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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM
BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA, 1996, AGUS, GO hÁIRITHE,
DO LEASÚ AN ACHTA SIN MAIDIR LEIS AN NÓS
IMEACHTA CHUN PLEANANNA BAINISTÍOCHTA
DRAMHAÍOLA A DHÉANAMH FAOI D’FHONN
DEIREADH A CHUR LE hAON CHONSTAICÍ MAIDIR
LEIS AN STÁT A BHEITH IN ANN FORÁLACHA
IONSTRAIMÍ ÁIRITHE, ARNA nGLACADH AG
INSTITIÚIDÍ DE CHUID NA gCOMHPHOBAL
EORPACH, A CHOMHLÍONADH GO hIOMLÁN MAR
GHEALL AR AON MHAINNEACHTAIN AG ÚDARÁIS
ÁITIÚLA PLEANANNA DEN SÓRT SIN A DHÉANAMH,
DO LEASÚ AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS
AN ACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ
COMHSHAOIL, 1992, DO LEASÚ AN ACHTA UM
THRUAILLIÚ Ó BHRUSCAR, 1997, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[17 Iúil 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht um Bainistiú
Dramhaíola, 1996.

2.—Áirítear ar na críocha chun a n-achtaítear forálacha an Achta
seo éifeacht a thabhairt do na gníomhartha Comhphobail seo a
leanas, eadhon—

(a) Treoir 75/442/CEE an 15 Iúil 1975 ón gComhairle maidir
le dramhaíl(1);

(b) Treoir 91/156/CEE an 18 Márta 1991 ón gComhairle lena
leasaítear Treoir 75/442/CEE maidir le dramhaíl(2); agus

(c) Treoir 1999/31/CE an 26 Aibreán 1999 ón gComhairle
maidir le dramhaíl a chur i líonta talún(3).

(1) I.O. Uimh. L 194/39, 25 Iúil 1975.
(2) I.O. Uimh. L 78/32, 26 Márta 1991.
(3) I.O. Uimh. L 182/1, 16 Iúil 1999.
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3.—Leasaítear alt 5(1) d’Acht 1996—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “astú isteach san atmaisféar”:

“tá le ‘Ciste Comhshaoil’ an bhrí a shanntar dó le halt 74;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “An Chatalóg Dramhaíola Eorpach”:

“ciallaíonn ‘feidhm feidhmiúcháin’ feidhm seachas feidhm
fhorchoimeádta;”, agus

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “údarás áitiúil”:

“ciallaíonn ‘bainisteoir’—

(a) maidir le bardas contaebhuirge, an bainisteoir
chun críocha na nAchtanna a bhaineann le
bainistiú na contaebhuirge, agus

(b) maidir le comhairle contae, an bainisteoir chun
críocha na nAchtanna um Bainistí Contae,
1940 go 1994;”.

4.—Leasaítear alt 22 d’Acht 1996 trí na fo-ailt seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (10):

“(10) (a) Ar agus ó dháta rite an Achta um Bainistiú
Dramhaíola (Leasú), 2001, ach gan dochar do mhír
(c), maidir leis na dualgais de chuid údaráis áitiúil
faoin alt seo i leith plean bainistithe dramhaíola a
dhéanamh, déanfaidh bainisteoir an údaráis iad a
chomhall agus, dá réir sin, is feidhm feidhmiúcháin á
plean den sórt sin a dhéanamh.

(b) D’fhonn amhras a sheachaint, áirítear ar na pleananna
bainistithe dramhaíola lena mbaineann mír (a) plean
den sórt sin ar thug údarás áitiúil le fios, roimh an
Acht um Bainistiú Dramhaíola, 2001 a rith, go raibh
sé ar intinn aige é a dhéanamh i gcomhpháirt le
húdarás áitiúil amháin eile nó níos mó ach a ndearna
sé cinneadh dá éis sin (ach roimh an Acht sin a rith)
gan an plean sin a dhéanamh.

(c) Más rud é, i dtuairim bainisteora áitiúil plean
bainistithe dramhaíola a airbheartaíonn a bheith
déanta ag an údarás, roimh an Acht um Bainistiú
Dramhaíola (Leasú), 2001 a rith, i gcomhpháirt le
húdarás áitiúil amháin eile nó níos mó, go bhfuil an
plean neamhbhailí toisc, maidir le cinneadh an
údaráis áitiúil a airbheartaíonn an plean a
dhéanamh, go ndéantar ann, go sainráite nó go
hintuigthe, agús a chur le haontú an údaráis leis an
bplean—

(i) trína aontú leis an bplean a chur faoi réir
coinníoll amháin nó níos mó a bheith
comhlíonta, nó
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(Leasú), 2001.

(ii) tríd an údarás d’airbheartú cumhacht chun an
plean a athrú a fhorchoimeád dó féin, ar shlí
seachas de bhun na gcumhachtaí a thugtar dó
chuige sin leis an alt seo, nó

(iii) ar aon slí eile in aon chor,

ansin, tráth nach déanaí ná an dáta a fhorordófar
chun críocha fho-alt (2), déanfaidh an bainisteoir, le
hordú—

(I) a dhearbhú gurb é sin a thuairim nó a tuairim,
agus

(II) an plean sin a dhéanamh,

agus measfar, dá réir sin, maidir leis an bplean sin,
arna dhéanamh amhlaidh, gurb é an plean bainistithe
dramhaíola é a rinne an t-údarás áitiúil, ach sin gan
dochar d’aon bhearta a rinne an t-údarás áitiúil sin
nó aon údarás áitiúil eile, roimh dháta déanta an
ordaithe sin, de bhun théarmaí an phlean sin mar a
airbheartaítear é a bheith déanta i gcomhpháirt ag
na húdaráis áitiúla sin.

(d) Faoi réir mhír (f), is feidhm fhorchoimeádta í plean
bainistithe dramhaíola a athbhreithniú, a athrú nó
a ionadú.

(e) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil, gan toiliú bhainisteoir an
údaráis, plean bainistithe dramhaíola a athrú nó a
ionadú, faoi fho-alt (4), laistigh den tréimhse 4 bliana
dar tosach dáta déanta an phlean.

(f) Más rud é, tar éis dó fógra a fhoilsiú, faoi alt 23, á rá
go bhfuil sé beartaithe plean bainistithe dramhaíola
a athrú nó a ionadú, faoi fho-alt (4), nach ndéanfaidh
údarás áitiúil an plean sin a athrú nó a ionadú
laistigh den tréimhse 3 mhí dar tosach tráth éagtha
na tréimhse a shonraítear san fhógra sin chun críocha
fho-alt (2)(a)(i) d’alt 23, ansin, d’ainneoin mhír (d),
déanfaidh bainisteoir an údaráis, le hordú, laistigh
den tréimhse 2 mhí tar éis éag na tréimhse
céadluaite, an plean sin a athrú nó a ionadú (cibé
acu sna téarmaí mar a bheartaigh an t-údarás i
dtosach iad nó fara cibé leasuithe is cuí leis an
mbainisteoir).

(g) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil, le rún, faoi alt 3 nó 4 den
Acht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú),
1955, nó faoi alt 179 den Acht um Pleanáil agus
Forbairt, 2000, ordachán a thabhairt gan dul ar
aghaidh le hoibreacha ná a cheangal aon ghníomh,
ní nó rud a dhéanamh nó a chur i gcrích, i gcás go
mbeadh éifeacht an ordacháin nó an cheanglais sin
contrártha d’aon fhoráil i bplean bainistithe
dramhaíola (lena n-áirítear aon chuspóir atá ann), nó
ar neamhréir léi, nó i gcás go gcuirfeadh sé teorainn
nó srian le cur i ngníomh cuí forála den sórt sin, agus
beidh aon rún a airbheartaíonn gur ritheadh é faoin
alt sin 3, 4 nó 179, agus a sháraíonn an mhír seo,
ar neamhní.
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(10A) Maidir leis an bplean forbartha atá i bhfeidhm de
thuras na huaire i ndáil le limistéar feidhme údaráis áitiúil,
measfar go n-áirítear ann na cuspóirí atá de thuras na huaire
sa phlean bainistithe dramhaíola atá i bhfeidhm i ndáil leis an
limistéar sin.

(10B) (a) I gcás go mbeartaíonn údarás pleanála cead a
dheonú, faoi Chuid III den Acht um Pleanáil agus
Forbairt, 2000, le haghaidh forbartha atá ar comhréir
le forálacha (lena n-áirítear aon chuspóirí atá iontu)
an phlean bainistithe dramhaíola, agus is gá chun an
plean bainistithe dramhaíola a chur i ngníomh go cuí,
is plean bainistithe dramhaíola atá i bhfeidhm i ndáil
le limistéar feidhme an údaráis, ach, i dtuairim
bhainisteoir an údaráis, a dhéanfadh sárú ábhartha
ar aon chuspóir eile den phlean forbartha atá i
bhfeidhm i ndáil leis an limistéar sin, déanfaidh an
bainisteoir—

(i) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar sin á rá go bhfuil sé
beartaithe ag an údarás an cead a dheonú,

(ii) cóip den fhógra a thabhairt don iarratasóir ar
chead agus d’aon duine a rinne aighneacht nó a
thug tuairim i scríbhinn i ndáil leis an bhforbairt
lena mbaineann an t-iarratas de réir aon
rialachán arna ndéanamh faoin Acht um
Pleanáil agus Forbairt, 2000.

(b) Breithneoidh bainisteoir an údaráis aon aighneacht
nó tuairim i scríbhinn i ndáil le cinneadh a dhéanamh
an cead lena mbaineann a dheonú, is aighneacht nó
tuairim a gheobhaidh an t-údarás pleanála tráth nach
déanaí ná 4 sheachtain tar éis an fógra a fhoilsiú de
réir mhír (a).

(c) Tar éis breithniú a dhéanamh ar aon aighneachtaí nó
tuairimí a bheidh faighte de réir mhír (b), féadfaidh
bainisteoir an údaráis pleanála, faoi réir, agus de réir,
fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000
(ar leith ó na leasuithe orthu a dhéantar leis an alt
seo), a chinneadh an cead a dheonú, fara
coinníollacha nó gan choinníollacha, nó diúltú an
cead a dheonú.

(d) Ní bheidh feidhm ag alt 34(6) den Acht um Pleanáil
agus Forbairt, 2000, maidir le hiarratais ar chead dá
dtagraítear i mír (a).

(e) D’ainneoin alt 34(8) den Acht um Pleanáil agus
Forbairt, 2000, i gcás go bhfoilseofar fógra dá
dtagraítear i mír (a) i ndáil le hiarratas ar chead le
haghaidh forbartha, déanfaidh bainisteoir an údaráis
pleanála lena mbaineann a chinneadh nó a cinneadh
i ndáil leis an iarratas laistigh den tréimhse 8
seachtain dár tosach an lá a fhoilseofar an fógra den
chéad uair.

(10C)(1) Maidir le forbairt atá ar comhréir le forálacha (lena
n-áirítear aon chuspóirí atá iontu) an phlean bainistithe
dramhaíola, agus is gá chun an plean bainistithe dramhaíola a
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chur i ngníomh go cuí, is plean bainistithe dramhaíola atá i
bhfeidhm i ndáil leis an limistéar lena mbaineann, ach, i dtuairim
bhainisteoir an údaráis, a dhéanfadh sárú ábhartha ar aon
chuspóir eile den phlean forbartha atá i bhfeidhm i ndáil leis an
limistéar lena mbaineann, más rud é go mbeartaítear—

(a) go ndéanfaidh údarás áitiúil is údarás pleanála an
fhorbairt, nó

(b) go ndéanfaidh duine éigin eile, thar ceann údaráis
áitiúil den sórt sin, nó i gcomhpháirt nó i
gcomhpháirtíocht le húdarás áitiúil den sórt sin, an
fhorbairt de bhun conartha arna dhéanamh ag an
údarás áitiúil sin,

laistigh de limistéar feidhme an údaráis (dá ngairtear ‘forbairt
bheartaithe’ san alt seo ina dhiaidh seo), déanfaidh an
bainisteoir fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar feidhme sin á rá go bhfuil sé beartaithe ag
an údarás an fhorbairt bheartaithe a dhéanamh.

(2) Breithneoidh bainisteoir an údaráis aon aighneacht nó
tuairim i scríbhinn i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe a bheidh
faighte ag an údarás pleanála tráth nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an fógra a fhoilsiú de réir mhír (a).

(3) Tar éis breithniú a dhéanamh ar aon aighneachtaí nó
tuairimí a bheidh faighte de réir fho-alt (2), féadfaidh an
bainisteoir—

(a) d’ainneoin go ndéanfadh an fhorbairt bheartaithe
sárú ábhartha ar an bplean forbartha, a chinneadh
dul ar aghaidh leis an bhforbairt bheartaithe, fara
modhnuithe nó gan mhodhnuithe (agus, i gcás go
gcinnfidh sé nó sí amhlaidh, leanfaidh sé nó sí na
nósanna imeachta iomchuí atá in alt 175 nó 179 den
Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, de réir mar is
cuí), nó

(b) a chinneadh gan dul ar aghaidh leis an bhforbairt
bheartaithe.”.

5.—Leasaítear alt 22 d’Acht 1996 tuilleadh trí “nó faoi fho-alt
(10)(f)” a chur isteach i ndiaidh “faoi fho-alt (4)” sa mhíniú ar “plean
bainistithe dramhaíola” i bhfo-alt (1).

6.—Leasaítear alt 34 d’Acht 1996—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach in ionad mhír
(a) d’fho-alt (1):

“(a) Faoi réir mhír (b), ní dhéanfaidh duine seachas
údarás áitiúil, dramhaíl a bhailiú, chun luaíocht
a fháil, d’fhonn brabús a dhéanamh nó eile i
gcúrsa gnó, ar cibé dáta a bheidh forordaithe
nó dá éis, seachas faoi réim agus de réir ceada
(dá ngairtear ‘cead bailiúcháin dramhaíola’ san
Acht seo) arna dheonú—
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(i) ag an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme
a bhailítear an dramhaíl,

(ii) ag cibé údarás áitiúil eile a bheidh arna
ainmniú de thuras na huaire chun na
críche de réir mhír (aa), nó

(iii) ag cibé comhlacht nó comhlachtaí eile a
fhorordófar.

(aa) Más rud é, maidir le dhá údarás áitiúla nó níos
mó—

(i) go mbeidh siad tar éis, nó go mbeartóidh
siad, plean bainistithe dramhaíola
faoi alt 22(3) a dhéanamh i gcomhpháirt,
nó

(ii) go mbeidh siad ag comhoibriú le chéile
thairis sin chun comhchuspóirí a bhaint
amach i leith bainistithe dramhaíola ina
limistéir fheidhme,

féadfaidh na húdaráis áitiúla a chinneadh nó,
má cheanglaíonn an tAire orthu déanamh
amhlaidh, déanfaidh siad a chinneadh, chun
críocha an phlean sin nó chun na cuspóirí sin a
bhaint amach, go gcomhlíonfaidh údarás áitiúil
amháin díobh gach feidhm de na feidhmeanna
faoin alt seo i ndáil le ceadanna bailiúcháin
dramhaíola i leith gach limistéir dá limistéir
fheidhme agus, dá réir sin, an t-údarás áitiúil
sin a ainmniú chun na críche sin.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (13):

“(13) (a) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (1)(a) d’údarás
áitiúil, sa chéad áit a bhfuil sé, a fhorléiriú mar
thagairt a fholaíonn tagairt do bhardas buirge
d’aon chineál agus do chomhairle ceantair
uirbigh.

(b) Déanfar gach tagairt eile san alt seo (seachas
fo-ailt (1)(aa) agus (4)) d’údarás áitiúil a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do
chomhlacht a bheidh arna fhorordú chun
críocha fho-alt (1)(a)(iii).

(c) Más rud é go bhfuil comhlacht arna fhorordú
chun na gcríoch réamhráite, ansin beidh
éifeacht leis an alt seo a mhéid a bhaineann sé
le comhlacht den sórt sin, amhail is dá gcuirfí
an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt (4):

‘(4) Maidir le comhlacht a bheidh arna
fhorordú chun críocha fho-alt (1)(a)(iii), ní
dhéanfaidh sé cead bailiúcháin dramhaíola a
dheonú mura deimhin leis nach mbeadh an
ghníomhaíocht atá i gceist, dá seolfaí í de
réir cibé coinníollacha a chuirfear ag gabháil
leis an gcead, ina cúis le truailliú comhshaoil,
agus go bhfuil deonú an cheada de réir aon
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fhorálacha iomchuí den phlean bainistithe
dramhaíola nó de na pleananna bainistithe
dramhaíola a bheidh i bhfeidhm i limistéar
feidhme an údaráis áitiúil nó i limistéir
fheidhme na n-údarás áitiúil ina mbeidh
éifeacht leis an gcead.’.”.

7.—Leasaítear alt 38 d’Acht 1996 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur isteach in ionad fho-alt (5):

“(5) Ní dhéanfaidh forálacha an ailt seo ná aisghairm aon
achtacháin a luaitear i gCuid I den Chúigiú Sceideal dochar do
na nithe seo a leanas—

(a) oibriú leanúnach saoráidí diúscartha dramhaíola ag
bardas buirge (seachas contaebhuirg) nó ag
comhairle ceantair uirbigh, ná

(b) bardas nó comhairle den sórt sin d’úsáid saoráidí den
sórt sin ag leibhéal is déine ná an leibhéal ag a raibh
úsáid á baint astu ar thosach feidhme an ailt seo
(cibé acu is é atá san úsáid is déine méid is mó
dramhaíola a chur isteach sna saoráidí nó úsáid a
bhaint as cion is mó de na saoráidí ná mar a bhí á
úsáid ar thosach feidhme an ailt seo nó ar shlí eile),

más rud é—

(i) i gcás nach dtagann ach faoi réim mhír (a) amháin, go
raibh na saoráidí sin á n-oibriú ar thosach feidhme
an ailt seo, agus

(ii) i gcás a thagann faoi réim mhíreanna (a) agus (b), go
ndéantar fomhír (i) a chomhlíonadh agus go
ndéantar foráil chun na saoráidí a úsáid ag an
leibhéal is déine sin sa phlean bainistithe dramhaíola
a bheidh i bhfeidhm i ndáil leis an mbuirg nó leis an
gceantar uirbeach lena mbaineann.”.

8.—Leasaítear alt 39 d’Acht 1996 i bhfo-alt (6)—

(a) trí “de réir mar is cuí,” a chur in ionad “de réir mar is cuí.”
i mír (c), agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) toirmeasc a chur ar aisghabháil nó diúscairt
aicme nó aicmí sonraithe dramhaíola ar mhodh
sonraithe nó in aicme shonraithe nó aicmí
sonraithe saoráide, nó an céanna a theorannú
go feadh méid shonraithe.”.

9.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 71 d’Acht
1996:

“72.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí’ an Treoir-
Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach Ítim arna tiomsú
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ag an bPríomh-Oifig Staidrimh agus, aon tagairtí don treoir-
uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí maidir le haon
bhliain airgeadais, is tagairtí iad don treoir-uimhir praghsanna
do thomhaltóirí ar cibé dáta sa bhliain sin a chinnfidh an tAire
le toiliú an Aire Airgeadais;

ciallaíonn ‘mála plaisteach’—

(a) mála atá déanta go hiomlán nó go páirteach as
plaisteach, agus

(b) mála atá oiriúnach lena úsáid ag custaiméir ag an
bpointe díola in ollmhargadh, i stáisiún seirbhíse nó
in ionad díola eile,

seachas mála a thagann faoi réim aicme mála arna sonrú i
rialacháin faoi fho-alt (2) mar aicme mála atá eiscthe ón míniú
seo.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Rialtais, rialacháin a
dhéanamh lena bhforáiltear go mbeidh tobhach (ar a dtabharfar
‘tobhach comhshaoil’ agus dá ngairtear an ‘tobhach’ san alt seo)
inmhuirearaithe, intoibhithe agus iníoctha i leith málaí
plaisteacha a sholáthar do chustaiméirí ag an bpointe a ndíoltar
leo na hearraí nó na táirgí atá le cur sna málaí, nó i leith a
soláthair ar shlí eile in nó ag aicme shonraithe nó aicmí sonraithe
ollmhargaidh, stáisiúin seirbhíse nó ionaid díola eile.

(3) Sonrófar méid an tobhaigh sna rialacháin faoi fho-alt (2)
ach ní mó é ná 15p nó, i gcás tobhaigh is iníoctha ar an 1 Eanáir
2002 nó dá éis, 19 cent, ar gach mála plaisteach a sholáthraítear
do chustaiméir.

(4) Beidh an tobhach iníoctha ag an duine a sheolann gnó
díola earraí nó táirgí san ollmhargadh, sa stáisiún seirbhíse nó
san ionad díola lena mbaineann, nó ag an gcéanna, nó, i gcás go
seolann beirt nó níos mó gnó den sórt sin san áitreabh áirithe
nó ag an áitreabh áirithe, beidh an tobhach iníoctha ag cibé
duine díobh a chuireann faoi deara go ndéantar an soláthar
málaí plaisteacha áirithe lena mbaineann.

(5) Déanfar foráil le rialacháin faoi fho-alt (2) maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) sonrú an duine nó na ndaoine lena mbeidh an tobhach
iníoctha (a ngairtear ‘údarás bailiúcháin’ de nó di nó
de gach duine díobh san alt seo),

(b) cumhachtaí a thabhairt d’údarás bailiúcháin maidir
leis an tobhach a bhailiú agus a ghnóthú (agus, chun
na críche sin, féadfar oiriúnú a dhéanamh leis na
rialacháin, fara modhnuithe nó gan mhodhnuithe, ar
fhorálacha aon achtacháin a bhaineann le haon cháin
a mhuirearófar nó a fhorchuirfear leis an achtachán
sin a mheas, a bhailiú agus a ghnóthú, nó le taifid a
iniúchadh nó faisnéis a thabhairt i ndáil leis an
gcéanna).

(6) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi fho-alt (2)
maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas—
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(a) na tráthanna a dhéanfar an tobhach a íoc agus an
fhoirm ina ndéanfar an íocaíocht sin a shonrú,

(b) a cheangal ar aon duine a sheolann gnó den chineál
dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (ar gnó é a bhaineann
le málaí plaisteacha a sholáthar do chustaiméirí sna
himthosca a luaitear i bhfo-alt (2)) fógra a thabhairt
d’údarás bailiúcháin i dtaobh an mhéid sin,

(c) a cheangal ar dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (4) taifid
shonraithe a choimeád i leith nithe atá bainteach le
dliteanas tobhach a íoc, agus foirm na dtaifead sin
a shonrú,

(d) a cheangal go ndéanfar na taifid sin agus faisnéis
shonraithe eile a bhaineann le dliteanas, mar a
dúradh, a thabhairt i gceann eatramh sonraithe
d’údarás bailiúcháin, agus an modh ar a ndéanfar na
taifid sin agus an fhaisnéis sin a thabhairt amhlaidh
a shonrú,

(e) a cheangal go ndéanfar, tráth déanta gnímh
shonraithe a bhfuil baint ag mála plaisteach leis,
fógraí sonraithe a thabhairt, ar mhodh sonraithe agus
i bhfoirm shonraithe, á chur in iúl go bhfuil an
tobhach iníoctha (cibé acu i ndáil leis an ngníomh
sin nó le gníomh den sórt sin roimhe sin),

(f) aicme málaí a shonrú mar aicme atá eiscthe ón míniú
ar mhála plaisteach i bhfo-alt (1) (agus ní dhéanfar
an sonrú sin ach faoi threoir mhéid,
chomhdhéanamh nó úsáid bheartaithe an mhála, nó
faoi threoir aon teaglama de na nithe sin),

(g) foráil a dhéanamh maidir le díolúintí in imthosca
sonraithe ón dliteanas an tobhach a íoc,

(h) a chumasú íoc an tobhaigh ag daoine sonraithe a chur
siar in imthosca áirithe,

(i) a cheangal go ndéanfaidh údaráis bhailiúcháin taifid
agus cuntais shonraithe a choimeád i leith tobhaigh
a íocadh leo nó is iníoctha leo.

(j) a chumasú íocaíochtaí tobhaigh a aisíoc le daoine
sonraithe in imthosca sonraithe,

(k) a chumasú d’údarás bailiúcháin socruithe a dhéanamh
le duine sonraithe amháin nó níos mó trína
ndéanfaidh an duine sin nó na daoine sin, trí mheán
scéime a chuirfidh an duine nó na daoine i gcrích
chun dliteanais daoine eile a bheidh rannpháirteach
sa scéim, i leith tobhaigh, a urscaoileadh, méideanna
a bheidh dlite i leith tobhaigh a bhailiú agus iad a
chur ar aghaidh chuig an údarás bailiúcháin i
gcomaoin an t-údarás d’íoc suimeanna sonraithe leis
an duine sin nó leis na daoine sin,

(l) foráil a dhéanamh maidir le húdaráis bhailiúcháin
d’íoc isteach sa Chiste Comhshaoil méideanna a
gheobhaidh siad ar chuntas tobhaigh (faoi réir aon
mhéideanna a asbhaint as na méideanna sin a
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shonrófar mar mhéideanna is inasbhainte ón
gcéanna d’fhonn caiteachais a ghlanadh a thabhóidh
údaráis bhailiúcháin le linn an tobhach a bhailiú agus
a ghnóthú),

(m) aon nithe a leanfaidh as na nithe sin roimhe seo nó a
ghabhann leo.

(7) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh, uair amháin, agus
gan ach uair amháin, i ngach bliain airgeadais, dar tosach an
bhliain airgeadais i ndiaidh na bliana airgeadais ina ritear an
tAcht um Bainistiú Dramhaíola (Leasú), 2001, lena leasaítear fo-
alt (3) trí mhéid atá comhionann leis an méid a gheofar trí 19
cent a iolrú faoin bhfigiúr a shonraítear i bhfo-alt (8) a chur in
ionad an mhéid arna shonrú san fho-alt sin de thuras na huaire
agus, más rud é nach slánuimhir cent an méid a gheofar
amhlaidh agus gur cuí leis an Aire déanamh amhlaidh agus má
shonraíonn sé nó sí san ordú go ndearnadh an méid a chothromú
amhlaidh, tríd an méid a chothromú (suas nó síos de réir mar is
cuí leis nó léi) go dtí an tslánuimhir cent is gaire.

(8) Is é an figiúr a luaitear i bhfo-alt (7) an chomhrann, arna
cothromú suas go dtí 3 ionad dheachúla, arna fáil tríd an treoir-
uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí maidir leis an
mbliain airgeadais ina ndéantar an t-ordú lena mbaineann a
roinnt ar an treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí
maidir le bliain airgeadais 2001.

(9) Aon duine a mhainneoidh—

(a) tobhach a íoc atá dlite agus iníoctha de bhua rialachán
faoi fho-alt (2), nó

(b) déanamh de réir forála de rialacháin faoin bhfo-alt
sin, nó

(c) déanamh de réir aon téarma nó coinníll de scéim dá
dtagraítear i bhfo-alt (6)(k) agus a chuireann sé nó
sí i gcrích nó a n-aontaíonn sé nó sí a bheith
páirteach inti (ar aontú é nár tarraingíodh siar roimh
an mainneachtain, le fógra i scríbhinn arna thabhairt
don duine a dhéanann an scéim a chur i gcrích),

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(10) In imeachtaí chun tobhach a ghnóthú nó mar gheall ar
chion faoi fho-alt (9)(a), toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, gur mála plaisteach nó málaí plaisteacha de réir bhrí
an ailt seo an mála nó málaí ar ina leith a líomhnaítear nár
íocadh an tobhach lena mbaineann.

(11) In imeachtaí chun tobhach a ghnóthú nó mar gheall ar
chion faoi fho-alt (9)(a), toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, maidir le líon na málaí plaisteacha a soláthraíodh do
chustaiméirí san áitreabh nó ag an áitreabh lena mbaineann sna
himthosca a luaitear i bhfo-alt (2) le linn tréimhse áirithe, gur
líon é a bhí comhionann leis an líon málaí plaisteacha a bhí
faighte, chun críocha an tsoláthair sin le linn na tréimhse sin, ag
an duine a rinne, le linn na tréimhse sin, gnó díola earraí nó
táirgí a sheoladh san áitreabh sin nó ag an áitreabh sin nó, i gcás
go ndearna beirt nó níos mó, le linn na tréimhse sin, gnó den
sórt sin a sheoladh san áitreabh sin nó ag an áitreabh sin, a bhí
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faighte ag cibé duine díobh a chuir faoi deara an soláthar áirithe
málaí plaisteacha lena mbaineann a dhéanamh.

(12) (a) Féadfaidh an tAire ordú sealadach a dhéanamh lena
leathnaítear feidhm an ailt seo chuig cibé cineálacha
eile airteagal is cuí leis nó léi—

(i) trí thagairtí d’airteagail a bheidh sonraithe san
ordú (agus beidh málaí plaisteacha ar áireamh
sna hairteagail arna sonrú amhlaidh) a chur in
ionad tagairtí do mhálaí plaisteacha san alt seo,
agus

(ii) trí cibé leasuithe iarmhartacha a mheasfaidh sé
nó sí is gá nó is cuí a dhéanamh ar an alt seo
(seachas an fo-alt seo agus fo-alt (13)) agus,
agus féadfar go mbeidh ar áireamh sna leasuithe
sin foráil—

(I) lena sonraítear go mbeidh feidhm ag fo-alt
(3), i ndáil le hairteagal áirithe nó le
hairteagail áirithe dá dtagraítear san ordú,
amhail is dá ndéanfaí méid arna shonrú san
ordú (dá ngairtear an ‘méid athraithe’ i
gclásal (II) den fhomhír seo) a chur in
ionad an mhéid arna shonrú san fho-alt sin
de thuras na huaire, agus

(II) de dhroim an tsonraithe sin, lena
sonraítear—

(A) go mbeidh feidhm ag fo-alt (7), i ndáil
leis an airteagal sin nó leis na
hairteagail sin, amhail is dá ndéanfaí
tagairt don mhéid athraithe a chur in
ionad na tagartha san fho-alt sin do 19
cent, agus

(B) go mbeidh feidhm ag fo-alt (8), i ndáil
leis an airteagal sin nó leis na
hairteagail sin, amhail is dá ndéanfaí
tagairt don treoir-uimhir praghsanna
do thomhaltóirí is iomchuí maidir le
bliain airgeadais a bheidh sonraithe
san ordú a chur in ionad na tagartha
san fho-alt sin don treoir-uimhir
praghsanna do thomhaltóirí is iomchuí
maidir le bliain airgeadais 2001.

(b) Féadfaidh an tAire ordú sealadach a dhéanamh lena
leasaítear nó lena gcúlghairtear ordú sealadach faoin
bhfo-alt seo (lena n-áirítear ordú sealadach faoin
mír seo).

(13) Ní bheidh éifeacht le hordú sealadach faoi fho-alt (12)
mura rud é go ndaingneofar, nó go dtí go ndaingneofar, é le
hAcht den Oireachtas.”.

10.—Leasaítear alt 7 d’Acht 1996—
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(a) i bhfo-alt (3), trí “alt 1(2), 8, 69(1) nó 72(12)”, a chur in
ionad “alt 1(2), 8 nó 69(1)”, agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “(seachas ordú faoi alt 72(12) ach lena
n-áirítear ordú faoin mír seo)” a chur in ionad “(lena
n-áirítear ordú faoin mír seo)”.

11.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 72 (a
chuirtear isteach leis an Acht seo) d’Acht 1996:

“73.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon
Aire den Rialtas lena mbaineann, rialacháin a dhéanamh lena
bhforáiltear go mbeidh tobhach (ar a dtabharfar ‘tobhach líonta
talún’ agus dá ngairtear an ‘tobhach’ san alt seo)
inmhuirearaithe, intoibhithe agus iníoctha i leith na nithe seo
a leanas—

(a) aicme shonraithe nó aicmí sonraithe gníomhaíochta
diúscartha dramhaíola (is gníomhaíocht dá
dtagraítear i mír 1 nó 5 den Tríú Sceideal) a
sheoladh, nó

(b) aicme shonraithe nó aicmí sonraithe dramhaíola a
dhiúscairt trí ghníomhaíocht diúscartha dramhaíola
dá dtagraítear i mír 1 nó 5 den Tríú Sceideal, nó trí
aicme shonraithe nó aicmí sonraithe gníomhaíochta
den sórt sin, nó

(c) faoi réir fho-alt (2), gníomhaíocht dá dtagraítear i mír
(a) agus gníomhaíocht dá dtagraítear i mír (b) araon
a sheoladh.

(2) Ní bheidh de thoradh ar rialacháin faoi fho-alt (1)(c) go
mbeidh tobhach iníoctha faoi dhó i leith diúscartha áirithe a
dhéantar ar chainníocht áirithe dramhaíola.

(3) Sonrófar méid an tobhaigh sna rialacháin faoi fho-alt (1)
ach ní mó é ná £15, nó, i gcás tobhaigh is iníoctha an 1 Eanáir
2002, nó dá éis, €19, ar gach tonna dramhaíola a dhéantar a
dhiúscairt.

(4) Faoi réir fho-alt (3), féadfar, i rialacháin faoi fho-alt (1),
maidir le méid an tobhaigh is iníoctha fúthu, méideanna éagsúla
den sórt sin a shonrú faoi threoir gníomhaíochtaí éagsúla dá
dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a), (b) agus (c)
d’fho-alt (1) agus a bhfuil an tobhach iníoctha amhlaidh ina
leith.

(5) Beidh an tobhach iníoctha ag an duine a sheolann an
ghníomhaíocht diúscartha dramhaíola lena mbaineann.

(6) Déanfar, le rialacháin faoi fho-alt (1)—

(a) a fhoráil go mbeidh an tobhach (nach tobhach is
inmhuirearaithe de bhua na rialachán sin ar an
údarás áitiúil) iníoctha leis an údarás áitiúil ar ina
limistéar feidhme a sheoltar an ghníomhaíocht
diúscartha dramhaíola lena mbaineann, agus

(b) cumhachtaí a thabhairt don údarás áitiúil sin maidir
leis an tobhach a bhailiú agus a ghnóthú (agus, chun
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na críche sin, féadfar oiriúnú a dhéanamh leis na
rialacháin, fara modhnuithe nó gan mhodhnuithe, ar
fhorálacha aon achtacháin a bhaineann le haon cháin
a mhuirearófar nó a fhorchuirfear leis an achtachán
sin a mheas, a bhailiú agus a ghnóthú, nó le taifid a
iniúchadh nó faisnéis a thabhairt i ndáil leis an
gcéanna).

(7) (a) Chun na críche a luaitear i mír (b), féadfar, le
rialacháin faoi fho-alt (1), srian a chur leis an méid a
fhéadfaidh údarás áitiúil cumhacht a fheidhmiú chun
muirear a ghearradh i leith soláthar aon seirbhíse ag
an údarás in imthosca ina bhfuil, i dtuairim an Aire,
an feidhmiú sin á dhéanamh d’fhonn a chumasú don
údarás áitiúil méideanna, a bheidh íoctha aige trí
thobhach, a fháil ar ais.

(b) Is í an chríoch a luaitear i mír (a) a chinntiú nach
mbeidh de thoradh ar fheidhmiú na cumhachta dá
dtagraítear sa mhír sin go n-íocfaidh earnáil nó
earnálacha duine méid díréireach de mhéid iomlán
na muirear a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go
ndéanfadh an t-údarás áitiúil iad a ghearradh i leith
seirbhísí a sholáthar sna imthosca lena mbaineann.

(c) Fad a dhéantar, le rialacháin faoi fho-alt (1), srian a
chur ar fheidhmiú na cumhachta dá dtagraítear i mír
(a), déanfar an t-achtachán lena dtugtar an
chumhacht sin a fhorléiriú amhail is dá mbeadh
foráil ann arb é is éifeacht léi feidhmiú na cumhachta
a shrianadh ar an modh a fhoráiltear leis na
rialacháin sin.

(8) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1), foráil a dhéanamh,
i ndáil le tobhach faoin alt seo, maidir leis na nithe go léir dá
bhféadfar, le rialacháin faoi alt 72, de bhua mhíreanna (a), (c),
(d) agus (g) go (l) d’fho-alt (6) den alt sin, foráil a dhéanamh i
ndáil le tobhach faoin alt sin, agus beidh feidhm dá réir sin ag
na míreanna sin chun críocha an ailt seo fara aon mhodhnuithe
is gá (lena n-áirítear cibé modhnuithe a chumasóidh foráil den
tsamhail chéanna a dhéanamh i leith údarás áitiúil d’íoc isteach
sa Chiste Comhshaoil méideanna a gheobhaidh sé ar chuntas
tobhaigh faoin alt seo atá le híoc i leith tobhaigh faoin alt seo is
inmhuirearaithe ar an údarás áitiúil féin).

(9) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh, uair amháin, agus
gan ach uair amháin, i ngach bliain airgeadais, dar tosach an
bhliain airgeadais i ndiaidh na bliana airgeadais ina ritear an
tAcht um Bainistiú Dramhaíola (Leasú), 2001, lena leasaítear fo-
alt (3) trí mhéid is mó a chur in ionad an mhéid arna shonrú san
fho-alt sin de thuras na huaire, ar méid é nach mó é de €5 ná
an méid sin.

(10) Aon duine a mhainneoidh—

(a) tobhach a íoc atá dlite agus iníoctha de bhua rialachán
faoi fho-alt (1), nó

(b) déanamh de réir forála de rialacháin faoin bhfo-alt
sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.
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12.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 73 (a
chuirtear isteach leis an Acht seo) d’Acht 1996:

“74.—(1) Beidh arna bhunú, ar an Acht um Bainistiú
Dramhaíola (Leasú), 2001 a rith, ciste ar a dtabharfar, agus dá
ngairtear san Acht seo, an ‘Ciste Comhshaoil’.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh an tAire an Ciste
Comhshaoil a bhainistiú agus a rialú.

(3) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, bainistiú agus rialú an
Chiste Comhshaoil go léir, nó cuid de, agus aon fheidhmeanna
eile faoin alt seo a bhaineann leis an mbainistiú sin agus leis an
rialú sin a tharmligean chuig duine sonraithe agus beidh
feidhmeanna arna dtarmligean amhlaidh, dá réir sin,
inchomhlíonta ag an duine sin.

(4) Is é a bheidh sa Chiste Comhshaoil cibé cuntais a
chinnfidh an tAire.

(5) Beidh na cuntais sin i cibé foirm agus déanfar iad a
ullmhú ar cibé modh a chinnfidh an tAire.

(6) A luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana airgeadais,
cuirfidh an tAire cuntais an Chiste Comhshaoil faoi bhráid an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus
cuirfidh an tAire faoi deara cóip d’achomaireacht ar na cuntais
arna n-iniúchadh amhlaidh, maille le cóip de thuarascáil an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.

(7) Faoi réir, agus de réir, rialachán faoi alt 72 nó 73, íocfar
isteach sa Chiste Comhshaoil na méideanna tobhaigh a
shonrófar sna rialacháin sin agus a bhaileofar fúthu.

(8) Féadfaidh an tAire, in aon bhliain airgeadais, cibé méid
a chinnfidh sé nó sí, le toiliú an Aire Airgeadais, i ndáil leis
an mbliain sin, a íoc isteach sa Chiste Comhshaoil as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

(9) Gan dochar d’fho-alt (12), féadfaidh an tAire ó am go
ham cibé méideanna airgid is cuí leis nó léi a íoc as an gCiste
Comhshaoil chun aon cheann nó gach ceann de na críocha seo
a leanas, eadhon—

(a) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le haon chláir
nó scéimeanna arna mbunú chun dramhaíl a chosc
nó a laghdú sa Stát nó maidir le bunú clár nó
scéimeanna den sórt sin, nó an céanna a chur chun
cinn,

(b) cúnamh a thabhairt maidir le bunú, trealmhú agus,
más cuí, oibriú gníomhaíochtaí athúsáide agus
athchúrsála dramhaíola i gcoitinne, nó
gníomhaíochtaí aisghabhála dramhaíola i leith aon
aicme sonraithe dramhaíola,

(c) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le taighde
agus forbairt i leith aon ghné de bhainistiú
dramhaíola nó é nó í a chur chun cinn,
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(d) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt, nó cur chun cinn a
dhéanamh, maidir le táirgeadh, dáileadh nó díol
táirgí d’aicme áirithe, is táirgí ag a mbeidh tréithe
(cibé acu is tréithe de chineál dílis nó a bhaineann
leis an bpróiseas trína monaraítear na táirgí) ar dóigh
dóibh a fhágáil gur lú dochar don chomhshaol na
táirgí ná táirgí eile a thagann faoi réim na haicme
céanna nó an céanna a chur chun cinn.

(e) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le táirgeoirí
d’fhorbairt tionscnamh chun dramhaíl a eascraíonn
as gníomhaíochtaí a sheolann siad a chosc nó a
laghdú nó an céanna a chur chun cinn,

(f) cúnamh a thabhairt i gcoitinne maidir le pleananna
bainistithe dramhaíola (de réir bhrí Chuid II) agus
leis an bplean bainistithe dramhaíola guaisí a chur
i ngníomh,

(g) forfheidhmiú forálacha aon achtacháin (lena
n-áirítear an tAcht seo) a bhaineann le bainistiú
dramhaíola nó le bruscar a chosc nó a bhaineann le
caomhnú an chomhshaoil ar shlí eile a éascú, nó
cúnamh a thabhairt maidir leis,

(h) tionscadail, ar a dtugtar tionscadail
chomhpháirtíochta de ghnáth, a bhfuil baint ag
údaráis áitiúla leo agus arb é is cuspóir leo cáilíocht
an chomhshaoil a fheabhsú, a mhéid a dhéanann sé
difear do phobal áitiúil áirithe nó do phobail áitiúla
áirithe a éascú, nó cúnamh a thabhairt maidir leo,

(i) feasacht a chur chun cinn ar an ngá atá ann an
comhshaol a chaomhnú i gcoitinne agus, go háirithe,
cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le feachtais
náisiúnta agus feachtais réigiúnacha arb é is cuspóir
leo an fheasacht sin a chothú, nó iad a chur chun
cinn,

(j) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le hoideachas
agus oiliúint a d’éascódh na cuspóirí feachtas mar a
dúradh a bhaint amach nó é nó í a chur chun cinn,

(k) cúnamh a thabhairt maidir leis na hacmhainní is gá a
sholáthar (cibé acu acmhainní daonna nó acmhainní
ábhartha) d’fhonn a chumasú go seoltar oideachas
agus oiliúint den sórt sin nó d’fhonn a éascú go
gcuirfear feabhas ar aon acmhainní den sórt sin atá
ann de thuras na huaire,

(l) cúnamh nó tacaíocht a thabhairt maidir le
tionscnaimh arna ngabháil de láimh, i leith aon ghné
den chomhshaol a chaomhnú, ag grúpaí pobail,
grúpaí comhshaoil nó daoine eile dá samhail nó iad
a chur chun cinn, agus

(m) cibé críocha eile a fhorordófar i leith chaomhnú an
chomhshaoil.

(10) Maidir le haon íocaíocht airgid as an gCiste Comhshaoil
faoi aon cheann de mhíreanna (a) go (m) d’fho-alt (9), déanfar
í leis an duine nó leis na daoine a sheolann nó, de réir mar a
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bheidh, a sheol an ghníomhaíocht arb é is príomhchríoch léi, i
dtuairim an Aire, an chríoch áirithe ar ina leith a dhéantar an
íocaíocht sin.

(11) Gan dochar do na forálacha sin roimhe seo den alt seo,
ní dhéanfar aon íocaíocht as an gCiste Comhshaoil i leith cibé
gníomhaíochta a bheidh forordaithe má dhéantar an
ghníomhaíocht a sheoladh ar shlí seachas de réir cibé treoirlínte
a eiseoidh an tAire chun na críche agus cuirfidh an tAire faoi
deara cóipeanna de na treoirlínte sin a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas laistigh de 3 mhí tar éis iad a eisiúint.

(12) (a) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, cibé méid airgid a
chinnfidh sé nó sí a íoc as an gCiste Comhshaoil chun
na caiteachais a ghlanadh, go hiomlán nó go
páirteach, a bheidh tabhaithe, ar an gCiste a bhunú
nó dá éis, aige nó aici nó ag aon duine chuig a
dtarmligtear feidhmeanna faoi fho-alt (3), i dtaca le
riaradh an Chiste.

(b) Déanfar aon mhéid airgid a íocfar as an gCiste
Comhshaoil faoi mhír (a) a íoc isteach sa Státchiste
nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé modh
a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(13) Féadfaidh an tAire coiste a bhunú chun comhairle a
thabhairt dó nó di maidir leis an Aire do chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna faoi fho-alt (9) nó (11), agus féadfaidh coiste a
bhunófar amhlaidh comhairle a thabhairt don Aire dá réir.”.

13.—(1) Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht
fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 tríd an mír
seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 11.1, 11.2, 11.3 agus 11.4:

“11.1 Dramhaíl a aisghabháil nó a dhiúscairt i saoráid, de réir
bhrí an Achta um Bainistiú Dramhaíola, 1996, is saoráid atá
bainteach nó gaolmhar le gníomhaíocht eile atá sonraithe sa
Sceideal seo agus a bhfuil ceadúnas nó ceadúnas athmheasta
faoi Chuid IV i bhfeidhm ina leith nó a bhfuil nó a mbeidh
ceadúnas faoin gCuid sin ag teastáil ina leith.”

(2) Leasaítear alt 39(7) d’Acht 1996 tríd an mír seo a leanas a
chur in ionad mhír (a):

“(a) dramhaíl a aisghabháil nó a dhiúscairt i saoráid dá
dtagraítear i mír 11.1 den Chéad Sceideal a
ghabhann le hAcht 1992,”.

(3) Más rud é, díreach roimh an Acht seo a rith, go mbeidh
ceadúnas nó ceadúnas athmheasta faoi Chuid IV den Acht fán
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 (“Acht 1992”) i
bhfeidhm i leith gníomhaíochta, is gníomhaíocht, díreach roimh an
tráth rite sin—

(a) a bhí faoi réim mhír 11.1, 11.2, 11.3 nó 11.4 den Chéad
Sceideal a ghabhann le hAcht 1992, agus
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(Leasú), 2001.

(b) nach raibh bainteach ná gaolmhar le gníomhaíocht eile atá
sonraithe in aon mhír eile den Sceideal sin,

ansin, d’ainneoin fho-ailt (1) agus (2) den alt seo ach faoi réir fho-alt
(4) den chéanna—

(i) leanfaidh an ceadúnas sin nó an ceadúnas athmheasta sin
i bhfeidhm agus leanfaidh forálacha Acht 1992 (ar leith
ón leasú orthu a dhéantar leis an bhfo-alt sin (1))
d’fheidhm a bheith acu i ndáil leis, agus

(ii) ní bheidh feidhm ag alt 39(1) d’Acht 1996 i ndáil leis an
ngníomhaíocht sin,

ar feadh cibé tréimhse a chinnfidh an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil agus a shonróidh sí i scríbhinn.

(4) Ní giorra ná 3 bliana ón Acht seo a rith an tréimhse arna
cinneadh faoi fho-alt (3) den alt seo, seachas le toiliú shealbhóir an
cheadúnais lena mbaineann.

14.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997;

ciallaíonn “tréimhse iomchuí”—

(a) an tréimhse 3 bliana dar tosach an dáta a fheidhmítear an
chumhacht faoi fho-alt (4) den alt seo den chéad uair,
agus

(b) gach tréimhse 3 bliana tar éis dul in éag don tréimhse a
luaitear i mír (a) den mhíniú seo.

(2) Déantar na Rialacháin um Thruailliú ó Bhruscar, 1999 (I.R.
Uimh. 359 de 1999), de bhua an fho-ailt seo, a dhaingniú.

(3) Leasaítear alt 28(1)(b) d’Acht 1997, le héifeacht ón 1 Eanáir
2002, trí “€125” a chur in ionad “£50”.

(4) Faoi réir fho-alt (6) den alt seo, féadfaidh an tAire, le hordú,
tar éis an 1 Eanáir 2002, ag féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) athruithe ar luach an airgid i gcoitinne sa Stát ó dháta rite
an Achta seo nó ón tráth is déanaí roimhe sin a
feidhmíodh an chumhacht faoin bhfo-alt seo, agus

(b) an gá atá ann éifeachtacht leanúnach na nósanna imeachta
atá in alt 28 d’Acht 1997 a chinntiú maidir le
forfheidhmiú fhorálacha an Achta sin,

alt 28(1)(b) d’Acht 1997 a leasú trí mhéid is mó ná an méid arna
shonrú san fhoráil sin de thuras na huaire a chur in ionad an mhéid
sin.

(5) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoi fho-alt (4) den alt seo
a leasú nó a chúlghairm.

(6) Ní dhéanfar an chumhacht faoi fho-alt (4) nó (5) den alt seo
a fheidhmiú ar mhodh a mbeidh de thoradh air gur mó, de 25 faoin
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gcéad, an méid arna shonrú in alt 28(1)(b) d’Acht 1997, ar aon dáta
in aon tréimhse iomchuí, ná an méid a bhí arna shonrú amhlaidh ar
aon dáta eile sa tréimhse sin.

(7) Aisghairtear alt 28(4) d’Acht 1997.

15.—(1) Féadfar an tAcht um Bainistiú Dramhaíola (Leasú), 2001
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola, 1996 agus
2001 a ghairm den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 agus den
Acht seo (seachas alt 14) le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar
aon Acht amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 agus
2001 a ghairm den Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 agus d’alt
14 le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.




