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AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 2000
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
IASCAIGH, 1959 GO 1999. [15 Nollaig, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

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

ciallaíonn ‘‘Acht 1994’’ an tAcht Iascaigh (Leasú), 1994;

ciallaíonn ‘‘Acht 1999’’ an tAcht Iascaigh (Leasú), 1999;

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

ciallaíonn ‘‘Príomh-Acht’’ an tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt nó do Sceideal is tagairt í d’alt nó do
Sceideal den 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) 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.

2.—(1) I gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag duine—

(a) faoi fhoráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (2) de
Chuid 1 den Sceideal nó cibé foráil eile den Phríomh-
Acht a fhorordófar,

(b) faoi alt 9 (4) (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Iascaigh
(Leasú), 1962 (Uimh. 31 de 1962)) den Phríomh-Acht i
ndáil le cibé fodhlíthe a fhorordófar,
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d’Acht 1999.
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(c) i gcoinne cibé fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh
faoi alt 9(1) den Phríomh-Acht agus a fhorordófar, nó

(d) i ndáil le sárú ar fhodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a
rinneadh faoi alt 9(1) den Phríomh-Acht is de chineál a
thuairiscítear i gcolún (2) de Chuid 2 den Sceideal nó de
cibé cineál a fhorordófar,

féadfaidh sé nó sí fógra, san fhoirm fhorordaithe, a sheirbheáil ar an
duine, á rá—

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

(ii) go bhféadfaidh an duine, i rith na tréimhse 21 lá dar tús
dáta an fhógra, íocaíocht £50, agus an fógra ag gabháil
léi, a dhéanamh leis an mbord réigiúnach lena mbaineann
ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra, agus

(iii) nach dtionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
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 maidir leis an gcion líomhnaithe.

(2) I gcás ina dtabharfar fógra faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, i rith na tréimhse
a bheidh sonraithe san fhógra, an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra, agus an fógra ag gabháil léi, 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 choimeád, agus ní bheidh
aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe in
imthosca ar bith ag an duine a d’íoc í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
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 maidir leis an gcion líomhnaithe.

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

(4) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, an méid a bheidh sonraithe
de thuras na huaire i bhfo-alt (1) (ii) a athrú.

(5) San alt seo ciallaíonn ‘‘oifigeach údaraithe’’ duine is oifigeach
údaraithe (de réir bhrí mhíreanna (b) (a cuireadh isteach le mír 1
(vv) den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1980) agus (c) d’alt
301 (1) den Phríomh-Acht).

3.—Leasaítear Acht 1999—

(a) in alt 24—

(i) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):
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Príomh-Bhord nó bord réigiúnach) a sháróidh nó
nach gcomhlíonfaidh aon rialachán arna dhéanamh
faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair—

(a) fíneáil nach mó ná £500 a chur air nó uirthi,
i gcás an chéad chiona,

(b) fíneáil nach mó ná £750 a chur air nó uirthi,
i gcás an dara cion nó cion dá éis sin,
seachas cion dá dtagraítear i mír (c), agus

(c) fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air nó
uirthi, i gcás an tríú cion nó cion dá éis
sin arb é an tríú cion nó cion dá éis sin é
in aon tréimhse 12 mhí as a chéile.

(6A) Níl feidhm ag fo-alt (6) maidir le gníomhaire
údaraithe (de réir bhrí alt 70(1) den Acht Iascaigh
(Comhdhlúthú), 1959), i leith aon cheanglais faoi
aon rialachán arna dhéanamh faoin alt seo chun
clibeanna nó logleabhair a eisiúint.

(6B) Ní dhaingneoidh duine clib d’aon bhradán
fiáin nó d’aon bhreac geal arb eol dó nó di, nó ar
chóir go mb’eol dó nó di sna himthosca, gur tógadh
go neamhdhleathach é.

(6C) Ní dhéanfaidh duine, ná ní chuirfidh duine
faoi deara go ndéanfar, aon chlib, logleabhar nó
doiciméad a bhrionnú nó é nó í a athrú go
calaoiseach.

(6D) Ní bheidh aon chlib, logleabhar nó
doiciméad ina sheilbh nó ina seilbh ag duine arb eol
dó nó di, nó ar chóir go mb’eol dó nó di sna
himthosca, gur brionnaíodh é nó í nó gur athraíodh
go calaoiseach é nó í.

(6E) Ní thabharfaidh duine faisnéis bhréagach
chun aon chlib, logleabhar nó doiciméad a fháil.

(6F) Aon duine a sháróidh fo-alt (6B), (6C), (6D)
nó (6E) 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
3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.’’,

(ii) i bhfo-alt (7), trí ‘‘(seachas aon rialachán lena
n-athraítear tosach feidhme aon rialachán arna
ndéanamh faoin alt seo)’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘rialacháin a dhéanamh faoin alt seo’’,

(iii) i bhfo-alt (8), trí ‘‘Sa Chuid seo’’ a chur in ionad ‘‘San
alt seo’’,

(iv) i bhfo-alt (8), tríd an míniú seo a leanas a chur in
ionad an mhínithe ar ‘‘oifigeach údaraithe’’:

‘‘ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ duine is oifigeach
údaraithe (de réir bhrí mhíreanna (b) (a cuireadh
isteach le mír 1(vv) den Cheathrú Sceideal a
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ghabhann le hAcht 1980) agus (c) d’alt 301(1) den
Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959);’’, agus

(v) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (8):

‘‘(9) Aon tagairt san alt seo do chlib, do
logleabhar nó do dhoiciméad is tagairt í do chlib, do
logleabhar nó do dhoiciméad a ndéantar foráil ina
leith i rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo.’’,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 25:

‘‘25.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cion faoi
alt 24(6), i leith cibé sáruithe ar rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 24, a ndearbhóidh an tAire ina leith le rialacháin
gur sáruithe iad a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leo.

(2) I gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach
údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil rialachán arna
dhéanamh faoi alt 24 á shárú nó sáraithe ag duine, is sárú
lena mbaineann an t-alt seo, féadfaidh sé nó sí fógra san
fhoirm fhorordaithe a sheirbheáil ar an duine á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine sárú
amhlaidh,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21
lá dar tús dáta an fhógra, íocaíocht £50, agus
an fógra ag gabháil léi, a dhéanamh leis an
mbord réigiúnach lena mbaineann ag an
seoladh a bheidh sonraithe san fhógra, agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh maidir leis an
sárú 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 maidir leis an sárú líomhnaithe.

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

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, i rith
na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra, agus
an fógra ag gabháil léi, 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 choimeád, agus ní bheidh aon
íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe
in imthosca ar bith ag an duine a rinne í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh maidir leis an sárú
líomhnaithe sa tréimhse a bheidh sonraithe
san fhógra, agus má dhéantar an íocaíocht a
bheidh sonraithe amhlaidh i rith na tréimhse
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leis an sárú líomhnaithe.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 24(6)
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.

(6) Aon tagairt san alt seo do shárú ar rialachán arna
dhéanamh faoi alt 24 folaíonn sí tagairt do
mhainneachtain rialachán den sórt sin a chomhlíonadh.’’.

4.—Leasaítear alt 90(3)(a) (a cuireadh isteach le halt 51 d’Acht
1980) den Phríomh-Acht trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (iv) (a cuireadh isteach le halt 26(a) d’Acht 1999):

‘‘(iv) cion faoi alt 24(6B), (6C), (6D) nó (6E) den Acht Iascaigh
(Leasú), 1999,

(v) cion faoi alt 24(6) den Acht Iascaigh (Leasú), 1999, maidir
le sárú ar rialachán arna dhéanamh faoin alt sin, nó
mainneachtain rialachán den sórt sin a chomhlíonadh, ar
sárú ar an rialachán nó mainneachtain an rialachán a
chomhlíonadh é a ndearbhóidh an tAire le rialacháin gur
cion é a bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis.’’.

5.—(1) Leasaítear alt 2(1) d’Acht 1980 tríd an míniú seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘bliain toghcháin’’:

‘‘ciallaíonn ‘bliain toghcháin’, faoi réir alt 15(2), i gcás na gcéad
toghchán eile a dhéanfar do chomhaltaí de bhoird réigiúnacha,
an bhliain 2005 agus gach cúigiú bliain leanúnach dá éis sin;’’.

(2) Leasaítear alt 7(2) d’Acht 1999 trí ‘‘, agus déanfar toghchán a
luaithe is indéanta tar éis gach dáta ar cothrom cúig bliana an dáta
sin é’’ a scriosadh.

6.—D’ainneoin alt 10(4)(b)(ii) d’Acht 1980, féadfaidh an tAire
téarma oifige comhalta cheaptha de bhord réigiúnach a fhadú thar
an tréimhse 5 bliana a luaitear ann go dtí meán oíche ar an lá ar a
ndearbhófar toradh an chéad toghcháin eile do chomhaltaí tofa an
bhoird a dhéanfar de bhun alt 12 den Acht sin.

7.—Leasaítear alt 40 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (10):

‘‘(10) Ní bheidh aon chomhalta de bhord réigiúnach (seachas
comhalta is comhalta d’fhoireann an bhoird réigiúnaigh) cáilithe
le haghaidh aon oifige íoctha faoin mbord réigiúnach.’’.

8.—Leasaítear Acht 1980—

(a) in alt 8 (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 1999) trí na fo-
ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):
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‘‘(10) Féadfaidh an Príomh-Bhord aon iascach,
gorlann nó feirm éisc atá ina sheilbh nó ar áitiú aige a
chur, ar feadh cibé tréimhse ama agus faoi réir cibé
coinníollacha a chinnfidh sé, faoi chúram agus faoi
bhainistiú boird réigiúnaigh.

(11) Féadfaidh an tAire, le hordú, cibé feidhmeanna
eile is cuí leis nó léi agus a bhaineann le hiascach (ar
feidhmeanna iad i dteannta na bhfeidhmeanna a shanntar
don Phríomh-Bhord leis an Acht seo) a shannadh don
Phríomh-Bhord.’’,

agus

(b) in alt 11(1)(c) (a cuireadh isteach le halt 8(a) d’Acht 1999)—

(i) trí ‘‘de bhua alt 8(10) den Acht seo’’ a chur in ionad
‘‘de bhua alt 8(2) den Acht seo’’, agus

(ii) trí ‘‘dá dtagraítear in alt 18A den Acht seo’’ a chur in
ionad ‘‘dá dtagraítear i mír (c) d’alt 8(2) den Acht
seo’’.

9.—(1) Féadfar an tAcht Iascaigh (Leasú), 2000, a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 2000, a ghairm de na
hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1999, agus den Acht seo, le chéile, agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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CUID 1

An Fhoráil den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959

Uimhir Foráil Tuairisc
Thagartha

(1) (2) (3)

1. Alt 137(2)(a) Duántacht bradán le linn an tséasúir
choiscthe bhliantúil.

2. Alt 138 (2)(a) Duántacht breac le linn an tséasúir
choiscthe bhliantúil.

3. Alt 162(1)(b) (a cuireadh Mainneachtain ag sealbhóir ar
isteach le halt 20 d’Acht 1994) cheadúnas faoi Chuid X an ceadúnas a

thaispeáint.

4. Alt 163(4) (a cuireadh isteach Mainneachtain ag sealbhóir ar
le halt 20 d’Acht 1994) cheadúnas faoi Chuid X clár a

choinneáil nó aon ní a thaifeadadh
ann nó clár nó doiciméid a thabhairt
ar aird lena n-iniúchadh.

5. Alt 178 Dul isteach gan údarás in iascach
eisiatach.

6. Alt 287 Daoine a bheidh ag iascaireacht go
dleathach a chosc.

7. Alt 291 Rabhadh a thabhairt do dhuine a
bheidh ag iascaireacht go
mídhleathach.

8. Alt 303(2) Mainneachtain ceadúnas a thabhairt ar
aird nuair a éileofar é.

CUID 2

Uimhir Tuairisc ar an gcineál fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh faoi
Thagartha alt 9(1) den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959

(1) (2)

1. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear sruthlíon, líon tarraingthe, scioblíon
nó inneall iascaigh eile seachas slat agus ruaim a bheith ar bord aon
bháid.

2. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear aon mhealladh seachas cuil shaorga a
úsáid i nduántacht d’aon chineál éisc le slat agus ruaim.

3. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear cloicheáin, ribe róibéis, aon
chrústaigh eile nó foirmeacha saorga díobh a úsáid mar bhaoite i
nduántacht.

4. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear iasc d’aon saghas atá níos lú ná fad
sonraithe a thógáil, a mharú nó a shealbhú.

5. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear breis agus líon sonraithe d’aon
chineál éisc a thógáil nó a shealbhú.

6. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear aon bhreac geal a thógáil, a shealbhú
nó a bheith faoi rialú, a dhíol nó a thairiscint lena dhíol.

7. Sárú ar fhodhlí lena dtoirmisctear iascaireacht doingean a dhéanamh nó
féachaint le hiascaireacht doingean a dhéanamh.
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