo, nó

(b) gur sáraíodh (cibé acu trí ghníomh nó trí
neamhghníomh) rialachán a rinneadh
faoin Acht seo nó faoi Acht na
gComhphobal Eorpach, 1972, (a bhai-
neann le gnó marglainne beostoic) nó
gur sáraíodh coinníoll a ghabhann leis
an gceadúnas.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire ceadúnas a
chúlghairm nó a dhiúltú, déanfaidh an tAire—

(a) fógra a chur chuig sealbhóir an cheadú-
nais, nó chuig an iarratasóir ar an gce-
adúnas, i scríbhinn, go bhfuil beartai-
the aige nó aici an ceadúnas a chúl-
ghairm nó a dhiúltú agus ar na cúise-
anna leis an gcúlghairm nó an diúltú,

(b) fógra a chur chuig sealbhóir an cheadú-
nais, nó chuig an iarratasóir ar an gcea-
dúnas, i scrı́bhinn, go bhféadfaidh sé,
nó duine a bheidh ag gnı́omhú thar a
cheann, uirı́ll a dhéanamh chun an Aire
i ndáil leis an gcúlghairm bheartaithe
nó leis an diúltú beartaithe laistigh de
14 lá ó dháta eisiúna an fhógra, agus

(c) aon uiríll a dhéanfar faoi mhír (b) a bhre-
ithniú sula ndéanfaidh sé nó sí cinne-
adh i dtaobh an rachfar ar aghaidh leis
an gcúlghairm nó leis an diúltú.

(3) I gcás go mbeartóidh an tAire dul ar
aghaidh le ceadúnas a chúlghairm nó a dhiúltú
faoin alt seo, déanfaidh an tAire fógra a chur
chuig sealbhóir an cheadúnais nó chuig an iarrat-
asóir ar an gceadúnas, le fógra i scríbhinn—

(a) maidir leis an gcinneadh agus na cúise-
anna a bhí leis an gcinneadh sin,

(b) maidir leis an teorainn ama ar laistigh di,
agus maidir leis an modh ar dá réir, is
féidir, de bhun alt 3B, achomharc a
dhéanamh in aghaidh na cúlghairme
nó an diúltaithe, agus

(c) maidir lenar féidir le sealbhóir an chea-
dúnais leanúint de ghnó marglainne
beostoic a sheoladh.

Achomharc 3B.—(1) Más rud é go gcúlghairfidh an tAire
in aghaidh

ceadúnas, nó go ndiúltóidh an tAire ceadúnas aceadúnas a
dhiúltú nó dheonú, féadfaidh sealbhóir an cheadúnais, nó an
a t-iarratasóir ar an gceadúnas, laistigh de 21 lá tarchúlghairm.

éis an dáta a seirbheáladh an fógra i dtaobh na
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cúlghairme nó an diúltaithe, achomharc a dhéan-
amh chun na Cúirte Cuarda in aghaidh an diúltai-
the nó na cúlghairme.

(2) Más rud é go gcúlghairfidh an tAire cea-
dúnas, féadfaidh an sealbhóir, más deimhin leis
an Aire nach bhfuil sláinte an phobail i mbaol,
leanúint de ghnó marglainne beostoic a
sheoladh—

(a) go dtí an t-am a mbeidh an tréimhse
chun achomharc a thionscnamh caite,
nó

(b) má dhéantar achomharc, go dtí cibé am
a chinnfear an t-achomharc sa Chúirt
Chuarda, agus ina dhiaidh sin ní
fhéadfar gnó marglainne beostoic a
sheoladh ach amháin le cead na
Cúirte Cuarda.

(3) Más rud é, de réir fho-alt (2), go leanfaidh
sealbhóir ceadúnais de ghnó marglainne beostoic
a sheoladh, d’ainneoin na cúlghairme, leanfaidh
an tAcht seo d’fheidhm a bheith aige amhail is
nár cúlghaireadh an ceadúnas i leith na marg-
lainne sin.

(4) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht,
féadfaidh an Chúirt Chuarda—

(a) an t-achomharc a dhíbhe, nó

(b) an t-achomharc a cheadú agus a ordú
don Aire an ceadúnas a dheonú nó an
chúlghairm a chur ar ceal,

agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh na
Cúirte Cuarda ach amháin go mbeidh, le cead na
Cúirte sin, ábhar achomhairc ann chun na hArd-
Chúirte ar phonc dlí.

(5) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, is
ar an duine a bheidh ag déanamh an achomhairc
a bheidh sé a shuíomh gur comhlíonadh forálacha
an Achta seo i ndáil le deonú ceadúnais nó cea-
dúnas do leanúint i bhfeidhm.

(6) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt
Chuarda leis an alt seo, is é an breitheamh a
bheidh sannta de thuras na huaire don chuaird
ina bhfuil cónaí ar an duine a bheidh ag déanamh
an achomhairc nó ina seolann an duine gnó, a
fheidhmeoidh í.’’,

(c) in alt 8 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(3):

‘‘(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht
seo dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
£100,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.’’,
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(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9:

‘‘Cionta 9A.—(1) Féadfaidh an tAire imeachtaı́ a bhai-
achoimre a

neann le cion achomair faoin Acht seo aionchúiseamh.
thionscnamh agus a ionchúiseamh.

(2) D’ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions
(Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaı́ achoimre i
leith ciona faoin Acht seo a thionscnamh laistigh
de 2 bhliain ó dháta an chiona.’’.

37.—(1) I gcás duine a chiontú i gcion dá bhforáiltear pionós in aon
alt den Acht um Ainmhithe do Mharbhadh, 1935, a shonraı́tear i gcolún
(2) den Trı́ú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo ag aon uimhir thagar-
tha, in ionad an phionóis dá bhforáiltear in aon alt den sórt sin agus a
shonraı́tear i gcolún (3) den Sceideal sin (mar a fhorléirı́tear é faoi
threoir alt 47(2) agus an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na Seamlas,
1988), dlı́fear an pionós a shonraı́tear i gcolún (4) den Sceideal sin ag
an uimhir thagartha sin a chur air nó uirthi agus forléireofar an t-alt sin
agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

(2) Aisghairtear leis seo alt 47(2) d’Acht na Seamlas, 1988.

(3) Aisghairtear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na
Seamlas, 1988.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rannpháirtithe

1. Liostaítear na haicmí daoine seo a leanas chun críocha an Achta
seo:

(a) feirmeoirí;

(b) déileálaithe nó onnmhaireoirí ainmhithe beo.

2. Liostaítear na haicmí gabháltas nó áitreabh seo a leanas chun
críocha an Achta seo:

(a) seamlais;

(b) ionaid tionóil nó marglanna;

(c) gléasraí feola;

(d) forais atá ag gabháil d’ábhair bheatha a mhonarú nó a
thrádáil.
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Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992

CUID VI

Gléasraí Feola

Na hAchtanna um Chosaint Ainmhithe, 1911 agus 1965

Na hAchtanna Toradh Talmhaíochta (Feoil Úr), 1930 go 1988

Na hAchtanna um Ainmhithe a Mharú, 1935 agus 1988
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Acht na Seamlas, 1988

Na Rialacháin um Acht na Seamlas, 1988 (Scrúdú Tréidliachta), 1992
go 1999 (I.R. Uimh. 89 de 1992, 6 de 1998, 512 de 1998 agus 327 de
1999)

Na Rialacháin um Acht na Seamlas (Scairteach Bhuaibheach
Ainmhithe a Rialú), 1996 (I.R. Uimh. 106 de 1996)

An tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993

Na Rialacháin um Leigheasanna Ainmhithe, 1996 (I.R. Uimh. 179
de 1996)

Na Rialacháin um Leigheasanna Ainmhithe agus a nIarmhair a
Rialú, 1998 (I.R. Uimh. 507 de 1998)

An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Einceifileapaite Spúinseach
Bólachta) (Ábhar Priacail Sonraithe), 1997 (I.R. Uimh. 80 de 1997)

An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Einceifileapaite Spúinseach
Bólachta) (Ábhar Priacail Sonraithe) (Leasú), 1998 (I.R. Uimh. 144
de 1998)

Na hOrduithe um Ghalair Ainmhithe (Ainmhithe a Chosaint le linn
dóibh bheith á nIompar), 1995 agus 1997 (I.R. 98 de 1995 agus 326
de 1997)

An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forála-
cha Ginearálta), 1999 (I.R. Uimh. 277 de 1999)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Táirgí Feola agus Táirgí Eile
de Bhunadh Ainmhíoch), 1995 agus 1997 (I.R. Uimh. 126 de 1995
agus 175 de 1997)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Mhionaithe agus
Ullmhóidí Feola), 1996 (I.R. Uimh. 243 de 1996)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr), 1997 (I.R. Uimh.
434 de 1997)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Seachtháirgí ó Ainmhithe a
Dhiúscairt, a Phróiseáil agus a Chur ar an Margadh), 1994 (I.R.
Uimh. 257 de 1994)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil in Ainmhithe agus i
dTáirgí ó Ainmhithe), 1994 (I.R. Uimh. 289 de 1994)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ainmhithe a Chosaint Tráth
a Maraithe), 1995 (I.R. Uimh. 114 de 1995)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Lipéadú Mairteola agus
Táirgí Mairteola), 1998 (I.R. Uimh. 31 de 1998)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Céannú agus Clárú Bó-
ainmhithe), 1999 (I.R. Uimh. 276 de 1999)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Soláthar Faisnéise maidir le
Tionscnamh, Céannú agus Ceann Sprice Bó-ainmhithe), 1999 (I.R.
Uimh. 258 de 1999)

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992
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AN TRÍÚ SCEIDEAL

Méadú ar Phionóis

An tAcht um Ainmhithe do Mharbhadh, 1935

Uimh. Ailt den Acht um Pionós Pionós Méadaithe
Thag. Ainmhithe do

Mharbhadh, 1935
(1) (2) (3) (4)

1. 9(3) fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500. £1,500.

2. 12(2), 13(2), 20(3) fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500. £1,500.

3. 14(2), 15(3) fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500. £1,500.

4. 19(2), 28(3)(d) fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500 nó, de rogha £1,500 nó, de
na cúirte, rogha na cúirte,
príosúnacht ar príosúnacht ar
feadh aon téarma feadh aon téarma
nach mó ná trí nach mó ná sé
mhí. mhí.

5. 29(2) fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500. £1,500.

6. 30 fíneáil nach mó ná fíneáil nach mó ná
£500 nó, de rogha £1,500 nó, de
na cúirte, rogha na cúirte,
príosúnacht ar príosúnacht ar
feadh aon téarma feadh aon téarma
nach mó ná trí nach mó ná dhá
mhí. mhí dhéag.
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