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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHLACHT
A BHUNÚ AR A dTABHARFAR THE COMMISSION FOR
TAXI REGULATION, NÓ, SA GHAEILGE, AN
COIMISIÚN UM RIALÁIL TACSAITHE, DO MHÍNIÚ A
FHEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE COMHAIRLE CHOMHAIRLEACH A BHUNÚ AR A
dTABHARFAR THE ADVISORY COUNCIL TO THE
COMMISSION FOR TAXI REGULATION, NÓ SA
GHAEILGE, AN CHOMHAIRLE CHOMHAIRLEACH
DON CHOIMISIÚN UM RIALÁIL TACSAITHE, DO
MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, DO LEASÚ NA
nACHTANNA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 GO
2002 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[8 Iúil 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003 a ghairm den
Acht seo.

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

ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

ciallaíonn “Acht 2002” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002;

tá le “áit seasaimh cheaptha” an bhrí a shanntar dó le halt 84(1) (a
cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2002) d’Acht 1961;

tá le “duine údaraithe” an bhrí a shanntar dó le halt 49;

tá le “státseirbhís” an bhrí a shanntar do “stát-sheirbhís” le hAcht
Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956;

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Tacsaithe;
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ciallaíonn “Coimisinéir” comhalta den Choimisiún;

ciallaíonn “Comhairle” an Chomhairle Chomhairleach don
Choimisiún;

ciallaíonn “uimhir thiománaí” uimhir ceadúnais tiomána a
deonaíodh faoi Chuid III d’Acht 1961;

tá le “ceadúnas tiomána” an bhrí a shanntar dó le halt 22 d’Acht
1961;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 5 chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha Chuid 2;

ciallaíonn “Coimisinéir an Gharda Síochána” an Coimisinéir ar an
nGarda Síochána;

folaíonn “deontas”, i ndáil le ceadúnas, an ceadúnas a athnuachan,
a aistriú nó do leanúint i bhfeidhm;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas i leith beagfheithicle seirbhíse poiblí
nó ceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint a
deonaíodh, de réir mar a bheidh, faoi alt 34 den Acht seo nó faoi alt
82 d’Acht 1961;

ciallaíonn “údarás ceadúnúcháin” duine atá i dteideal ceadúnais a
dheonú i leith beagfheithiclí seirbhíse poiblí nó i leith a dtiománaithe
nó ina leith araon faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 34 den Acht
seo nó faoi alt 82 d’Acht 1961;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) seachas in ailt 17, 18 agus 20 comhairle contae, comhairle
cathrach nó comhairle baile (de réir bhrí an Achta
Rialtais Áitiúil, 2001) seachas comhairle baile a luaitear i
gCuid 2 de Sceideal 6 den Acht sin, agus

(b) in ailt 17, 18 agus 20, comhairle contae, comhairle
cathrach, nó comhairle baile (de réir bhrí an Achta sin);

tá le “feithicil inneallghluaiste” an bhrí a shanntar dó le halt 3
d’Acht 1961;

ciallaíonn “Aire” an tAire Iompair;

ciallaíonn “ordacháin ón Aire” ordacháin faoi alt 10;

ciallaíonn “clár de cheadúnais” clár arna bhunú faoi alt 38;

ciallaíonn “Rialacháin 1995” na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre
(Feithiclí Seirbhíse Poiblí) (Leasú), 1995 (I.R. Uimh. 136 de 1995);

ciallaíonn “beagfheithicil seirbhíse poiblí” an bhrí a shanntar dó le
halt 3 d’Acht 1961;

ciallaíonn “comhlacht reachtúil”—

(a) Aire den Rialtas,

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(c) údarás áitiúil (de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001),
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(d) Coimisinéir an Gharda Síochána nó comhalta den Gharda
Síochána atá údaraithe go cuí ag Coimisinéir an Gharda
Síochána,

(e) comhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht,

(f) cuideachta ina mbeidh na scaireanna go léir á sealbhú ag
Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas nó ag
stiúrthóirí arna gceapadh ag Aire den Rialtas, nó

(g) cuideachta ina mbeidh na scaireanna go léir á sealbhú ag
comhlacht dá dtagraítear i mír (e) nó ag cuideachta dá
dtagraítear i mír (f);

ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí agus liúntais eile is
iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás;

ciallaíonn “tacsaí” feithicil seirbhíse sráide (de réir bhrí alt 3 d’Acht
1961);

ciallaíonn “limistéar tacsaiméadair” limistéar a ndearbhaítear nó a
meastar gur limistéar tacsaiméadair é faoi alt 41.

(2) San Acht seo—

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

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

(c) déanfar aon tagairt d’aon achtachán nó d’aon ionstraim a
dhéantar faoi reacht a fhorléiriú mar thagairt don
achtachán sin nó don ionstraim sin arna leasú, arna
oiriúnú nó arna hoiriúnú, nó arna leathnú le haon
achtachán dá éis nó le haon ionstraim dá éis nó faoi aon
achtachán dá éis nó faoi aon ionstraim dá éis a dhéantar
faoi reacht, lena n-áirítear an tAcht seo.

3.—(1) Déanfar gach ordú (seachas ordú faoi alt 5 nó alt 33) nó
rialachán arna dhéanamh faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta.

(2) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún a rithfear
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagadh ordú nó rialachán faoina
bhráid de réir fho-alt (1), an t-ordú nó an rialachán a neamhniú.

(3) Tiocfaidh neamhniú ordaithe nó rialacháin faoin alt seo in
éifeacht láithreach ar an rún lena mbaineann a rith, ach ní
dhéanfaidh sé difear d’aon ní a rinneadh faoin ordú nó faoin
rialachán roimh an rún a rith.

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

7

Cd.1 A.2

Rialacháin agus
orduithe a leagan
faoi bhráid Thithe
an Oireachtais.

Caiteachais.



An lá bunaithe.

An Coimisiún um
Rialáil Tacsaithe a
bhunú.

Séala an
Choimisiúin.

Neamhspleáchas an
Choimisiúin.

Príomhfheidhm
agus cuspóirí an
Choimisiúin.

8

[Uimh. 25.] [2003.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003.

CUID 2

An Coimisiún um Rialáil Tacsaithe

5.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

6.—(1) Beidh arna bhunú, an lá bunaithe, comhlacht ar a
dtabharfar the Commission for Taxi Regulation nó, sa Ghaeilge, An
Coimisiún um Rialáil Tacsaithe, dá ngairtear an “Coimisiún” san
Acht seo, chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó
faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh an Coimisiún ina chomhlacht corpraithe agus
comharbas suthain agus séala aige agus—

(a) beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha
faoina ainm corpraithe,

(b) beidh cumhacht aige talamh nó leas i dtalamh a fháil, a
shealbhú agus a dhiúscairt, agus

(c) beidh cumhacht aige aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt.

(3) Beidh ag an gCoimisiún na cumhachtaí sin go léir is gá chun
a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh nó a ghabhann
lena gcomhlíonadh.

7.—(1) Soláthróidh an Coimisiún séala dó féin, a luaithe is féidir
tar éis a bhunaithe.

(2) Fíordheimhneofar an séala—

(a) le síniú Coimisinéara, nó

(b) le síniú comhalta d’fhoireann an Choimisiúin, a bheidh
údaraithe ag an gCoimisiún chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Choimisiúin agus
maidir le gach doiciméad—

(a) a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Coimisiún agus
a bheith séalaithe le séala an Choimisiúin, agus

(b) a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt
(2),

glacfar i bhfianaise é agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan
chruthúnas mura suífear a mhalairt.

8.—Faoi réir an Achta seo, beidh an Coimisiún neamhspleách ag
feidhmiú a fheidhmeanna dó.

9.—(1) Is í príomhfheidhm an Choimisiúin creat rialaitheach a
fhorbairt agus a chothabháil le haghaidh beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus a dtiománaithe a rialú agus a oibriú.
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(2) Le linn a fheidhm a fheidhmiú, féachfaidh an Coimisiún leis
na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach—

(a) cur chun cinn a dhéanamh maidir le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe do sholáthar agus do
chothabháil seirbhísí ardchaighdeáin,

(b) a shaothrú go ndéantar forbairt leanúnach maidir le córas
ceadúnúcháin cáilíochtúil atá in oiriúint do chustaiméirí,
maidir le caighdeáin agus cód rialaitheach le haghaidh
beagfheithiclí seirbhíse poiblí, sealbhóirí ar cheadúnas
beagfheithicle seirbhíse poiblí agus tiománaithe
beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

(c) maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt seirbhíse, arna
soláthar ag beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a
dtiománaithe, atá gairmiúil, sábháilte, éifeachtúil agus
caoithiúil do chustaiméirí,

(d) iomaíocht a spreagadh agus a chur chun cinn i ndáil le
seirbhísí (lena n-áirítear táillí) arna dtairiscint ag
beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

(e) le linn dó féachaint le soláthar seirbhísí ardchaighdeáin ó
bheagfheithiclí seirbhíse poiblí agus óna dtiománaithe a
bhaint amach, aird chuí a thabhairt ar úsáideoirí agus
soláthraithe seirbhísí a chosaint mar an gcéanna,

(f) bearta a chur chun cinn chun comhtháthú méadaithe
seirbhísí tacsaithe sa chóras iompair phoiblí a éascú,

(g) cur chun cinn a dhéanamh maidir le seirbhísí
ardchaighdeáin, arna soláthar ag beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus a dtiománaithe, atá éifeachtach ó thaobh
costas de a fhorbairt, is seirbhísí a fhreastalaíonn do
réimse fairsing riachtanas custaiméirí lena n-áirítear
riachtanais de chuid paisinéirí ar a bhfuil mallachar
luaineachta nó céadfa,

(h) rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar bheagfheithiclí
seirbhíse poiblí a chur chun cinn,

(i) infheistíocht a spreagadh chun tacú leis, agus chun feabhas
a chur ar, na seirbhísí a thairgeann beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus chun nuáil ina leith seo a chur
chun cinn.

(3) Is ag nó trí aon chomhalta d’fhoireann an Choimisiún nó is ag
nó trí aon duine a bheidh údaraithe ag an gCoimisiún, de réir mar
is cuí leis an gCoimisiún, a fhéadfar feidhmeanna an Choimisiún a
fheidhmiú faoin Acht seo.

10.—(1) Féadfaidh an tAire cibé ordacháin ghinearálta bheartais
a thabhairt don Choimisiún i ndáil le beagfheithiclí seirbhíse poiblí
agus lena dtiománaithe a mheasann sé nó sí is cuí, ar ordacháin iad
a bheidh le comhlíonadh ag an gCoimisiún i bhfeidhmiú a
fheidhmeanna.

(2) Comhlíonfaidh an Coimisiún aon ordacháin arna dtabhairt
faoi fho-alt (1).
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(3) I gcás go dtabharfaidh an tAire ordachán faoi fho-alt (1)
déanfar fógra i dtaobh an t-ordachán a thabhairt agus i dtaobh
mhionsonraí an ordacháin (lena n-áirítear cúiseanna ar tugadh an
t-ordachán)—

(a) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis é a thabhairt, agus

(b) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil laistigh de 28 lá tar éis é a
thabhairt.

11.—(1) Féadfaidh an Coimisiún cúnamh airgeadais a sholáthar
d’údaráis áitiúla as ioncam arna ghiniúint ó íoc táillí faoin Acht seo
d’fhonn tacú le forbairt nó le soláthar bonneagair chun éascaíocht a
dhéanamh, agus tacaíocht a thabhairt, d’oibriú beagfheithiclí
seirbhíse poiblí.

(2) D’fhonn soláthar tacaíochta airgeadais faoin alt seo a éascú
féadfaidh an Coimisiún scéim a ullmhú ina mbeidh forálacha a
bhaineann leis na coinníollacha a fhéadfar a chur i bhfeidhm maidir
le hiarratas ar thacaíocht airgeadais den sórt sin agus maidir le
tacaíocht airgeadais den sórt sin a cheadú agus a íoc.

(3) Déanfar scéim faoi fho-alt (2) a ullmhú i gcomhairle leis an
gComhairle agus le toiliú an Aire.

12.—(1) D’fhonn a chumasú don Choimisiún a fheidhmeanna a
chomhlíonadh féadfaidh comhlacht reachtúil aon seirbhís a chur ar
fáil don Choimisiún ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-
áirítear íocaíocht as an tseirbhís sin) a chomhaontófar agus féadfaidh
an Coimisiún leas a bhaint as an tseirbhís sin.

(2) San alt seo, folaíonn “seirbhís” áitreabh nó trealamh a úsáid
agus seirbhísí nó fostaithe a úsáid.

13.—(1) Is é a bheidh ar an gCoimisiún comhalta amháin ar a
laghad agus 3 chomhalta ar a mhéad.

(2) Tabharfar Coimisinéir um Rialáil Tacsaithe ar gach comhalta
den Choimisiún agus gairtear “Coimisinéir” de nó di san Acht seo.

(3) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an Coimisiún a nós imeachta
féin a rialáil.

14.—(1) Maidir le gach Coimisinéir—

(a) ceapfaidh an tAire é nó í, agus

(b) ceapfar é nó í ar cibé téarmaí agus coinníollacha, lena
n-áirítear luach saothair, a shocróidh an tAire, le toiliú
an Aire Airgeadais.

(2) Ní cheapfar duine mar Choimisinéir mura rud é, tar éis dóibh
comórtas a sheoladh thar cheann an Choimisiúin, gur roghnaigh
Coimisinéirí na Státseirbhíse agus na Coimisinéirí um Cheapacháin
Áitiúla é nó í lena cheapadh nó lena ceapadh mar Choimisinéir.
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(3) Déanfar Coimisinéir a cheapfar de réir fho-alt (2) a cheapadh
ar bhonn lánaimseartha ar feadh tréimhse nach giorra ná 3 bliana
agus nach faide ná 5 bliana.

(4) I gcás go mbeidh níos mó ná Coimisinéir amháin ann,
ceapfaidh an tAire duine acu chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gCoimisiún ar cibé téarmaí agus coinníollacha
ceapacháin, lena n-áirítear luach saothair, a shocróidh an tAire, le
toiliú an Aire Airgeadais, chun bheith i seilbh oifige i gcáil
lánaimseartha ar feadh tréimhse nach giorra ná 3 bliana agus nach
faide ná 5 bliana.

(5) I gcás vótáil a bheith ar cothrom is ag an gCathaoirleach a
bheidh an vóta réitigh i gcás go mbeidh cinntí le déanamh ag an
gCoimisiún.

(6) Beidh Coimisinéir, lena n-áirítear an cathaoirleach, a rachaidh
a théarma oifige nó a téarma oifige in éag trí imeacht aimsire in-
athcheaptha chun fónamh ar feadh an dara téarma, faoi réir teorann
gan fónamh ach ar feadh deich mbliana ar a mhéad ar an gCoimisiún.

(7) Ní fhónfaidh Coimisinéir ar feadh níos mó ná 2 théarma oifige
mar Choimisinéir.

(8) In imthosca nach mbeidh an cathaoirleach ar fáil chun a
dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, ceapfaidh an tAire
cathaoirleach gníomhach chun dualgais Chathaoirleach an
Choimisiúin a ghabháil air féin nó uirthi féin ar feadh tréimhse
sonraithe nach faide ná 6 mhí. Beidh an cathaoirleach gníomhach ina
Choimisinéir láithreach nó ina Coimisinéir láithreach.

(9) Féadfaidh an Coimisiún gníomhú i gcás go n-eascróidh
folúntas ina chomhaltas.

15.—Déanfaidh an Coimisiún, i gcás nach gceapfar ach Coimisinéir
amháin faoi alt 14, comhalta dá fhoireann a ainmniú mar
leaschomhalta den Choimisiún (“leaschoimisinéir”) a dhéanfaidh, le
húdarás ón gCoimisiún, feidhmeanna uile an Choimisiúin a ghabháil
air féin nó uirthi féin agus a chomhall nuair nach mbeidh an
Coimisinéir i láthair nó i gcás comhaltas an Choimisiúin a bheith
folamh.

16.—(1) Féadfaidh Coimisinéir éirí as oifig trí fhógra i scríbhinn
a thabhairt don Aire go bhfuil ar intinn aige nó aici éirí as agus
glacfaidh éirí as den sórt sin éifeacht amhail ar an dáta a gheobhaidh
an tAire fógra faoin éirí as.

(2) Féadfaidh an tAire Coimisinéir a chur as oifig—

(a) más rud é, i dtuairim an Aire, go mbeidh an Coimisinéir
tar éis éirí éagumasach, de dheasca easláinte, ar a
dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh go
héifeachtach, nó

(b) mar gheall ar mhí-iompar sonraithe.

(3) Le linn Coimisinéir a chur as oifig, tabharfaidh an tAire don
Choimisinéir ráiteas i dtaobh na cúise nó na gcúiseanna atá leis an
gcur as oifig agus déanfar an ráiteas i dtaobh na gcúiseanna a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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(4) I gcás go scoirfidh cathaoirleach an Choimisiúin de bheith ina
Choimisinéir nó ina Coimisinéir scoirfidh sé nó sí air sin de bheith
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gCoimisiún.

17.—(1) Measfar gur scar Coimisinéir lena oifig nó lena hoifig
más rud é—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(b) go n-ainmneofar é nó í mar iarrthóir lena thoghadh nó
lena toghadh mar chomhalta de Dháil Éireann nó de
Sheanad Éireann nó chun Parlaimint na hEorpa, nó go
measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh.

(2) Aon duine a bheidh, de thuras na huaire, i dteideal faoi
Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí i gceachtar Teach nó
is comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh
sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den
sórt sin, dícháilithe chun bheith ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir.

(3) (a) Aon duine is comhalta d’údarás áitiúil beidh sé nó sí
dícháilithe chun bheith ina Choimisinéir nó ina
Coimisinéir.

(b) Measfar gur scar Coimisinéir lena oifig nó lena hoifig i
gcás go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’údarás áitiúil.

(4) Ní shealbhóidh Coimisinéir aon oifig nó fostaíocht eile arb
iníoctha díolaíochtaí ina leith.

(5) Go ceann tréimhse 12 mhí tar éis do Choimisinéir scor de
bheith ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir, ní ghlacfaidh sé nó sí le
haon oifig, sainchomhairleacht nó fostaíocht más rud é, i gcúrsa na
hoifige, na sainchomhairleachta nó na fostaíochta sin, go bhféadfadh
an Coimisinéir nó go mb’fhéidir go ndéanfadh an Coimisinéir aon
fhaisnéis rúnda a bheidh faighte aige nó aici i bhfeidhmiú a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a úsáid nó a
nochtadh.

18.—(1) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, líon, grádú,
luach saothair agus coinníollacha seirbhíse eile na foirne
a bheidh le ceapadh chun an Choimisiúin a chinneadh,
agus

(b) cibé daoine a chinnfidh an Coimisiún ó am go ham a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an
Choimisiúin.

(2) I gcás go mbeidh seirbhís roimh ré sa státseirbhís nó in údarás
áitiúil ag comhalta d’fhoireann an Choimisiúin, beidh an tseirbhís sin
ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir
aon eisceachtaí nó eisiamh eile sna hAchtanna sin—
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(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2001,

(b) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2001,

(c) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2001,

(d) an tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994,

(e) an tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha
Rialta), 1991, agus

(f) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997.

19.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, ó am go ham, cibé
sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhostú is dóigh leis is gá chun
cabhrú leis i gcomhall a fheidhmeanna.

(2) Aon táillí a bheidh dlite do shainchomhairleoir nó do
chomhairleoir a fhostófar faoin alt seo, beidh siad ina gcuid de
chaiteachais an Choimisiúin.

20.—(1) Más rud é, maidir le duine a bheidh fostaithe ag an
gCoimisiún—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa,

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

beidh sé nó sí ar sin do tharlú ar iasacht óna fhostaíocht nó óna
fostaíocht leis an gCoimisiún agus ní íocfaidh an Coimisiún leis nó
léi, nó ní bheidh sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ón
gCoimisiún, luach saothair nó liúntais i leith na tréimhse dar tosach
an tráth a ainmneofar nó a thoghfar amhlaidh é nó í nó an tráth a
mheasfar é nó í a bheith tofa amhlaidh nó gur tháinig sé nó sí chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’údarás áitiúil, de réir mar a
bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach acu sin, de
Pharlaimint na hEorpa nó den údarás áitiúil, de réir mar a bheidh.

(2) Duine a bheidh, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí i gceachtar Teach nó is
comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé
nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt
sin, dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann an Choimisiúin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfar an fo-alt sin
a léamh mar fho-alt a thoirmisceann, i measc nithe eile, tréimhse a
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luaitear san fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís leis an gCoimisiún
chun críocha aon sochar aoisliúntais.

21.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí, ní
nochtfaidh duine faisnéis rúnda a gheobhaidh sé nó sí le linn dualgais
a chomhlíonadh mar Choimisinéir, mar chomhalta d’fhoireann an
Choimisiúin, nó mar chomhairleoir nó mar shainchomhairleoir don
Choimisiún nó mar dhuine údaraithe (de réir bhrí Chuid 3) don
Choimisiún, nó mar ghníomhaire don Choimisiún, mura rud é go
mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an gCoimisiún déanamh
amhlaidh.

(2) San alt seo, folaíonn “faisnéis rúnda” faisnéis a mbeidh sé ráite
ina leith ag an gCoimisiún gur faisnéis rúnda í maidir le faisnéis
áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.

(3) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion agus dlífear
ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €3,000 a chur
air nó uirthi.

(4) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) faisnéise a nochtadh i
dtuarascáil a thabharfar don Choimisiún, nó a thabharfaidh an
Coimisiún, nó a thabharfar thar ceann an Choimisiúin, don Aire.

(5) Féadfaidh an Coimisiún imeachtaí mar gheall ar chion faoi
fho-alt (3) a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair.

(6) Leasaítear an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Shaoráil Faisnéise, 1997 trí na nithe seo a leanas a chur isteach i
gCuid I i ndeireadh an chéanna:

(a) “An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003” sa dara colún, agus

(b) “Alt 21(1)” sa tríú colún.

22.—(1) I gcás leas airgid nó leas tairbhiúil eile a bheith ag
Coimisinéir, ag comhalta d’fhoireann an Choimisiúin, nó ag
sainchomhairleoir, ag comhairleoir nó ag aon duine eile a bheidh ar
fostú ag an gCoimisiún, ar leas é in aon ní, nó atá ábhartha i leith
aon ní, a bheidh le breithniú ag an gCoimisiún—

(a) nochtfaidh sé nó sí don Choimisiún nó, i gcás go
gceanglaítear an nochtadh ar Choimisinéir agus gurb é nó
í an t-aon Choimisinéir atá ann, nochtfaidh sé nó sí don
Aire, cineal a leasa sula ndéanfar aon bhreithniú ar an ní,

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt, ar bhreith i ndáil leis an ní,

(c) ní ghlacfaidh sé nó sí páirt ar bith in aon bhreithniú ar an
ní, murab ann do chúiseanna dosháraithe a cheanglaíonn
air nó uirthi déanamh amhlaidh,

(d) más Coimisinéir é nó í—

(i) tarraingeoidh sé nó sí siar ó chruinniú den Choimisiún
fad a bheidh an ní á phlé nó á bhreithniú ag an
gCoimisiún, murab ann do chúiseanna dosháraithe a
cheanglaíonn air nó uirthi gan tarraingt siar, agus
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(ii) ní vótálfaidh sé nó sí nó ní ghníomhóidh sé nó sí
thairis sin i ndáil leis an ní,

agus

(e) déanfaidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn i dtaobh na
gcúiseanna dosháraithe a ullmhú agus a thabhairt don
Choimisiún.

(2) Chun críocha an ailt seo, ach gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (1), measfar leas tairbhiúil a bheith ag duine más rud é, maidir
leis an duine nó le haon duine dá theaghlach nó dá teaghlach—

(a) go sealbhaíonn sé nó sí ceadúnas,

(b) gur comhalta é nó í, nó gur comhalta aon ainmnitheach dá
chuid nó dá cuid, de chuideachta nó d’aon chomhlacht
eile ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní, nó ag a bhfuil leas
tairbhiúil atá ábhartha i leith ní, dá dtagraítear san fho-
alt sin,

(c) go bhfuil sé nó sí i gcomhpháirtíocht le duine, nó ar fostú
ag duine, ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní, nó ag a bhfuil
leas tairbhiúil atá ábhartha i leith ní, den sórt sin, nó

(d) gur páirtí é nó í in aon socrú nó in aon chomhaontú (cibé
acu infhorfheidhmithe nó nach ea) maidir le talamh lena
mbaineann ní den sórt sin.

(3) Chun críocha an ailt seo ní mheasfar leas tairbhiúil in aon ní,
nó leas tairbhiúil atá ábhartha i leith aon ní, a bheith ag duine de
bhíthin amháin go bhfuil leas aige nó aici nó ag aon chuideachta nó
ag aon chomhlacht nó duine eile a luaitear i bhfo-alt (2) atá chomh
cianda nó chomh neamhthábhachtach sin nach féidir a mheas le
réasún gur dóigh dó tionchar a imirt ar dhuine le linn dó nó di
breithniú nó plé nó vótáil a dhéanamh ar aon cheist maidir leis an ní,
nó le linn dó nó di aon fheidhm i ndáil leis an ní sin a chomhlíonadh.

(4) I gcás go n-eascróidh ceist i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh duine é, agus mainneachtain
aige nó aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh, is é an Coimisiún
a chinnfidh an cheist nó, más rud é nach mbeidh ann ach Coimisinéir
amháin, is é nó í an tAire a chinnfidh an cheist i gcás an
Choimisinéara sin.

(5) I gcás go ndéanfar nochtadh don Choimisiún, déanfar sonraí
an nochta a thaifeadadh i miontuairiscí aon chruinnithe lena
mbaineann.

(6) I gcás go mainneoidh duine, seachas Coimisinéir, dá
dtagraítear san alt seo nochtadh a dhéanamh de réir an ailt seo,
tabharfaidh an Coimisiún breith maidir leis an ngníomh cuí (lena n-
áirítear cur as oifig nó conradh a fhoirceannadh) a bheidh le
déanamh.

(7) I gcás go mainneoidh Coimisinéir nochtadh a dhéanamh de
réir an ailt seo, tabharfaidh an tAire breith maidir leis an ngníomh
cuí (lena n-áirítear cur as oifig) a bheidh le déanamh.

23.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, scéim
nó scéimeanna a dhéanamh—
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(a) chun sochair aoisliúntais a dheonú do Choimisinéir, nó i
leith Coimisinéara, a scoireann de bheith i seilbh oifige,
nó

(b) chun ranníocaí a dhéanamh le scéim phinsin a bheidh
ceadaithe ag an Aire le toiliú an Aire Airgeadais agus a
bheidh déanta ag Coimisinéir.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, scéim a
dhéanamh lena leasófar nó lena gcúlghairfear scéim faoi fho-alt (1),
lena n-áirítear scéim arna leasú faoin bhfo-alt seo.

(3) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh Coimisinéara ar
aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochar aoisliúntais is
iníoctha de bhun scéime faoi fho-alt (1), cuirfear an díospóid sin faoi
bhráid an Aire agus déanfaidh an tAire í a tharchur chuig an Aire
Airgeadais le cinneadh a dhéanamh uirthi.

(4) Déanfaidh an tAire scéim faoi fho-alt (1) a chur i gcrích de
réir théarmaí na scéime.

(5) Ní dheonóidh an tAire aon sochar aoisliúntais do Choimisinéir
nó i leith Coimisinéara a scoirfidh de bheith i seilbh oifige ar shlí
seachas—

(a) de réir scéime faoi fho-alt (1), nó

(b) ar cibé slí a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais
faoi fho-alt (1).

(6) (a) Déanfaidh an tAire scéim faoi fho-alt (1) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis
a déanta.

(b) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, trí rún arna rith
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagfar an scéim faoina
bhráid de réir mhír (a), an scéim a neamhniú.

(c) Tiocfaidh neamhniú scéime faoi fho-alt (1) in éifeacht
láithreach ar an rún lena mbaineann a rith ach ní
dhéanfaidh sé difear d’aon ní a rinneadh faoin scéim
roimh an rún a rith.

24.—(1) Féadfaidh an Coimisiún scéim nó scéimeanna a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Aire nó cibé socruithe eile a dhéanamh
le ceadú an Aire, arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais, chun
sochair aoisliúntais a dheonú do cibé comhaltaí nó i leith cibé
comhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin, is cuí leis.

(2) Socrófar le gach scéim faoi fho-alt (1) tráth agus coinníollacha
scoir gach duine a mbeidh sochair aoisliúntais iníoctha leis nó léi nó
ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna agus coinníollacha
éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Maidir le gach scéim a chuirfidh an Coimisiún faoi bhráid an
Aire faoi fho-alt (1), féadfar, le toiliú an Aire Airgeadais, í a leasú
nó a chúlghairm le scéim ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi
bhráid an Aire agus a cheadófar faoi fho-alt (1).

(4) Maidir le scéim faoi fho-alt (1), má cheadaíonn an tAire í le
toiliú an Aire Airgeadais, déanfaidh an Coimisiún í a chur i gcrích
de réir théarmaí na scéime.
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(5) Ní dheonóidh an Coimisiún aon sochar aoisliúntais, ná ní
dhéanfaidh an Coimisiún socruithe ar bith eile chun sochar den sórt
sin a sholáthar do chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin ná ina leith
ar shlí seachas—

(a) de réir scéime faoi fho-alt (1), nó

(b) de réir mar a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais.

(6) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon
sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, is
iníoctha de bhun scéime faoi fho-alt (1), cuirfear an díospóid sin faoi
bhráid an Aire agus déanfaidh an tAire í a tharchur chuig an Aire
Airgeadais agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an
Aire Airgeadais.

(7) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, bunóidh an
Coimisiún ciste a riarfaidh iontaobhaithe arna gceapadh ag an
gCoimisiún agus as a n-íocfar sochair aoisliúntais a bheidh iníoctha,
faoi scéim faoi fho-alt (1), i leith comhalta d’fhoireann an
Choimisiúin a scoirfidh de bheith i seilbh oifige.

(8) (a) Déanfaidh an tAire Airgeadais scéim faoi fho-alt (1) a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis a déanta.

(b) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, trí rún arna rith
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagfar an scéim faoina
bhráid de réir mhír (a), an scéim a neamhniú.

(c) Tiocfaidh neamhniú scéime faoi fho-alt (1) in éifeacht
láithreach ar an rún lena mbaineann a rith ach ní
dhéanfaidh sé difear d’aon ní a rinneadh faoin scéim
roimh an rún a rith.

(9) Déanfar aon airgead a cheanglaítear ar an Aire Airgeadais a
íoc faoin alt seo a airleacan as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

25.—(1) Déanfaidh cathaoirleach an Choimisiúin nó, i gcás nach
mbeidh aon chathaoirleach ann, an Coimisinéir, aon uair a
dhéanfaidh Coiste de Dáil Éireann, arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe
Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus
ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus
tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann, é a cheangal, fianaise
a thabhairt don Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a taifeadadh nó a
cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó in aon
taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear, le
reacht nó faoi reacht, ar an gCoimisiún a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Choimisiúin i dtaca le
húsáid a hacmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Coimisiún chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Choimisiún agus dá
dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire
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Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, nó in aon
tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (a
mhéid a bhainfidh sí le ní a shonraítear i mír (a), (b) nó
(c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Déanfaidh an Coimisiún, ó am go ham, agus aon uair a iarrfar
air amhlaidh, cuntas ar chomhlíonadh a fheidhmeanna a thabhairt
do Choiste de chuid Tí amháin den Oireachtas nó de chuid dhá
Theach an Oireachtais.

26.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, le toiliú an Aire
Airgeadais, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire a airleacan don
Choimisiún, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, chun críocha
caiteachais ag an gCoimisiún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(2) Ní dhéanfar na suimeanna a bheidh le hairleacan faoi fho-alt
(1) a chaitheamh ach amháin chun críche na bhfeidhmeanna a
thugtar don Choimisiún leis an Acht seo agus chun na feidhmeanna
sin a fheidhmiú nó in imthosca sonraithe is ábhar d’ordachán ón
Aire.

27.—Féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn a fheidhmeanna a
chomhlíonadh, airgead a fháil ar iasacht, ach ní dhéanfaidh sé
amhlaidh gan toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

28.—(1) Déanfaidh an Coimisiún ráiteas straitéise a tharraingt
suas agus a ghlacadh ina léireofar a chuid feidhmeanna reachtúla.

(2) Maidir le ráiteas straitéise—

(a) glacfar é laistigh de 1 bhliain ón lá bunaithe agus gach 5
bliana dá éis sin,

(b) cuirfear i gcuntas ann an phríomhfheidhm agus na
príomhchuspóirí a leagtar amach in alt 9 agus in aon
ordachán ón Aire, agus

(c) beidh ann cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus
straitéisí gaolmhara an Choimisiúin, lena n-áirítear úsáid
acmhainní an Choimisiúin.

(3) Tíolacfaidh an Coimisiún cóip de ráiteas straitéise don Aire
agus do cibé coistí de cheachtar Teach den Oireachtas nó den dá
Theach acu a ordóidh an tAire ó am go ham.

(4) Sula ndéanfar ráiteas straitéise a ghlacadh agus a thíolacadh
don Aire, rachaidh an Coimisiún i mbun próisis
comhchomhairliúcháin phoiblí maidir le dréacht den ráiteas
straitéise.

(5) Foilseoidh an Coimisiún ráiteas straitéise a tharraingeofar
suas agus a ghlacfar faoin alt seo.

29.—(1) De réir dea-chleachtais chuntasaíochta, coimeádfaidh an
Coimisiún, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, gach cuntas is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a
gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé, lena n-áirítear cuntas ioncaim agus
caiteachais agus clár comhardaithe.
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(2) (a) Laistigh de 3 mhí ó dheireadh gach bliana airgeadais,
déanfaidh an Coimisiún cuntais a choimeádfar faoi fho-
alt (1) i leith na bliana airgeadais sin a chur faoi bhráid
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.

(b) Laistigh de 42 lá ón tráth a dhéanfaidh an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste na cuntais a iniúchadh, déanfaidh an
Coimisiún na cuntais sin, mar aon le tuarascáil an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, a thíolacadh don
Aire.

(c) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais agus
den tuarascáil dá dtagraítear i mír (b) a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas laistigh de 3 mhí ón tráth a
tíolacadh na cóipeanna dó nó di.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, le linn an tuarascáil dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b) a thíolacadh don Aire, tuarascáil a thíolacadh don
Aire i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) comhlíonadh a fheidhmeanna, lena n-áirítear breitheanna
a tugadh tar éis comhairle a fháil ón gComhairle, sa
bhliain airgeadais roimhe sin, agus

(b) a chlár oibre beartaithe don bhliain dár gcionn, faoi threoir
an dul chun cinn maidir leis an ráiteas straitéise.

(4) Is é a bheidh i mbliain airgeadais an Choimisiúin an tréimhse
12 mhí dar críoch an 31 Nollaig in aon bhliain, agus chun críocha an
ailt seo measfar gur bliain airgeadais an tréimhse dar tosach an lá
bunaithe agus dar críoch an 31 Nollaig dá éis sin.

(5) Tabharfaidh an Coimisiún don Aire cibé faisnéis a bhaineann
le comhlíonadh a fheidhmeanna a iarrfaidh an tAire ó am go ham.

30.—(1) Coimeádfaidh an Coimisiún é féin ar an eolas maidir le
beartais, cuspóirí, rúin agus treoirlínte aon údaráis phoiblí a bhfuil
baint, nó a bhféadfadh baint a bheith, ag a chuid feidhmeanna leis
na nithe is cúram don Choimisiún.

(2) San alt seo ciallaíonn “údarás poiblí” an tAire, Coimisiún na
gComhphobal Eorpach agus aon údarás poiblí eile laistigh nó
lasmuigh den Stát ag a bhfuil feidhmeanna, i dtuairim an
Choimisiúin, a bhfuil baint acu, nó a bhféadfadh baint a bheith acu,
le nithe is cúram don Choimisiún.

31.—Faoi réir alt 21, féadfaidh an Coimisiún aon tuarascálacha
nó cóid chleachtais maidir le nithe a bhaineann lena fheidhmeanna
a fhoilsiú.

32.—Féadfaidh an Coimisiún, chun áitribh a sholáthar is gá chun
a fheidhmeanna a chomhlíonadh, oifigí agus áitribh a cheannach, a
léasú, a threalmhú agus a chothabháil le toiliú an Aire agus an
Aire Airgeadais.
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CUID 3

Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí a Rialáil

33.—Tagann an Chuid seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú 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.

34.—(1) Féadfaidh an Coimisiún rialacháin a dhéanamh i ndáil le
ceadúnú, úinéireacht, rialú agus oibriú beagfheithiclí seirbhíse poiblí,
i ndáil le ceadúnú agus rialú tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse
poiblí, agus i ndáil leis na caighdeáin a bheidh le cur i bhfeidhm ar
fheithiclí den sórt sin agus ar a dtiománaithe.

(2) Féadfar, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(a) ceadúnais i leith beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

(b) na hearnálacha beagfheithiclí seirbhíse poiblí ar ina leith
a fhéadfar ceadúnais a dheonú,

(c) ceadúnais i leith tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí
agus na hearnálacha beagfheithiclí seirbhíse poiblí a
fhéadfaidh siad a thiomáint ar fruiliú,

(d) na daoine (lena n-áirítear an Coimisiún) a fhéadfaidh
ceadúnais a dheonú,

(e) iarratais ar cheadúnais nó nithe a bhaineann leo, lena
n-áirítear na nithe seo a leanas—

(i) na téarmaí nó na coinníollacha a bhaineann le
ceadúnas a dheonú,

(ii) modh agus foirm iarratais ar cheadúnas a dheonú,

(iii) na táillí a bheidh le híoc i leith ceadúnas a dheonú nó
i leith suaitheantas nó plátaí nó comharthaí a
bhaineann le ceadúnas,

(iv) formáid agus ábhar ceadúnais,

(v) iniúchadh agus deimhniú feithicle is ábhar d’iarratas
ar cheadúnas,

(vi) aois feithicle is ábhar d’iarratas ar cheadúnas,

(vii) árachas feithicle is ábhar d’iarratas ar cheadúnas,

(viii) tréimhse bhailíochta ceadúnais,

(ix) ceadúnas a chúlghairm agus a fhionraí,

(f) oibriú beagfheithicle seirbhíse poiblí, lena n-áirítear aon
cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas—

(i) na caighdeáin feithicle a bheidh le comhlíonadh, lena
n-áirítear caighdeáin i ndáil le daoine faoi
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mhíchumas, lena n-áirítear úsáideoirí cathaoireacha
rothaí nó daoine ar a bhfuil deacrachtaí luaineachta
agus céadfa, do dhul isteach san fheithicil agus i ndáil
leis an gcóiríocht san fheithicil dóibh,

(ii) méid feithicle lena n-áirítear acmhainn na feithicle
chun paisinéirí agus bagáiste a iompar,

(iii) sainaitheantas feithicle, lena n-airítear comharthaí
feithicle inmheánacha agus seachtracha nó dath
feithicle inmheánach agus seachtrach,

(iv) fógraíocht san fheithicil nó uirthi,

(v) na coinníollacha nó na srianta, más ann, a bheidh le
cur i bhfeidhm ar aistriú ceadúnais chuig duine eile
nó chuig feithicil eile,

(vi) na coinníollacha ar faoina réir a fhéadfar an fheithicil
a oibriú mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí,

(vii) tacsaiméadair, meaisíní eisiúna admhálacha agus
gaireas eile a úsáid,

(viii) taifid a choimeád i ndáil le hoibriú na beagfheithicle
mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí,

(ix) an fhaisnéis nach foláir a thaispeáint, agus modh na
taispeána sin, i ndáil leis an gceadúnas arna dheonú
i leith na feithicle, lena n-áirítear, más cuí, an
struchtúr uastáille ceadaithe a bhaineann leis an
bhfeithicil,

(x) árachú na feithicle,

(xi) an taispeáint, agus an modh taispeána sin, a dhéantar
ar fhaisnéis is gá chun cuidiú le paisinéir, lena n-
áirítear faisnéis a bhaineann leis na ceanglais arna
mbunú i dtaobh iompar tiománaithe beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus na ceanglais arna mbunú i
dtaobh iompar fruilitheoirí agus paisinéirí eile,

(xii) ceanglais a bhaineann le feistiú nó neamhfheistiú
trealaimh san fheithicil agus a bhaineann le hoibriú
trealaimh den sórt sin,

(g) beagfheithiclí seirbhíse poiblí a iniúchadh,

(h) cumhachtaí daoine údaraithe i dteannta na gcumhachtaí
faoi alt 49.

(3) Le linn rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an
Coimisiún ceanglais agus coinníollacha a bhunú chun measúnú a
dhéanamh ar iarratasóirí ar cheadúnais a deonú, lena n-áirítear
ceanglais agus coinníollacha i leith na nithe seo a leanas—

(a) infheidhmeacht duine chun ceadúnas a shealbhú ag
féachaint do mheasúnú arna sheoladh ag Coimisinéir an
Gharda Síochána nó thar ceann an Choimisiúin,

(b) ceanglais a bhaineann le heolas ar an tíreolaíocht, ar na
conairí, ar na logainmneacha agus ar nithe eile is iomchuí
maidir le seirbhís a sholáthraíonn beagfheithicil seirbhíse
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poiblí i limistéar ar ina leith a dhéanann duine iarratas ar
cheadúnas a dheonú,

(c) eolas ar riachtanais daoine atá faoi mhíchumas agus
ábaltacht chun freastal do riachtanais daoine atá faoi
mhíchumas, lena n-áirítear deacrachtaí luaineachta agus
céadfa, go dtí caighdeán a chinnfidh an Coimisiún i
gcomhairle leis an Údarás Náisiúnta Míchumais,

(d) eolas ar riachtanais custaiméirí agus ábaltacht chun
freastal dóibh,

(e) eolas ar na rialacháin, na caighdeáin agus na ceanglais a
bhaineann le ceadúnú, tiomáint agus oibriú beagfheithiclí
seirbhísí poiblí agus ar an dlí ginearálta a bhaineann le
trácht ar bhóithre,

(f) sláinte an iarratasóra.

(4) Féadfaidh an Coimisiún, chun measúnú a dhéanamh ar
iarratais ar cheadúnais a dheonú, daoine a údarú nó a cheadú chun
cinneadh a dhéanamh, maidir le duine ar mian leis nó léi iarratas
a dhéanamh ar cheadúnas a dheonú, go bhfuil leibhéal inghlactha
inniúlachta comhlíonta nó bainte amach aige nó aici i leith gach
ceann nó aon cheann de na caighdeáin a bhunófar faoin alt seo.

(5) Aon rialachán a dhéanfar faoin alt seo agus a bhaineann le
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú, ní dhéanfar é
go dtí go rachfar i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda Síochána
agus leis an gComhairle.

(6) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le Coimisinéir
an Gharda Síochána agus leis an gComhairle, rialacháin a dhéanamh
chun coinníollacha agus ceanglais maidir le tiománaithe
beagfheithiclí seirbhíse poiblí a shonrú i leith aon cheann nó gach
ceann de na nithe seo a leanas—

(a) sainaitheantas tiománaithe lena n-áirítear comharthaí nó
suaitheantais inmheánacha agus seachtracha feithiclí nó
aon mhodh eile a shonrófar,

(b) gnás feistis tiománaithe,

(c) daoine a bheith ar fáil chun oibre agus sceidealú daoine
mar thiománaithe.

(7) Le linn rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an
Coimisiún ceanglais agus coinníollacha éagsúla agus leithleacha a
shocrú i ndáil le tiománaithe d’earnálacha éagsúla beagfheithiclí
seirbhíse poiblí a cheadúnú.

(8) Féadfaidh an Coimisiún, le linn rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo, ceanglais agus coinníollacha éagsúla a shocrú i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(a) ceadúnú agus oibriú earnálacha éagsúla beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe,

(b) imthosca éagsúla, agus

(c) limistéir éagsúla.
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(9) Le linn rialachán a dhéanamh faoin alt seo féadfaidh an
Coimisiún, le toiliú an Aire, aon rialachán arna dhéanamh faoi alt
82 d’Acht 1961 a leasú nó a chúlghairm a mhéid a bhaineann sé le
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe.

(10) Aon duine a mhainneoidh rialachán faoin alt seo a
chomhlíonadh nó a sháróidh an céanna beidh sé nó sí ciontach i
gcion.

35.—(1) Aon uair a bheartóidh údarás ceadúnúcháin diúltú
ceadúnas a dheonú nó a bheartóidh sé ceadúnas a fhionraí nó a
chúlghairm, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don iarratasóir nó don
sealbhóir, de réir mar a bheidh, maidir leis an togra agus maidir leis
na cúiseanna atá leis an diúltú, leis an bhfionraí nó leis an gcúlghairm
agus, má dhéanann an t-iarratasóir aon uiríll nó má dhéantar aon
uiríll thar ceann an iarratasóra laistigh de 14 lá tar éis dháta an
fhógra, breithneoidh an t-údarás ceadúnúcháin na huiríll.

(2) Aon uair, tar éis dó breithniú a dhéanamh ar na huiríll (más
ann) a bheidh déanta ag an iarratasóir nó thar ceann an iarratasóra,
a thabharfaidh an t-údarás ceadúnúcháin breith diúltú ceadúnas a
dheonú nó ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí, de réir mar a
bheidh, tabharfaidh an t-údarás ceadúnúcháin fógra i scríbhinn don
iarratasóir faoina bhreith agus faoin nós imeachta achomhairc faoi
fho-alt (3).

(3) I gcás go dtabharfar d’iarratasóir ar cheadúnas fógra faoi fho-
alt (2) faoi bhreith an údaráis ceadúnúcháin diúltú ceadúnas a
dheonú nó ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí, de réir mar a
bheidh, féadfaidh an t-iarratasóir, laistigh de 14 lá tar éis dháta an
fhógra, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne
an diúltaithe.

(4) I gcás gurb í an bhreith faoi fho-alt (2) ceadúnas a fhionraí nó
a chúlghairm agus go mbeidh achomharc déanta faoi fho-alt (3)ag an
sealbhóir ar cheadúnas i gcoinne na breithe, beidh an bhreith arna
fionraí go dtí go ndéanfar a t-achomharc a chinneadh nó a
aistarraingt.

(5) Déanfar achomharc faoi fho-alt (3) chun an bhreithimh den
Chúirt Dúiche ar laistigh dá dhlínse nó dá dlínse a sheolann an
t-iarratasóir nó an sealbhóir gnó de ghnáth, nó a bheartaíonn an
t-iarratasóir nó an sealbhóir gnó a sheoladh, arb éard é seirbhísí
beagfheithiclí seirbhíse poiblí a sholáthar.

(6) Ar achomharc faoi fho-alt (3) a éisteacht i ndáil leis an
mbreith ón údarás ceadúnúcháin faoi fho-alt (2), féadfaidh an Chúirt
an bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú. Má cheadaítear
an t-achomharc i ndáil le breith diúltú ceadúnas a dheonú, déanfaidh
an t-údarás ceadúnúcháin, ar fhógra a bheith tugtha dó ag an gCúirt,
an ceadúnas a dheonú.

(7) Is breith chríochnaitheach breith na Cúirte Dúiche ar
achomharc faoi fho-alt (3) ach amháin go bhféadfar, le cead na
Cúirte, achomharc ar phonc sonraithe dlí a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte.

(8) Ar thosach feidhme an ailt seo, cuirtear an t-alt seo in ionad
aon nóis imeachta achomharc a bunaíodh faoi aon rialacháin a
rinneadh faoi alt 82 d’Acht 1961 i ndáil le hiarratas ar cheadúnas a
dhiúltú nó i ndáil le ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí.
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36.—(1) I gcás duine is iarratasóir ar cheadúnas nó is sealbhóir ar
cheadúnas a chiontú in aon cheann de na cionta seo a leanas,
eadhon—

(a) dúnmharú,

(b) dúnorgain,

(c) cion—

(i) faoin Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh
an Duine, 1997 (seachas alt 2 nó 3), nó

(ii) ar é nó í a chiontú—

(I) ar díotáil, faoi alt 2 nó 3 den Acht sin, nó

(II) go hachomair, faoi alt 2 nó 3 den Acht sin más
rud é, maidir leis an bpearsa aonair a ionsaítear,
go raibh sé nó sí, tráth an chiona nó tráth
ábhartha roimhe, ina phaisinéir nó ina paisinéir
íoctha táille i mbeagfheithicil seirbhíse poiblí a
bhí á tiomáint ag an duine, seachas i gcás gur
rannchuidigh an phearsa aonair a ionsaítear, i
dtuairim an Choimisiúin, ar shlí ábhartha leis an
ionsaí nó i gcás go gciontófar é nó í i gcion faoi
cheachtar de na hailt sin mar gheall ar an duine
a ionsaí,

(d) cion gnéasach (de réir bhrí alt 3 den Acht um Chiontóirí
Gnéis, 2001),

(e) cion gáinneála ar dhrugaí (de réir bhrí alt 3 den Acht um
Cheartas Coiriúil, 1994),

(f) cion a bhaineann le sciúradh airgid faoi Chuid IV den
Acht um Cheartas Coiriúil, 1994,

(g) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta
agus Calaoise), 2001,

(h) cion faoi alt 2 den Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha
(Gáinneáil), 2000, nó

(i) cion faoi Achtanna na nArm Tine agus na nArm
Ionsaitheach, 1925 go 1990,

beidh an duine—

(i) i gcás go gciontófar é nó í go hachomair, más rud é nach
bhforchuirfidh an Chúirt ach fíneáil, dícháilithe ar feadh
tréimhse 12 mhí,

(ii) in aon chás eile, faoi réir fho-alt (2), dícháilithe,

chun ceadúnas a shealbhú agus, dá réir sin, i gcás gur sealbhóir ar
cheadúnas an duine, beidh an ceadúnas arna chúlghairm.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i ndiaidh na tréimhse—
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(a) 2 bhliain i gcás go gciontófar é nó í go hachomair, más rud
é go ndéanfaidh an Chúirt téarma príosúnachta a
fhorchur, i dteannta nó d’éagmais fíneála,

(b) 5 bliana i gcás go gciontófar é nó í ar díotáil, más rud é go
ndéanfaidh an Chúirt fíneáil nó téarma príosúnachta is
giorra ná 10 mbliana, nó iad araon, a fhorchur, nó

(c) 10 mbliana i gcás go gciontófar é nó í ar díotáil, más rud
é go ndéanfaidh an Chúirt téarma príosúnachta 10
mbliana nó níos faide a fhorchur i dteannta nó
d’éagmais fíneála,

ó chion dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh an duine iarratas a
dhéanamh—

(i) i gcás go ndearnadh an cion a thriail go hachomair, chuig
an mbreitheamh den Chúirt Dúiche ar ina Dhúiche
Chúirte Dúiche nó ina Dúiche Chúirte Dúiche, nó

(ii) i gcás go ndearnadh an cion a thriail ar díotáil, chuig an
mbreitheamh den Chúirte Chuarda ar ina Chuaird nó
ina Cuaird,

a chónaíonn an duine, chun go gceadófar dó nó di iarratas a
dhéanamh ar cheadúnas faoi cibé téarmaí nó coinníollacha a ordóidh
an Chúirt.

(3) D’ainneoin alt 33, i gcás gur ciontaíodh duine i gcion dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) roimh thosach feidhme an fho-ailt sin, agus
go bhfuil an tréimhse iomchuí, dá dtagraítear i bhfo-alt (2) le
haghaidh iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (2), caite roimh thosach
feidhme fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh
faoi fho-alt (2) roimh thosach feidhme an fho-ailt sin.

(4) Ní dhéanfaidh duine iarratas faoi fho-alt (2) i gcás go bhfuil
téarma príosúnachta á chur isteach aige nó aici.

(5) I gcás duine is iarratasóir ar cheadúnas nó is sealbhóir ar
cheadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint a chiontú,
tar éis thosach feidhme an fho-ailt seo, in aon cheann de na cionta
seo a leanas faoi Acht 1961, eadhon—

(a) ar é nó í a chiontú ar díotáil, tiomáint chontúirteach faoi
alt 53,

(b) feithicil a thiomáint le linn a bheith faoi bhrí meiscigh faoi
alt 49 (a cuireadh isteach le halt 10 d’Acht 1994), nó

(c) a bheith i bhfeighil feithicle le linn a bheith faoi bhrí
meiscigh faoi alt 50 (a cuireadh isteach le halt 11 d’Acht
1994),

beidh an duine dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú chun
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint go ceann tréimhse aon
dícháiliúcháin chun ceadúnas tiomána a shealbhú a thig de dhroim
ciontú sa chion faoi Acht 1961 agus—

(d) i gcás go gciontófar an duine i gcion a luaitear i mír (a),
go ceann na tréimhse 5 bliana, nó

(e) i gcás go gciontófar an duine i gcion a luaitear i mír (b) nó
(c), go ceann na tréimhse 2 bhliain,
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tar éis dheireadh na tréimhse céadluaite, agus, dá réir sin, i gcás gur
sealbhóir ar cheadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a
thiomáint an duine, beidh an ceadúnas arna chúlghairm.

(6) Aon duine a bheidh dícháilithe faoin alt seo chun ceadúnas a
shealbhú agus—

(a) a iompróidh paisinéir nó a fhéachfaidh le paisinéir a
iompar ar luaíocht nó a sheasfaidh chun fruilithe nó a
thabharfaidh turas chun fruilithe i mbeagfheithicil
seirbhíse poiblí, nó

(b) a dhéanfaidh aon ghnó nó gníomhaíocht a bhaineann le
soláthar seirbhísí beagfheithicle seirbhíse poiblí a oibriú
nó a rialú,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

37.—(1) Ní dheonóidh údarás ceadúnúcháin ceadúnas mura
dtabharfaidh an t-iarratasóir ar aird don údarás ceadúnúcháin
deimhniú imréitigh chánach arna eisiúint faoi alt 1095 (a cuireadh
isteach le halt 127 den Acht Airgeadais, 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire Airgeadais,
rialacháin a dhéanamh chun coinníollacha nó ceanglais áirithe a
shonrú maidir le hiarratasóirí ar cheadúnais i ndáil le hoibleagáidí
cánachais.

38.—(1) Déanfaidh an Coimisiún clár nó líon clár (“clár de
cheadúnais”) a bhunú agus a chothabháil a bhaineann le ceadúnais
arna ndeonú faoin gCuid seo.

(2) Féadfar clár de cheadúnais a chothabháil i bhfoirm nach bhfuil
inléite más féidir buanfhoirm inléite a dhéanamh de.

(3) Beidh na mionsonraí seo a leanas i ndáil le ceadúnais agus
lena sealbhóirí i gclár—

(a) ainm agus seoladh an tsealbhóra,

(b) aon athrú ar sheoladh an tsealbhóra,

(c) an uimhir cheadúnais,

(d) i gcás go ndeonaítear an ceadúnas i leith feithicle, marc
aitheantais uathúil (uimhir chláraithe) na feithicle sin,

(e) uimhir thiománaí an tsealbhóra ar cheadúnas, is é sin le rá
uimhir an cheadúnais tiomána a deonaíodh don
sealbhóir,

(f) an earnáil de bheagfheithicle seirbhíse poiblí ar ina leith a
deonaíodh ceadúnas,

(g) an dáta a deonaíodh ceadúnas,

(h) an limistéar feidhme ar ina leith a deonaíodh an ceadúnas,
más cuí,



[2003.] [Uimh. 25.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003.

(i) mionsonraí faoi aon athrú ar úinéireacht ceadúnais nó faoi
cheadúnas do leanúint i bhfeidhm maidir le feithicil
éagsúil,

(j) mionsonraí faoi aon fhionraí atá i bhfeidhm maidir le
ceadúnas, lena n-áirítear tréimhse na fionraí, tagairt don
chúis atá leis an bhfionraí agus sonraí maidir le gach
díchur ar fhionraithe den sórt sin,

(k) mionsonraí faoi cheadúnas a chúlghairm agus faoi na
cúiseanna a bhí leis an gcúlghairm.

(4) (a) Maidir le cláir a shealbhaíonn údaráis áitiúla agus an
Garda Síochána i láthair na huaire faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 82 d’Acht 1961, go dtí go mbunófar
cláir faoin alt seo, leanfaidh siad orthu agus measfar gur
cláir iad chun críche an ailt seo.

(b) Déanfaidh an Coimisiún socrú chun go ndéanfar faisnéis
ó na cláir, dá dtagraítear i mír (a) agus a shealbhaíonn an
Garda Síochána agus údaráis áitiúla, a aistriú go dtí na
cláir atá le bunú faoin alt seo i gcomhlairle leo.

(5) Faoi réir cinnidh ón gCoimisiún i gcomhairle le Coimisinéir
an Gharda Síochána gur chóir d’fhaisnéis áirithe a bhaineann le
duine dá dtagraítear sa chlár leanúint de bheith faoi rún, beidh
faisnéis i gclár de cheadúnais ar fáil lena hiniúchadh gach tráth
réasúnach.

(6) Déanfaidh an Coimisiún, ar tháille a íoc (seachas i gcás go
ndéanfaidh Coimisinéir an Gharda nó an tSeirbhís Chúirteanna
iarraidh) a chinnfidh an Coimisiún i gcomhairle leis an Aire,
deimhniú a eisiúint a bhaineann le faisnéis atá i dtagairt i gclár de
cheadúnais agus a bhaineann le ceadúnas arna dheonú faoi rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 34 nó faoi rialacháin a rinneadh faoi alt 82
d’Acht 1961, lena n-áirítear ainm agus seoladh an duine a
shealbhaíonn an ceadúnas nó an fheithicil ar ina leith a deonaíodh
an ceadúnas.

(7) Is as ioncam ó tháillí a fhabhróidh chun an Choimisiúin faoin
Acht seo a mhaoineofar bunú agus cothabháil cláir de cheadúnais.

39.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, faoi réir aon ordachán ón Aire
rialacháin a dhéanamh i ndáil le hiompar, iompraíocht ghinearálta,
béasa agus dualgais tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an
Coimisiún rialacháin a dhéanamh chun ceanglais a shocrú maidir le
haon cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas—

(a) oibriú aon trealaimh a bheidh feistithe i mbeagfheithicil
seirbhíse poiblí chun críche fruiliú a éascú,

(b) an déileáil a dhéantar le paisinéirí nó le daoine ar mian
leo a bheith ina bpaisinéirí agus iompar ina leith,

(c) fruiliú a ghlacadh,

(d) ceanglais shonraithe an duine a rinne an fheithicil a
fhruiliú a chomhlíonadh, i gcás gur ceanglais réasúnacha
na ceanglais sin,
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(e) táillí comhaontaithe a thaifeadadh roimh thosach fruilithe,

(f) faisnéis a thaispeáint, ar an tiománaí nó sa bheagfheithicil
seirbhíse poiblí nó iad araon, is faisnéis a bhaineann leis
an gceadúnas i leith beagfheithicle seirbhíse poiblí a
shealbhaíonn tiománaí na feithicle,

(g) admhálacha a eisiúint,

(h) cinneadh a dhéanamh maidir leis, agus cloí leis, an gconair
is giorra idir tosach agus críoch fruilithe,

(i) riachtanais aon duine ag a bhfuil deacrachtaí luaineachta,
céadfa nó deacrachtaí eile a éascú le linn fruiliú a
sholáthar agus a ghlacadh.

(3) Féadfar ceanglais éagsúla a chruthú faoin alt seo—

(a) maidir le hearnálacha éagsúla beagfheithiclí seirbhíse
poiblí,

(b) d’imthosca éagsúla, agus

(c) do limistéir éagsúla nó do limistéir thacsaiméadair éagsúla.

(4) Aon tiománaí beagfheithicle seirbhíse poiblí a mhainneoidh
rialachán arna dhéanamh faoin alt seo a chomhlíonadh nó a sháróidh
an céanna beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5) Maidir le tiománaí beagfheithicle seirbhíse poiblí ar ina leith
a comhaontaíodh táille roimh thosach an fhruilithe, agus a ghearrann
táille, nó a fhéachann le táille a ghearradh, is mó ná an táille a
comhaontaíodh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

40.—(1) Aon phaisinéir nó aon duine a bhfuil sé ar intinn aige nó
aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
poiblí, comhlíonfaidh sé nó sí aon iarraidh réasúnach a dhéanfaidh
tiománaí beagfheithicle seirbhíse poiblí chuige nó chuici.

(2) Ní dhéanfaidh paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn aige nó
aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
poiblí na nithe seo a leanas—

(a) aon uirlis, comhartha nó fógra san fheithicil a aistriú, a
easáitiú, a aghlot nó a athrú d’aon turas,

(b) seile a chaitheamh san fheithicil nó ar an bhfeithicil nó aon
chuid den fheithicil a shalú d’aon turas,

(c) aon steallaire (de réir bhrí an Achta um Chionta Neamh-
Mharfacha in aghaidh an Duine, 1997) nó uirlis ghéar a
fhágáil d’aon turas in aon chuid den fheithicil,

(d) aon ainmhí a iompar isteach i bhfeithicil den sórt sin
(seachas madra treorach a bheidh i gcuideachta
paisinéara ar a bhfuil mallachar físe nó, faoi réir aon
cheanglais de chuid rialachán faoi alt 34, ainmhí tís a
bhfuil gá práinneach aige le cóir thréadliachta) seachas le
cead sainráite an tiománaí, is cead a fhéadfar a tharraingt
siar tráth ar bith.
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(3) Déanfaidh duine, nó i gcás go mbeidh socruithe i ndáil le
híocaíocht déanta roimh ré le páirtí eile, déanfaidh an páirtí sin, is
duine nó páirtí a mbeidh beagfheithicil seirbhíse poiblí fruilithe aige
nó aici, an táille a comhaontaíodh roimh ré i leith an fhruilithe a íoc
nó, i gcás gur ábhar d’ordú uastáillí an uastáille i leith fruilithe,
íocfaidh sé nó sí an táille a chinnfear de réir an ordaithe sin.

(4) Aon phaisinéir nó aon duine is mian leis nó léi a bheith ina
phaisinéir nó ina paisinéir de chuid beagfheithicle seirbhíse poiblí a
sháróidh fho-alt (2), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(5) Aon duine a fhruileoidh beagfheithicil seirbhíse poiblí agus
nach gcomhlíonfaidh fo-alt (3) gan leithscéal réasúnach, beidh sé nó
sí ciontach i gcion.

41.—(1) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) a dearbhú, maidir le haon limistéar, gur limistéar
tacsaiméadair é ina bhféadfaidh tacsaí oibriú chun
paisinéir a iompar ar luaíocht laistigh den limistéar, agus

(b) teorainn limistéir tacsaiméadair a shíneadh nó a athrú ar
shlí eile.

(2) Sula ndéanfaidh an Coimisiún dearbhú faoi fho-alt (1)—

(a) rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an gComhairle, le
Coimisinéir an Gharda Síochána agus leis an údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an limistéar
tacsaiméadair suite,

(b) foilseoidh an Coimisiún fógra i nuachtán amháin nó níos
mó a scaiptear sa limistéar atá le dearbhú gur limistéar
tacsaiméadair é nó sa limistéar mar a bhfuil limistéar
tacsaiméadair láithreach le síneadh nó le hathrú ar shlí
eile—

(i) á chur in iúl go bhfuil sé beartaithe dearbhú den sórt
sin a dhéanamh, agus

(ii) á rá go bhféadfar uiríll i ndáil leis an dearbhú
beartaithe a dhéanamh i scríbhinn chuig an
gCoimisiún laistigh de thréimhse mhíosa ó fhoilsiú
an fhógra,

(c) breithneoidh an Coimisiún aon uiríll arna ndéanamh ag an
gComhairle nó ag Coimisinéir an Gharda Síochána nó ag
údarás áitiúil faoi mhír (a) agus aon uiríll arna ndéanamh
tar éis fhoilsiú an fógra dá dtagraítear i mír (b).

(3) Maidir le limistéar a ndearbhaítear, roimh thosach feidhme an
ailt seo, gur limistéar tacsaiméadair é faoi airteagal 7(1) de
Rialacháin 1995, nó a meastar gur limistéar tacsaiméadair é faoi
airteagal 7(3) de Rialacháin 1995, meastar gur limistéar
tacsaiméadair é chun críche an ailt seo agus féadfaidh an Coimisiún
é a shíneadh nó a athrú de réir an ailt seo.

(4) Ní dhéanfaidh údarás ceadúnúcháin (de réir bhrí Rialacháin
1995), ar thosach feidhme an ailt seo, a dhearbhú gur limistéar
tacsaiméadair é limistéar, nó ní dhéanfaidh sé limistéar tacsaiméadair
a shíneadh nó a athrú faoi Rialacháin 1995.
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42.—(1) Féadfaidh an Coimisiún ordú (“ordú uastáillí”) a
dhéanamh lena socraítear na huastáillí i leith aon limistéir
tacsaiméadair agus a fhéadfaidh tiománaí tacsaí a ghearradh.

(2) San alt seo—

ciallaíonn “fruiliú comhroinnte” fruiliú arna áirithiú i gcomhpháirt
ag níos mó ná duine amháin an tráth céanna, is fruiliú nach gá a
bheith ag críochnú san áit chéanna, ó áit seasaimh cheaptha atá
ainmnithe ag údarás áitiúil chun críocha fruilithe comhroinnte;

ciallaíonn “fruiliú singil” fruiliú arna áirithiú ag duine amháin thar
ceann an duine sin amháin nó thar ceann an duine sin agus daoine
breise.

(3) Féadfar uastáillí éagsúla a shocrú faoin alt seo—

(a) i leith fruilithe arna n-áirithiú ar bhonn fruilithe shingil
agus ar bhonn fruilithe chomhroinnte,

(b) d’imthosca éagsúla nó do thráthanna éagsúla, agus

(c) do limistéir thacsaiméadair éagsúla.

(4) Sula socróidh an Coimisiún uastáillí faoin alt seo—

(a) rachaidh an Coimisiún i gcomhairle—

(i) le haon údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
limistéar tacsaiméadair,

(ii) leis an gComhairle,

(iii) leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí,

(b) foilseoidh an Coimisiún fógra i nuachtán amháin nó níos
mó a scaiptear sa limistéar tacsaiméadair—

(i) á chur in iúl go bhfuil sé beartaithe an fheidhm a
fheidhmiú, agus

(ii) á rá go bhféadfar uiríll i ndáil leis an togra a
dhéanamh i scríbhinn chuig an gCoimisiún roimh
dháta sonraithe (is dáta nach luaithe ná mí amháin
tar éis fhoilsiú an fhógra), agus

(c) breithneoidh an Coimisiún aon tuairimí a thabharfaidh an
Chomhairle, an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí nó aon
údarás áitiúil a ndeachthas i gcomhairle leis faoi mhír (a)
agus breithneoidh sé aon uiríll a dhéanfar de bhun mhír
(b).

(5) I gcás go socróidh an Coimisiún uastáillí faoin alt seo,
foilseoidh an Coimisiún mionsonraí faoi na táillí a shocrófar i
nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sna limistéir thacsaiméadair
ar ina leith a socraíodh na huastáillí.

(6) Féadfaidh an Coimisiún ordú uastáillí a leasú nó a chúlghairm.

(7) Féadfaidh oifigeach don Choimisiún deimhniú a eisiúint á
dheimhniú maidir le táillí sonraithe ar lá sonraithe gurbh iad na
huastáillí iad a bhí socraithe le haghaidh tacsaí i leith limistéir
tacsaiméadair áirithe.
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(8) Maidir le deimhniú a airbheartóidh a bheith arna eisiúint faoi
fho-alt (7) á dheimhniú maidir le táille shonraithe ar lá sonraithe
gurbh í an uastáille í a bhí socraithe le haghaidh tacsaí i limistéar
tacsaiméadair áirithe, beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an duine a
airbheartóidh an deimhniú a shíniú nó gan cruthúnas gurbh é nó í
an duine cuí lena eisiúint, ina fhianaise ar na nithe arna ndeimhniú
sa deimhniú go dtí go suífear a mhalairt.

(9) Aon uastáillí a bheidh socraithe le haghaidh limistéar
tacsaiméadair áirithe de réir airteagal 27 de Rialacháin 1995 agus a
bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,
leanfaidh siad, tar éis an tosach feidhme sin, de bheith i bhfeidhm
amhail is gur socraíodh iad faoin alt seo agus féadfar iad a leasú nó
a chúlghairm dá réir sin.

(10) Leasaítear alt 84 (a cuireadh isteach le halt 15(1) d’Acht
2002) d’Acht 1961 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)(d):

“(dd) áiteanna seasaimh ceaptha a ainmniú chun críche
fruilithe chomhroinnte,”.

(11) Maidir le tiománaí tacsaí a dhéanfaidh, nó a fhéachfaidh le,
táille a ghearradh le haghaidh fruilithe, i leith turais i limistéar
tacsaiméadair lena mbaineann ordú uastáillí, ar táille í is mó ná an
uastáille a fhéadfar a ríomh de réir an ordaithe, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

43.—(1) Ní dhéanfaidh duine feithicil inneallghluaiste a thiomáint
nó a úsáid in áit phoiblí (de réir bhrí Acht 1961) chun daoine a
iompar ar luaíocht mura rud é go sealbhaíonn an duine ceadúnas
chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint agus go bhfuil
ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí i bhfeidhm i leith na
feithicle.

(2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo beidh sé nó sí ciontach i
gcion.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí” ceadúnas, i leith
beagfheithicle seirbhíse poiblí, arna dheonú faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 34 den Acht seo nó faoi alt 82 d’Acht 1961;

folaíonn “úsáid” feithicil inneallghluaiste a stad, a locadh nó an
fheithicil do sheasamh chun a fruilithe in aon áit seasaimh cheaptha.

44.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 42(11) nó 43
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair—

(a) seachas mar gheall ar chion dá dtagraítear i mír (b), fíneáil
nach mó ná €3,000 a chur air nó uirthi, agus

(b) 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, fíneáil
nach mó ná €3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 34(10), 39(4) nó
(5), 40(4) nó (5), 48(5) nó 49(6) dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €1,500 a chur air nó uirthi.
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(3) I gcás go gciontófar sealbhóir ar cheadúnas tiománaí
beagfheithicle seirbhíse poiblí i gcion faoin gCuid seo nó faoi alt 82
d’Acht 1961, ar ciontú é, i dtuairim na Cúirte, a fhágann go bhfuil
an sealbhóir neamhfheidhmiúil chun an ceadúnas a shealbhú,
féadfaidh an Chúirt an ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí go ceann
cibé tréimhse is cuí léi.

(4) I gcás go ndéanfar ceadúnas a fhionraí nó a chúlghairm faoi
fho-alt(3) agus, maidir leis an duine a shealbhaigh an ceadúnas, go
ndéanfaidh sé nó sí duine a iompar ar luaíocht nó go bhféachfaidh
sé nó sí le duine a iompar ar luaíocht, nó go seasfaidh sé nó sí chun
fruilithe nó go dtabharfaidh sé nó sí turas chun fruilithe i
mbeagfheithicil seirbhíse poiblí, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 36(6) dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

45.—(1) Féadfaidh siad seo a leanas imeachtaí mar gheall ar chion
faoin gCuid seo, nó faoi alt 82(6) d’Acht 1961 maidir le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí, a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go
hachomair—

(a) an Coimisiún,

(b) duine údaraithe (lena n-áirítear comhalta den Gharda
Síochána),

(c) údarás ceadúnúcháin agus i gcás gur údarás áitiúil údarás
ceadúnúcháin, an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme
a rinneadh an cion.

46.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil sárú á dhéanamh nó déanta ag duine ar
na nithe seo a leanas—

(a) rialacháin a dhéanfaidh an Coimisiún faoi alt 34, nó

(b) rialacháin arna ndéanamh faoi alt 82 d’Acht 1961 i ndáil
le beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

is sárú a dhearbhóidh an Coimisiún gur cion muirear seasta é,
féadfaidh sé nó sí fógra san fhoirm fhorordaithe a sheirbheáil ar an
duine go pearsanta nó leis an bpost ina luafar—

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

(ii) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 28 lá dar
tosach dáta an fhógra, íocaíocht den mhéid forordaithe,
agus an fógra ag gabháil léi, a dhéanamh leis an
gCoimisiún ag an seoladh a shonraítear san fhógra, agus
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(iii) nach dtionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
líomhnaithe le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra
agus, má dhéantar an íocaíocht a shonraítear san fhógra
le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh maidir leis an gcion líomhnaithe.

(2) I gcás go dtugtar fógra faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an duine lena mbaineann an fógra, le linn na
tréimhse a shonraítear san fhógra, an íocaíocht a
shonraítear san fhógra, agus an fógra ag gabháil léi, a
dhéanamh leis an gCoimisiún ag an seoladh a shonraítear
san fhógra;

(b) féadfaidh an Coimisiún an íocaíocht a ghlacadh, admháil
uirthi a eisiúint agus an t-airgead a íocadh amhlaidh a
choimeád, agus ní bheidh aon íocaíocht a ghlactar
amhlaidh inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine a
rinne í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
líomhnaithe le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra,
agus má dhéantar an íocaíocht a shonraítear amhlaidh le
linn na tréimhse, ní thionscnófar aon ionchúiseamh
maidir leis an gcion líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 34(10) nó faoi alt
82(6) d’Acht 1961 is ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú
go ndearnadh íocaíocht de bhun fógra faoin alt seo.

(4) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1) lena bhforordaítear méid
do chion muirear seasta, méideanna éagsúla muirear seasta a
fhorordú i ndáil le sáruithe éagsúla agus i ndáil le sáruithe den sórt
sin a bhaineann le hearnálacha éagsúla beagfheithiclí seirbhíse poiblí
agus i ndáil le sáruithe den sórt sin a dhéantar i limistéir éagsúla.

(5) Ní dhéanfaidh an Coimisiún rialacháin faoin alt seo gan toiliú
an Aire.

(6) Féadfaidh an Coimisiún rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní dá dtagraítear san alt seo mar ní atá forordaithe
nó le forordú.

(7) Maidir le hioncam a ghinfear as méideanna forordaithe
muirear seasta a íoc faoin alt seo, déanfar é a dhiúscairt ar shlí a
chinnfidh an Coimisiún le comhaontú an Aire agus an Aire
Airgeadais.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “sárú” i ndáil le rialacháin, sárú ar na rialacháin nó
mainneachtain na rialacháin a chomhlíonadh;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an gCoimisiún.

47.—(1) Féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a tharraingt suas agus
a eisiúint chuig údarás ceadúnúcháin nach é an Coimisiún é i ndáil
le beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú agus a oibriú agus lena
dtiománaithe. Beidh aird chuí ag údarás ceadúnúcháin ar aon
treoirlínte a eiseofar.
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(2) Maidir le treoirlínte arna dtarraingt suas ag an Aire faoi alt
84(10) (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2002) d’Acht 1961,
measfar gur treoirlínte iad arna dtarraingt suas agus arna n-eisiúint
ag an gCoimisiún faoin alt seo.

(3) Leasaítear alt 84 (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2002)
d’Acht 1961 i bhfo-alt (10) trí “Féadfaidh an Coimisiún um Rialáil
Tacsaithe” a chur in ionad “Féadfaidh an tAire”.

48.—(1) Féadfaidh an Coimisiún scéimeanna a bhunú nó a fhoráil
go mbunófar scéimeanna chun seirbhís ardchaighdeáin a aithint
(“deimhniúchán seirbhíse ardchaighdeáin”) ó dhaoine nó ó
ghnólachtaí tráchtála a sholáthraíonn seirbhísí chun tacú le hoibriú
beagfheithiclí seirbhíse poiblí.

(2) Cinnfidh an Coimisiún idir ábhar agus dearadh fógra ina
mbeidh mionsonraí maidir le deimhniúchán seirbhíse ardchaighdeáin
a dhámhachtain, agus ina mbeidh forálacha i ndáil le duine nó le
gnólacht tráchtála, ar cinneadh ina leith gur soláthraí seirbhíse
ardchaighdeáin é nó í, do thaispeáint an fhógra sin.

(3) Le linn ceanglais agus critéir feidhmíochta maidir le seirbhís
ardchaighdeáin a chinneadh faoin alt seo, nó le linn socrú a
dhéanamh faoin alt seo go ndeimhneofar ceanglais agus critéir
feidhmíochta maidir le seirbhís ardchaighdeáin, rachaidh an
Coimisiún i gcomhairle—

(a) leis an gComhairle,

(b) le Coimisinéir an Gharda Síochána,

(c) le haon chomhlacht eile a mheasann an Coimisiún a
d’fhéadfadh cabhrú leis le linn na ceanglais agus na critéir
feidhmíochta sin a fhoirmliú.

(4) Féadfaidh an Coimisiún deimhniúchán mar sholáthraí
seirbhíse ardchaighdeáin faoin alt seo a dhámhachtain nó a bhaint
ag féachaint do tháscairí feidhmíochta thar thréimhsí sonraithe ama.

(5) Maidir le duine nó le gnólacht tráchtála a éileoidh gur
dámhadh deimhniúchán mar sholáthraí seirbhíse ardchaighdeáin air
nó uirthi faoin alt seo nó a thaispeánfaidh fógra a deir a leithéid
d’ainneoin nár dámhadh aon deimhniúchán den sórt sin ar an duine
faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(6) San alt seo ciallaíonn “seirbhís ardchaighdeáin” seirbhís a
chomhlíonann ceanglais agus critéir feidhmíochta shonraithe a
chinnfidh an Coimisiún nó duine eile thar ceann an Choimisiúin.

49.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le
Coimisinéir an Gharda Síochána, cibé daoine agus cibé líon daoine,
a chinnfidh sé, a cheapadh i scríbhinn chun na feidhmeanna a thugtar
do dhaoine údaraithe faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an Coimisiún ceapachán faoi fho-alt (1) a
chúlghairm.

(3) Is de réir mar a chinnfidh an Coimisiún, le toiliú an Aire agus
an Aire Airgeadais, a bheidh an líon daoine údaraithe a bheidh arna
gceapadh faoi fho-alt (1) mar aon lena luach saothair agus lena
gcoinníollacha eile seirbhíse.
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(4) Déanfaidh an Coimisiún barántas a cheaptha nó a ceaptha a
thabhairt do dhuine a cheapfar ina dhuine údaraithe nó ina duine
údaraithe faoi fho-alt (1), tar éis é nó í a cheapadh, agus le linn dó
nó di cumhacht a thugtar do dhuine údaraithe faoin gCuid seo a
fheidhmiú déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine dá ndéanann
an feidhmiú sin difear é, an barántas a thabhairt ar aird don duine
lena iniúchadh.

(5) D’fhonn a chinntiú go bhfuil aon rialacháin nó aon cheanglais
a dhéanfar faoin gCuid seo maidir le ceadúnais arna ndeonú faoin
gCuid seo nó faoi alt 82 d’Acht 1961 á gcomhlíonadh ag sealbhóirí
ar ceadúnais, féadfaidh duine údaraithe—

(a) aon tráth réasúnach, dul isteach san áitreabh nó san áit ina
dtarlaíonn aon ghníomhaíocht a bhaineann le seirbhísí
beagfheithiclí seirbhíse poiblí a sholáthar agus cuardach
agus iniúchadh a dhéanamh ar an áitreabh agus ar aon
cheadúnais nó doiciméid a gheofar ann,

(b) i láthair comhalta den Gharda Síochána faoi éide, aon
bheagfheithicil seirbhíse poiblí a stopadh agus a
chuardach agus cuardach a dhéanamh ar aon cheadúnas
nó doiciméid a gheofar san fheithicil,

(c) aon áitreabh, áit nó feithiclí ina gcoinnítear ceadúnais nó
doiciméid a bhaineann le seirbhísí beagfheithiclí seirbhíse
poiblí a sholáthar nó a bhfuil forais réasúnacha ann chun
a chreidiúint go gcoinnítear ceadúnais nó doiciméid den
sórt sin ann, inti nó iontu a dhaingniú lena n-iniúchadh
sa todhchaí,

(d) a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an áitribh nó ar
thiománaí na feithicle aon cheadúnas nó doiciméid a
bhaineann le seirbhísí den sórt sin a sholáthar agus atá
faoi chumhacht an duine agus faoina rialú a thabhairt ar
aird agus cibé faisnéis a theastóidh ón duine údaraithe le
réasún a thabhairt dó nó di chun an Chuid seo a
fhorfheidhmiú,

(e) ceadúnais nó doiciméid den sórt sin a iniúchadh agus
sleachta a thógáil astu nó cóipeanna a dhéanamh díobh
(lena n-áirítear, i gcás faisnéise i bhfoirm neamh-inléite,
sliocht as an bhfaisnéis sin nó cóip di i mbuanfhoirm
inléite),

(f) ceadúnais nó doiciméid den sórt sin a thabhairt chun siúil
agus a choimeád ar feadh cibé tréimhse réasúnaí lena
n-iniúchadh sa todhchaí,

(g) grianghraif a ghlacadh nó aon taifead nó taifeadadh físe a
dhéanamh d’aon ghníomhaíocht ar an áitreabh nó ar an
áit, nó den fheithicil.

(6) Aon duine—

(a) a choiscfidh nó a bhacfaidh duine údaraithe ag feidhmiú
feidhme de chuid duine údaraithe faoin alt seo nó faoi
rialachán arna dhéanamh faoi alt 34 nó faoi alt 82
d’Acht 1961,
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(b) a mhainneoidh ceanglas de chuid duine údaraithe faoin alt
seo nó rialacháin den sórt sin a chomhlíonadh,

(c) a thabharfaidh do dhuine údaraithe faisnéis is eol dó nó di
a bheith bréagach nó míthreorach,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(7) Sa Chuid seo, ciallaíonn “duine údaraithe” duine a cheapfaidh
an Coimisiún chun bheith ina dhuine údaraithe nó ina duine
údaraithe chun críocha na Coda seo, nó comhalta den Gharda
Síochána.

50.—(1) Maidir leis na táillí a shocróidh an Coimisiún faoin gCuid
seo i leith beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus tiománaithe
beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú, i leith deimhniúchán
seirbhíse ardchaighdeáin a dhámhachtain agus i leith deimhnithe a
bhaineann le cláir de cheadúnais a eisiúint, fabhróidh siad, faoi réir
an ailt seo, chuig an gCoimisiún.

(2) Déanfar ioncam ó tháillí a gheobhaidh an Coimisiún a chur
chun feidhme—

(a) chun íoc as na caiteachais a thabhóidh an Coimisiún go cuí
le linn a fheidhmeanna a chomhall faoin Acht seo, agus

(b) más cuí, chun tacú le maoiniú nó le páirtmhaoiniú a
dhéanamh ar fhorbairt nó ar sholáthar an bhonneagair
dá dtagraítear in alt 11.

(3) I gcás go mbeidh údaráis cheadúnúcháin, seachas an
Coimisiún, ag gabháil do bheagfheithiclí seirbhíse poiblí nó
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú thar ceann an
Choimisiúin, is é an Coimisiún, le comhaontú an Aire agus an Aire
Airgeadais, a chinnfidh céatadán den ioncam ó tháillí a ghineann an
t-údarás ceadúnúcháin a choinneoidh sé.

(4) Maidir le hioncam a ghinfidh na híocaíochtaí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) agus atá de bharrachas ar an ioncam is gá chun freastal
do na héilimh a bhunaítear i bhfo-alt (2), déanfar é a dhiúscairt ar
shlí a chinnfidh an Coimisiún le comhaontú an Aire agus an Aire
Airgeadais.

51.—(1) Cuirfidh an Coimisiún nós imeachta ar bun chun
breithniú a dhéanamh ar ghearáin, ó dhaoine den phobal agus ó
úsáideoirí beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus ó dhaoine ar mian leo
a bheith ina n-úsáideoirí beagfheithiclí seirbhíse poiblí, maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) staid agus glaineacht beagfheithicle seirbhíse poiblí,

(b) iompar agus iompraíocht tiománaí beagfheithicle
seirbhíse poiblí,

(c) ró-mhuirearú nó nithe eile a bhaineann le táillí a
ghearrann tiománaí chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a
fhruiliú, agus

(d) nithe i ndáil le beagfheithicil seirbhíse poiblí a fhruiliú.
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(2) Beidh an nós imeachta a chuirfear ar bun faoi fho-alt (1), a
mhéid is indéanta, éasca don úsáidire agus inrochtana. Foilseoidh an
Coimisiún mionsonraí an nóis imeachta.

52.—(1) Leasaítear alt 82 d’Acht 1961 tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le
mórfheithiclí seirbhíse poiblí a rialú agus a oibriú.”.

(2) Maidir le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt 82
d’Acht 1961 i ndáil le beagfheithiclí seirbhíse poiblí a rialú agus a
oibriú agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an
ailt seo, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm agus féadfaidh an
Coimisiún, le toiliú an Aire, iad a leasú nó a chúlghairm.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le nithe a
bhaineann leis an aistriú ó rialacháin arna ndéanamh faoi alt 82
d’Acht 1961 go dtí rialacháin faoin Acht seo (lena n-áirítear
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 82 d’Acht 1961 a chúlghairm nó
a leasú).

CUID 4

An Chomhairle Chomhairleach don Choimisiún um Rialáil
Tacsaithe

53.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá ceaptha chun críocha na Coda seo.

54.—(1) Beidh arna bhunú, an lá ceaptha, comhlacht ar a
dtabharfar the Advisory Council to the Commission for Taxi
Regulation, nó, sa Ghaeilge, an Chomhairle Chomhairleach don
Choimisiún um Rialáil Tacsaithe agus dá ngairtear an “Chomhairle”
san Acht seo, chun na feidhmeanna a shanntar dó faoin gCuid seo
a chomhlíonadh.

(2) Is iad a bheidh ar an gComhairle cathaoirleach agus 17
ngnáthchomhalta.

(3) (a) Déanfaidh an tAire duine, ag a bhfuil, i dtuairim an Aire,
taithí chuí agus saineolas cuí agus atá, i dtuairim an Aire,
neamhspleách go leor ar oibríochtaí beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus ar an Coimisiún, a cheapadh chun
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gComhairle.

(b) Is go ceann cibé tréimhse nach faide ná 3 bliana, a
shonróidh an tAire le linn an duine a cheapadh, agus is
ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire,
le toiliú an Aire Airgeadais, a dhéanfar ceapachán faoi
mhír (a).

(c) Rachaidh an cathaoirleach i gceannas ar chruinnithe den
Chomhairle.

(d) I gcás nach bhfuil an cathaoirleach in ann freastal ar
chruinniú den Chomhairle, déanfaidh na comhaltaí atá i
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láthair duine dá líon a roghnú chun bheith i gceannas ar
an gcruinniú.

(e) I gcás go mbíonn oifig an chathaoirligh folamh,
ainmneoidh an tAire duine de chomhaltaí na Comhairle
chun bheith i gceannas ar chruinnithe den Chomhairle go
dtí go gceapfar cathaoirleach.

(4) I dteannta an chathaoirligh a cheapfar faoi fho-alt (3), is iad a
bheidh ina gcomhaltaí den Chomhairle:

(a) 4 dhuine ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar leasanna
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus ar leasanna
tiománaithe;

(b) duine amháin ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar
údaráis áitiúla;

(c) duine amháin ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar an
nGarda Síochána;

(d) 2 dhuine ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna tomhaltóirí;

(e) duine amháin ar a laghad ó eagraíocht a dhéanann
ionadaíocht ar leasanna daoine atá faoi mhíchumas;

(f) duine amháin ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna gnó;

(g) duine amháin ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna na turasóireachta; agus

(h) 4 dhuine eile ar a laghad a bhfuil, i dtuairim an Aire, leas
ar leith nó saineolas acu i nithe a bhaineann le
feidhmeanna an Choimisiúin nó na Comhairle nó i nithe
a bhaineann leis an gcéanna.

(5) Féadfaidh eagraíocht nó duine, ar a tionscnamh nó ar a
thionscnamh féin nó ar iarraidh ón Aire, duine a ainmniú chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle agus le linn
ceapachán a dhéanamh faoi fho-alt (6) beidh aird ag an Aire, a mhéid
is indéanta, ar aon ainmniúcháin a gheobhaidh sé nó sí faoin bhfo-
alt seo.

(6) Ceapfaidh an tAire daoine chun bheith ina ngnáthchomhaltaí
den Chomhairle de réir fho-alt (4). Is go ceann cibé tréimhse nach
faide ná 3 bliana, de réir mar a shonróidh an tAire le linn daoine a
cheapadh, agus is ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a dhéanfar ceapachán faoin bhfo-
alt seo.

(7) Féadfar a íoc le cathaoirleach agus le gnáthchomhaltaí na
Comhairle, as airgead a bheidh faoina réir ag an gCoimisiún, cibé
liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais.

(8) Aon duine a rachaidh a théarma nó a téarma oifige in éag trí
imeacht aimsire, beidh sé nó sí inathcheaptha.

(9) Le linn cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí na Comhairle a
cheapadh, cinnteoidh an tAire a mhéid is indéanta—



[2003.] [Uimh. 25.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003.

(a) go mbeidh cothromaíocht chothromasach inscne idir fir
agus mná, agus

(b) go mbeidh ionadaíocht uirbeach agus tuaithe,

i gcomhdhéanamh na Comhairle.

(10) Féadfaidh oifigeach don Aire is státseirbhíseach bunaithe
chun críocha Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956 agus
Coimisinéir nó comhalta d’fhoireann an Choimisiúin freastal ar
chruinnithe den Chomhairle agus éisteacht a fháil acu ach ní bheidh
sé nó sí i dteideal vótáil ar aon saincheist.

(11) Soláthróidh an Coimisiún na saoráidí agus na seirbhísí
réasúnacha go léir a theastóidh ón gComhairle chun a feidhmeanna
a chomhlíonadh.

(12) Féadfaidh an Chomhairle gníomhú d’ainneoin folúntais nó
folúntas ina comhaltas.

(13) Féadfaidh an Chomhairle, le bhuan-orduithe nó ar shlí eile,
a nós imeachta agus a gnó a rialáil.

(14) Socróidh an tAire dáta, tráth agus ionad do chéadchruinniú
na Comhairle agus cinnfidh comhaltaí na Comhairle cé chomh minic
a thionólfar na cruinnithe go léir ina dhiaidh sin, ach sin faoi réir
cruinniú a bheith ag an gComhairle uair amháin ar a laghad sa
bhliain.

(15) Féadfaidh cathaoirleach nó gnáthchomhaltaí na Comhairle
éirí as oifig trí litir i scríbhinn a bheidh dírithe chuig an Aire.

(16) Féadfaidh an tAire cathaoirleach na Comhairle nó
gnáthchomhalta dá cuid a chur as oifig sna himthosca seo a leanas:

(a) i gcás go bhfuil sé nó sí, i dtuairim an Aire, tar éis éirí
éagumasach, de dheasca easláinte, ar a dhualgais nó a
dualgais a chomhlíonadh go héifeachtach,

(b) mar gheall ar mhí-iompar sonraithe,

(c) i gcás go gceapfar duine chun ionadaíocht a dhéanamh
d’eagraíocht nó do leas faoi fho-alt (4), más rud é nach
ionadaí den sórt sin a thuilleadh an duine, nó

(d) i gcás gur dealraitheach don Aire gur gá nó gurb
inmhianaithe é nó í a chur as oifig chun go
gcomhlíonfaidh an Chomhairle a feidhmeanna go
héifeachtach.

(17) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gComhairle, rialacháin a dhéanamh ar aon ní a mheasann an tAire
is fóirsteanach chun críocha an ailt seo.

55.—(1) Beidh sé de dhualgas go ginearálta ar an gComhairle
comhairle a thabhairt don Choimisiún nó don Aire, de réir mar is
cuí, i ndáil le saincheisteanna atá iomchuí maidir le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an
Chomhairle comhairle a sholáthar ó am go ham—
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(a) don Choimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) tograí maidir le rialacháin, caighdeáin, cóid
chleachtais i ndáil le beagfheithiclí seirbhíse poiblí
agus lena dtiománaithe, is tograí a chuirfidh an
Coimisiún faoi bhráid na Comhairle chun a
comhairle a fháil,

(ii) nithe a bhaineann le beagfheithiclí seirbhísí poiblí
agus a dtiománaithe do sheachadadh seirbhísí
ardchaighdeáin,

(iii) doiciméad straitéise an Choimisiúin a ullmhú agus a
athbhreithniú, agus

(iv) aon nithe eile a bhaineann le feidhmeanna an
Choimisiúin nó a chuirfidh an Coimisiún faoi bhráid
na Comhairle chun a comhairle a fháil, seachas nithe
a bhaineann le breitheanna an Choimisiúin i
gcásanna aonair,

(b) don Aire i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) beartas atá iomchuí maidir le beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus lena dtiománaithe,

(ii) tograí maidir le reachtaíocht nó rialacháin i ndáil le
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe
a chuirfidh an tAire faoi bhráid na Comhairle chun
a comhairle a fháil,

(iii) feidhmeanna sonraithe a bhaineann le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe a shannadh
don Choimisiún, agus

(iv) aon ní eile atá iomchuí, i dtuairim na Comhairle,
maidir leis an gComhairle nó leis an gCoimisiún do
chomhlíonadh a feidhmeanna nó a fheidhmeanna go
héifeachtach nó a chuirfidh an tAire faoi bhráid na
Comhairle chun a comhairle a fháil.

(3) Féadfaidh an Coimisiún nó an tAire, de réir mar is cuí,
comhairle na Comhairle a thabharfar faoin alt seo a bhreithniú ach
ní bheidh de cheangal orthu gníomhú dá réir.

(4) Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle leis an gComhairle
nó comhairle a iarraidh uirthi ar aon ní a bhaineann le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe nó a bhaineann leis an
gCoimisiún do chomhlíonadh a fheidhmeanna go héifeachtach.

(5) Féadfaidh an tAire dul i gcomhairle leis an gComhairle nó
comhairle a iarraidh uirthi ar aon ní a eascróidh i ndáil lena
fheidhmeanna nó lena feidhmeanna maidir le beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus lena dtiománaithe.

(6) I gcás go n-iarrfaidh an Coimisiún nó an tAire comhairle ón
gComhairle faoin Acht seo, ní bheidh de cheangal ar cheachtar
comhlacht fanacht go dtí go bhfaighfear comhairle den sórt sin ón
gComhairle sula bhfeidhmeoidh sé a fheidhmeanna faoin Acht seo,
a luaithe a bheidh tréimhse réasúnach caite chun éascaíocht a
dhéanamh ar chomhairle den sórt sin thabhairt.
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(7) Beidh an Chomhairle i dteideal faisnéis a fháil ag a cruinnithe
i dtaobh obair an Choimisiúin ar choinníoll nach mbeidh nochtadh
faisnéise den sórt sin sé ina shárú ar alt 21.

(8) (a) Ní nochtfaidh cathaoirleach nó gnáthchomhaltaí na
Comhairle faisnéis rúnda a gheobhaidh sé nó sí mar
chomhalta den Chomhairle.

(b) San fho-alt seo, folaíonn “faisnéis rúnda” faisnéis a
mbeidh sé ráite ina leith ag an gCoimisiún nó ag an Aire
gur faisnéis rúnda í maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.

(9) Aon duine a mhainneoidh fho-alt (8) a chomhlíonadh, beidh
sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000 a chur air nó uirthi.

(10) Féadfaidh an Coimisiún imeachtaí mar gheall ar chion faoi
fho-alt (9) a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair.

CUID 5

Leasú ar an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002

56.—Leasaítear alt 23 d’Acht 2002 sa Tábla a ghabhann leis an alt
sin i gcolún (3)—

(a) ag uimhir thagartha 24, trí “€1,500” a chur in ionad
“€800”, agus

(b) ag uimhir thagartha 25, trí “€800” a chur in ionad
“€1,500”.

57.—Leasaítear an réamhthéacs a ghabhann leis na colúin de
Chuid 1 den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 2002 trí “nó a
fhéadfaidh an chúirt” a chur isteach i ndiaidh “a gceanglaítear ar an
gcúirt” agus tá an réamhthéacs, arna leasú amhlaidh, leagtha amach
sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

An Tábla

Ní áirítear sna cionta a shonraítear i gcolún (2) den Chuid seo ag uimhreacha tagartha
2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 agus 14 cionta a gceanglaítear ar an gcúirt nó a fhéadfaidh an
chúirt, ar dhuine a chiontú iontu, ordú dícháiliúcháin iarmhartach a dhéanamh.
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