
————————

Uimhir 11 de 2005

————————

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT MHUIRÍ, 2005

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Aisghairm.

4. Caiteachais.

CUID 2

Dobharárthaí Pearsanta agus Árthaí Caithimh Aimsire

5. Mínithe (Cuid 2).

6. Fodhlíthe a bhaineann le hárthaí a rialáil agus a rialú.

7. An nós imeachta maidir le fodhlíthe a dhéanamh agus maidir
le foilsiú.

8. Ceanglas scor d’árthach a oibriú nó é a aistriú ó uiscí in
imthosca áirithe.

9. Árthach a urghabháil ar mhaithe le sábháilteacht, etc.

10. Árthach a oibriú gan aird réasúnach.

11. Cumhacht chun árthach a stopadh, dul ar bord árthaigh agus
árthach a iniúchadh, etc.

12. Cosc.

13. Cumhacht gabhála.

14. Forghéilleadh.

15. Toirmeasc ar árthach a oibriú.

1



2

[Uimh. 11.] [2005.]An tAcht um Shábháilteacht Mhuirı́,
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16. Fógra um íocaíocht sheasta.

17. Daoine údaraithe.

18. Díolúintí ó fhodhlíthe faoi alt 6.

19. Cionta a ionchúiseamh, costais a ghnóthú agus fíneálacha a
íoc.

CUID 3

Toirmisc a Bhaineann le Soithí — Cóid Chleachtais chun
Soithí a Oibriú go Sábháilte, etc.

20. Toirmeasc ar shoithí neamh-mhuiracmhainneacha a
sheoladh.

21. Soithí neamh-mhuiracmhainneacha a urghabháil.

22. Feithiclí earraí a mheá sula luchtaítear ar longa iad.

23. Soithí a loingsiú nó a oibriú go neamhaireach.

24. Soithí a loingsiú nó a oibriú go contúirteach.

25. Eisiamh.

26. Cosaint.

27. Iompar lena gcuirtear soithí, déanmhais nó pearsana aonair
i mbaol.

28. Toirmeasc ar shoithí a oibriú le linn do dhuine a bheith faoi
bhrí alcóil nó drugaí.

29. Paisinéirí nó comhaltaí den fhoireann a bheith ar meisce, etc.

30. Caitheamh alcóil nó drugaí ar bord soithigh a rialú.

31. Toirmeasc ar iompar treampánach ar shoithí.

32. Toirmeasc ar shoithí nó daoine ar bord a chur i mbaol.

33. Ordacháin do phaisinéirí ar bord bád paisinéirí agus long
paisinéirí.

34. Foilseacháin mhuirí.

35. Cóid chleachtais le haghaidh soithí.

36. Cóid chleachtais a úsáid in imeachtaí coiriúla.

37. Gan cur isteach a dhéanamh ar rochtain ar chalafoirt agus ar
chuanta agus amach astu.

38. Ordacháin, etc., chun soithí a aistriú ar mhaithe le
sábháilteacht anama ar muir agus le slándáil mhuirí,
etc.

39. Daoine údaraithe.
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40. Cumhacht chun soithí a stopadh, dul ar bord soithí agus
soithí a iniúchadh, etc.

41. Cumhacht gabhála.

42. Deimhniú inniúlachta máistir, etc., loinge a fhionraí nó a
chealú in imthosca áirithe.

43. Cionta achoimre a ionchúiseamh.

44. Costais an Aire a ghnóthú.

45. Gan feidhm a bheith ag Cuid 3 maidir le longa cogaidh, etc.

46. Mínithe (Cuid 3).

CUID 4

Rialacháin Sábháilteachta — Báid Phaisinéirí, Soithí
Iascaireachta agus Árthaí Áineasa — agus Leasú ar na

hAchtanna Loingis Cheannaíochta

47. Rialacháin sábháilteachta — báid phaisinéirí, soithí
iascaireachta agus árthaí áineasa.

48. Leasú ar an Acht Loingis Cheannaíochta, 1947.

49. Leasú ar an Acht Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán
Mairnéalach), 1979.

50. Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992.

51. Méadú ar fhíneálacha, etc., in Acht 2000.

CUID 5

Leasú ar Achtacháin Áirithe

52. Leasú ar an Acht Cuanta, 1946.

53. Ceadúnais bád iascaireachta mara.

54. Leasú ar an Acht um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968.

55. Leasú ar alt 4 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978.

56. Leasú ar Acht na gCanálacha, 1986.

57. Leasú ar Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990.

58. Leasú ar an Acht Cuanta, 1996.

CUID 6

Forálacha a Bhaineann leis an Imeall Trá agus le Ceadúnais
Imeall Trá agus Dobharshaothraithe, etc.

59. Comhlua (Cuid 6).

60. Leasú ar an Acht Imeall Trágha, 1933.
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AN SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

————————

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCanálacha, 1986 1986, Uimh. 3

An tAcht um Iompar de Mhuir (Earraí Troma), 1934 1934, Uimh. 45

An tAcht Iascaigh, 1980 1980, Uimh. 1

An tAcht Iascaigh (Leasú), 1997 1997, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Leasú), 2003 2003, Uimh. 21

An tAcht Iascaigh agus Imeall Trá (Leasú), 1998 1998, Uimh. 54

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 1959, Uimh. 14

An tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968 1968, Uimh. 18

Na hAchtanna um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968 go
1998

An tAcht Imeall Trágha, 1933 1933, Uimh. 12

Na hAchtanna Imeall Trá, 1933 go 2003

An tAcht Cuanta, 1946 1946, Uimh. 9

An tAcht Cuanta, 1996 1996, Uimh. 11

Na hAchtanna Cuanta, 1946 go 1976

Na hAchtanna Cuanta, 1996 agus 2000

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna), 2005 2005, Uimh. 7

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978 1978, Uimh. 16

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967
go 2005

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Dhlínse Mhuirí, 1959 1959, Uimh. 22

An tAcht um Dhlínse Mhuirí (Leasú), 1988 1988, Uimh. 9

An tAcht Loingis Thráchtála, 1995 1955, Uimh. 29

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 1947 1947, Uimh. 46

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán
Mairnéalach), 1979 1979, Uimh. 37

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a
Imscrúdú), 2000 2000, Uimh. 14

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1998 1998, Uimh. 20

Merchant Shipping Act 1894 57 & 58 Vict., c. 60

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 1947 1947, Uimh. 46

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 1981 1981, Uimh. 33

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 1992 1992, Uimh. 2

Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2000

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Cogadh Cathardha na
Spáinne), 1937 1937, Uimh. 9

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 2004

Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990 1990, Uimh. 20

An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000 2000, Uimh. 38

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 1976, Uimh. 39
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RIALÁIL AGUS
RIALÚ DOBHARÁRTHAÍ MEARCHUMHACHTAITHE
ÁIRITHE AGUS MAIDIR LE CÓID CHLEACHTAIS DO
SHOITHÍ, DO THOIRMEASC GNÍOMHARTHA ÁIRITHE
A DHÉANAMH AR SHOITHÍ NÓ LE SOITHÍ, DO LEASÚ
AN ACHTA CUANTA, 1946, ALT 222B DEN ACHT
IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959, AN ACHTA UM
LÁRIONAID CHUANTA IASCAIGH, 1968, ALT 4 DEN
ACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ
(BUNCHÍOSANNA) (UIMH. 2), 1978, ACHT NA
gCANÁLACHA, 1986, ACHT UISCEBHEALACH NA
SIONAINNE, 1990, NA hACHTANNA LOINGIS
CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 2000 AGUS AN ACHTA
CUANTA, 1996, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
NITHE A BHAINEANN LEIS AN URTHRÁ AGUS LE
DOBHARSHAOTHRÚ, D’AISGHAIRM ACHTACHÁN
ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[29 Meitheamh 2005]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Shábháilteacht Mhuirí, 1992 go
2005 a ghairm d’Acht 1992, d’Acht 2000 agus de Chuid 2, 3 agus 4
le chéile.

(3) Féadfar na hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2005
a ghairm de na hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2000 agus
den Acht seo (seachas Codanna 5 agus 6) le chéile.

(4) Féadfar na hAchtanna Cuanta, 1946 go 2005 a ghairm de na
hAchtanna Cuanta, 1946 go 1976 agus d’alt 52 le chéile.
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Léiriú.
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(5) Féadfar na hAchtanna Cuanta, 1996 go 2005 a ghairm de na
hAchtanna Cuanta, 1996 agus 2000 agus d’alt 58 le chéile.

(6) Féadfar na hAchtanna um Lárionaid Chuanta Iascaigh, 1968
go 2005 a ghairm de na hAchtanna um Lárionaid Chuanta Iascaigh,
1968 go 1998 agus d’alt 54 le chéile.

(7) Féadfar Achtanna na gCanálacha, 1986 agus 2005 a ghairm
d’Acht na gCanálacha, 1986 agus d’alt 56 le chéile.

(8) Féadfar Achtanna Uiscebhealach na Sionainne, 1990 agus
2005 a ghairm d’Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990 agus d’alt
57 le chéile.

(9) Féadfar na hAchtanna Cuanta, 1996 go 2005 a ghairm de na
hAchtanna Cuanta, 1996 agus 2000 agus d’alt 58 le chéile.

(10) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas ailt 53 agus 55 agus Cuid 6)
i ngníomh mí amháin tar éis lá a rite.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Loingis Cheannaíochta, 1992;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí
Muirí a Imscrúdú), 2000;

folaíonn “uiscí na hÉireann” na farraigí teorann, na huiscí ar thaobh
na talún de na farraigí teorann, agus inbhir, aibhneacha, lochanna
agus uiscí eile intíre (cibé acu a rinneadh iad a chruthú nó a mhodhnú
go saorga nó nach ndearnadh) an Stáit;

tá le “uiscí intíre an Stáit” agus le “farraigí teorann an Stáit” na
bríonna a shanntar dóibh san Acht um Dhlínse Muirí, 1959 (arna
leasú leis an Acht um Dhlínse Muirí (Leasú), 1988);

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní
Nádúrtha.

(2) San Acht seo, aon tagairt do chomhalta den Gharda Síochána
nó d’oifigeach de na Buan-Óglaigh ag a bhfuil céim choimisiúnta
chabhlaigh, is tagairt í don chomhalta sin nó don oifigeach sin le linn
dó nó di a bheith faoi éide.

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

(c) tá tagairt d’aon achtachán le léamh, mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt, mar thagairt don achtachán sin
arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin,
nó faoi aon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an
tAcht seo.
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3.—Aisghairtear gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) den
Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéid a shonraítear i gcolún
(3) den Sceideal.

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

CUID 2

Dobharárthaí Pearsanta agus Árthaí Caithimh Aimsire

5.—Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1968” an tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh,
1968;

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht um Fhiadhúlra, 1976;

ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht Cuanta, 1996;

ciallaíonn “duine údaraithe” duine nó aicme daoine a cheaptar faoi
alt 17 mar dhuine údaraithe nó mar dhaoine údaraithe chun críocha
na Coda seo;

ciallaíonn “údarás” údarás áitiúil, údarás cuain nó Uiscebhealaí
Éireann, de réir mar is gá sa chás;

ciallaíonn “árthaí” dobharárthaí pearsanta nó árthaí caithimh aimsire
i gcás go n-oibrítear iad trí thiomáint mheicniúil;

tá le “lárionad cuain iascaigh” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1968;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

folaíonn “limistéar feidhme” i gcás údaráis áitiúil—

(a) uiscí intíre, an urthrá agus uiscí cósta atá buailte lena
limistéar feidhme, agus

(b) uiscí intíre, an urthrá agus uiscí cósta atá buailte lena
limistéar feidhme agus atá buailte le limistéar feidhme
údaráis áitiúil eile, le comhaontú an údaráis áitiúil eile
sin,

ach gan uiscí atá faoi rialú nó faoi bhainistiú údaráis cuain nó
Uiscebhealaí Éireann a áireamh;

ciallaíonn “údarás cuain”—

(a) i gcás cuain lena mbaineann Acht 1996, cuideachta chuain,

(b) i gcás cuain lena mbaineann Achtanna na gCuanta, 1946
go 1976, an t-údarás cuain lena mbaineann,

(c) i gcás lárionaid cuain iascaigh lena mbaineann Acht 1968
nó aon chuain eile atá faoi rialú nó faoi bhainistiú an
Aire, an tAire,
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(d) i gcás cuain atá faoi rialú nó faoi bhainistiú údaráis áitiúil,
an t-údarás áitiúil lena mbaineann,

(e) i gcás cuain atá faoi rialú nó faoi bhainistiú Iarnród
Éireann-Irish Rail, an chuideachta sin;

ciallaíonn “cuideachta chuain” cuideachta de réir bhrí alt 2 d’Acht
1996;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) i gcás contae riaracháin, comhairle an chontae, agus

(b) i gcás cathrach, comhairle na cathrach;

ciallaíonn “Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta” Achtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 2004;

ciallaíonn “limistéar oidhreachta nádúrtha”—

(a) láithreán Eorpach (de réir bhrí Rialachán 2 (arna chur
isteach le alt 75(a) den Acht um Fhiadhúlra, 2000) de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga
Nádúrtha), 1997 (I.R. Uimh. 94 de 1997)),

(b) limistéar a mbeartaítear é a bheith ina limistéar
oidhreachta nádúrtha agus is ábhar d’fhógra faoi alt 16(2)
den Acht um Fhiadhúlra, 2000,

(c) limistéar arna ainmniú mar limistéar oidhreachta nádúrtha
le hordú um oidhreacht nádúrtha faoi alt 18 den Acht um
Fhiadhúlra, 2000,

(d) talamh arna bhunú le hordú faoi alt 15 (arna leasú le halt
26 den Acht um Fhiadhúlra, 2000) d’Acht 1976,

(e) talamh arna aithint le hordú faoi alt 16 (arna leasú le halt
27 den Acht um Fhiadhúlra, 2000) den Acht um
Fhiadhúlra, 1976, nó

(f) talamh arna shainiú mar thearmann do flora nó fauna nó
dóibh araon le hordú faoi alt 17 (arna leasú le halt 28 den
Acht um Fhiadhúlra, 2000) d’Acht 1976;

ciallaíonn “dobharárthach pearsanta” árthach (seachas árthach
caithimh aimsire) is lú ná 4 mhéadar ar fhad a úsáideann inneall
dócháin inmheánaigh a bhfuil caidéal scairdeáin uisce mar
phríomhfhoinse tiomána aige, agus atá deartha lena oibriú ag duine
nó ag daoine ina shuí nó ina suí, nó ina sheasamh nó ina seasamh,
nó ar a ghlúine nó ar a glúine nó ar a nglúine, dó nó di nó dóibh, ar
chabhail seachas in iamhas cabhlach;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn “árthach caithimh aimsire” árthach nach mó ná 24
mhéadar ar fhad (arna thomhas de réir chaighdeán ISO EN ISO
8666:2002 — Árthaí beaga — Príomhshonraí) atá beartaithe le
haghaidh spóirt agus fóillíochta;

tá “feidhm fhorchoimeádta” le léamh de réir alt 131 den Acht
Rialtais Áitiúil, 2001;
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ciallaíonn “An tAcht um Fhiadhúlra, 2000” an tAcht um Fhiadhúlra
(Leasú), 2000.

6.—(1) Féadfaidh na comhlachtaí seo a leanas fodhlíthe a
dhéanamh lena rialálfar nó lena rialófar oibriú árthaí nó árthaí
d’aicme shonraithe—

(a) údarás áitiúil, in uiscí ina limistéar feidhme, seachas uiscí
dá dtagraítear i mír (b) (ach amháin i gcás ina n-aontóidh
an t-údarás cuain lena mbaineann) nó i mír (c),

(b) údarás cuain, in uiscí nó ar uiscí atá faoina rialú nó faoina
bhainistiú, nó

(c) Uiscebhealaí Éireann, in uiscí nó ar uiscí atá faoina rialú
nó faoina bhainistiú,

i leith aon ní nó gach ní díobh seo a leanas—

(i) oibriú árthaí nó aicmí sonraithe árthaí go ginearálta
nó chun aon chríche áirithe i cibé áiteanna nó cibé
tráthanna (más ann) nó ar feadh cibé tréimhsí (más
ann) a shonrófar sna fodhlíthe a thoirmeasc nó a
shrianadh sna huiscí nó sa chuid sin de na huiscí a
bheidh sonraithe sna fodhlíthe—

(I) ar mhaithe le sábháilteacht daoine a úsáideann
na huiscí go ginearálta nó tráthanna áirithe,

(II) chun cosc a chur le núis nó díobháil do dhaoine
nó damáiste do dhobharárthaí nó do mhaoin
eile ar na huiscí, nó

(III) faoi réir fho-alt (7)—

(A) chun limistéar oidhreachta nádúrtha a
chosaint, nó

(B) chun séadchomhartha nó raic atá cosanta
faoi Achtanna na Séadchomharthaí
Náisiúnta a chosaint,

(ii) nithe a bhaineann le hárthaí a lainseáil, a mhúráil, nó
a chalú,

(iii) coinníollacha a bheidh le comhlíonadh ag oibritheoirí
árthaí maidir leis na huiscí, nó leis an limistéar atá in
aice leis na huiscí, ina n-úsáidtear nó ina lainseáiltear
árthaí, nó

(iv) na huasteorainneacha luais ar féidir árthaí a oibriú
dá réir.

(2) Aon duine a oibríonn árthach de shárú ar fhodhlí arna
dhéanamh faoi fho-alt (1)(i), tá sé nó sí ciontach i gcion, agus dlitear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná—

(a) €1,000 a chur air nó uirthi, i gcás an chéad chiona, nó

(b) €2,000 a chur air nó uirthi, i gcás an dara cion nó ciona dá
éis sin.
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(3) Aon duine a mhainníonn fodhlíthe arna ndéanamh faoi fho-
alt (1)(ii), (iii), nó (iv) a chomhlíonadh, tá sé nó sí ciontach i gcion,
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€1,000 a chur air nó uirthi.

(4) Aon duine a cheadóidh go ndéanfar é féin nó í féin a iompar
ar árthach nó a tharraingt ag árthach de shárú ar fhodhlí faoi fho-alt
(1)(i) chun árthach den sórt sin a oibriú, tá sé nó sí ciontach i gcion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€1,000 a chur air nó uirthi.

(5) Déanfaidh údarás a thoirmisceann nó a shrianann oibriú
árthaí faoi fho-alt (1)(i) fógraí ina dtabharfar sonraí an toirmisc nó
an tsriain a chur suas agus a chothabháil in áiteanna feiceálacha ar
na huiscí lena mbaineann nó gar dóibh.

(6) Is feidhm fhorchoimeádta é údarás áitiúil do dhéanamh
fodhlíthe faoin alt seo.

(7) Rachaidh údarás i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil sula ndéanfaidh sé fodhlíthe lena
rialálfar nó lena rialófar oibriú árthaí—

(a) i limistéar oidhreachta nádúrtha nó tadhlach leis, nó

(b) i séadchomhartha nó i raic atá cosanta faoi Achtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta nó tadhlach leis nó léi.

7.—(1) Déanfaidh údarás, mí amháin ar a laghad sula ndéanfaidh
sé fodhlíthe, fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a
fhoilsítear sa Stát agus a scaiptear sa limistéar lena mbainfidh na
fodhlíthe beartaithe—

(a) ina gcuirfear in iúl go bhfuil sé beartaithe na fodhlíthe sin a
dhéanamh agus ina luafar an chríoch atá leis na fodhlíthe,

(b) ina gcuirfear in iúl na tráthanna, agus an tréimhse ama
(nach lú ná mí amháin) a mbeidh lena linn, cóip de na
dréacht-fhodhlíthe ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal,
saor in aisce, i cibé áit a bheidh sonraithe san fhógra,

(c) ina luafar go dtabharfar cóip den dréacht d’aon duine a
dhéanfaidh iarratas ar chóip de ar cibé suim shonraithe,
más ann, a bheidh socraithe ag an údarás, a íoc, agus

(d) ina luafar go mbreithneoidh an t-údarás aon aighneachtaí
i ndáil leis an dréacht a chuirfidh aon duine faoi bhráid
an údaráis i scríbhinn roimh cibé dáta a bheidh sonraithe,
is dáta nach luaithe ná 7 lá tar éis dheireadh na tréimhse
chun an dréacht a iniúchadh.

(2) Coimeádfaidh údarás, le linn na tréimhse sonraithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), is tréimhse nach giorra ná mí amháin,
cóip de na dréacht-fhodhlíthe ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal,
saor in aisce, le linn gnáthuaireanta oifige san áit a bheidh sonraithe
san fhógra chuige sin agus soláthróidh sé cóip den dréacht d’aon
duine a dhéanfaidh iarratas ar chóip de ar cibé suim réasúnach, más
ann, a íoc, is suim (nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip a dhéanamh) a shocróidh an t-údarás.
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(3) Breithneoidh údarás aon aighneachtaí a dhéanfar chuige faoi
fho-alt (1) agus nach dtarraingeofar siar agus féadfaidh sé ansin na
fodhlíthe a dhéanamh de réir an dréachta nó faoi réir cibé athruithe
a chinnfidh an t-údarás dá rogha féin.

(4) Tiocfaidh fodhlíthe i ngníomh cibé lá a bheidh sonraithe iontu
nó, mura mbeidh aon lá den sórt sin sonraithe amhlaidh, an
tríochadú lá tar éis an lae a dhéanfar na fodhlíthe.

(5) Déanfaidh údarás, aon uair a cheanglóidh aon chúirt air
déanamh amhlaidh, cóip dhílis d’aon fhodhlíthe arna ndéanamh aige
a thabhairt ar aird don chúirt agus an chóip a fhíorú don chúirt trí
dheimhniú arna shíniú ag oifigeach, nach gá a phost oifigiúil nó a
post oifigiúil a chruthú, don údarás a rinne na fodhlíthe a bheith
formhuinithe uirthi agus glacfaidh an chúirt an chóip i bhfianaise
agus air sin, beidh an chóip ina fianaise leordhóthanach ar na
fodhlíthe mura suífear a mhalairt.

(6) Déanfaidh an t-údarás a rinne fodhlíthe iad a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil a luaithe is féidir tar éis iad a dhéanamh agus foilseoidh an
t-údarás fógra faoina ndéanamh agus faoin áit inar féidir cóipeanna
de na fodhlíthe a cheannach nó a iniúchadh i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar lena mbaineann na fodhlíthe.

(7) Beidh i bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (6)—

(a) ráiteas i dtaobh na gcríoch ginearálta dá ndearnadh na
fodhlíthe,

(b) an dáta a thiocfaidh siad i ngníomh,

(c) ráiteas go bhféadfar cóip de na fodhlíthe a iniúchadh, saor
in aisce, le linn gnáthuaireanta oifige, i bpríomhoifigí an
údaráis, agus

(d) ráiteas go dtabharfar cóip de na fodhlíthe d’aon duine a
dhéanfaidh iarratas ar chóip díobh ar tháille shonraithe a
íoc, nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an
gcóip sin a dhéanamh.

(8) Coimeádfaidh údarás cóip d’aon fhodhlíthe arna ndéanamh
aige ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal, saor in aisce, le linn
gnáthuaireanta oifige, i bpríomhoifigí an údaráis, agus tabharfaidh sé
cóip de na fodhlíthe d’aon duine a dhéanfaidh iarratas ar chóip díobh
ar cibé suim réasúnach, más ann, a íoc is suim (nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis an gcóip a dhéanamh) a shocróidh an
t-údarás.

(9) Ní dhéanfaidh mainneachtain fógra a fhoilsiú i dtaobh aon
fhodhlíthe a dhéanamh nó mainneachtain cóip díobh a chur ar fáil
na fodhlíthe a chur ó bhail.

(10) (a) Coimeádfaidh údarás clár d’fhodhlíthe arna ndéanamh
aige.

(b) Beidh an clár ar fáil lena iniúchadh ag an bpobal i
bpríomhoifigí an údaráis le linn gnáthuaireanta oifige.

(11) San alt seo, ciallaíonn “fodhlíthe” fodhlíthe arna ndéanamh
faoi alt 6.

11
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8.—(1) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe nó
comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil duine
ag oibriú árthaigh—

(a) ar uiscí ar a gcoisctear le dlí árthach a úsáid,

(b) de shárú ar fhodhlíthe arna ndéanamh faoi alt 6 nó ar alt
10, 23 nó 24, nó

(c) in uiscí nó ar uiscí in imthosca (cibé acu a sháraítear
fodhlíthe den sórt sin nó nach sáraítear) ina measann an
duine údaraithe nó an comhalta—

(i) gur priacal nó contúirt an t-árthach do dhaoine nó do
mhaoin, nó gur núis thromchúiseach é do dhaoine,
atá sna huiscí, nó orthu nó tadhlach leo, nó

(ii) go bhfuil baol ann go ndéanfaidh an t-árthach
damáiste do limistéar oidhreachta nádúrtha nó
séadchomhartha nó raic atá cosanta faoi Achtanna
na Séadchomharthaí Náisiúnta nó cur isteach air nó
uirthi,

féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an duine—

(I) scor den árthach a oibriú, nó

(II) an t-árthach a aistriú, nó a chur faoi deara go
n-aistreofar é, nó a cheadú do dhuine údaraithe
nó do chomhalta den Gharda Síochána é a
aistriú, ó na huiscí lena mbaineann.

(2) Aon duine a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, ceanglas
faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, tá sé nó sí ciontach i gcion agus
dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mo ná €2,000
a chur air nó uirthi.

9.—(1) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe nó
ag comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil cion
á dhéanamh nó déanta ag duine faoi alt 6, 8, 10, 23, nó 24, féadfaidh
sé nó sí—

(a) i gcás ina measann sé nó sí le réasún gur chóir déanamh
amhlaidh ar mhaithe le sábháilteacht an phobail, nó

(b) chun

(i) contúirt do dhaoine nó do mhaoin, nó núis do
dhaoine, a chosc, nó

(ii) damáiste do limistéar oidhreachta nádúrtha nó
séadchomhartha nó raic atá cosanta faoi Achtanna
na Séadchomharthaí Náisiúnta, nó cur isteach orthu,
a chosc,

an t-árthach lena mbaineann an cion líomhnaithe a urghabháil (trí
fhorneart réasúnach a úsáid, más gá) agus a choinneáil go dtí cibé
tráth a mheasann an duine údaraithe nó an comhalta is réasúnach,
ar mhaithe le sábháilteacht daoine nó maoine sna huiscí lena
mbaineann nó orthu nó chun aon núis do dhaoine sna huiscí nó orthu
a stopadh nó chun damáiste do limistéar oidhreachta nádúrtha nó
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séadchomhartha nó raic atá cosanta faoi Achtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta, nó cur isteach air nó uirthi, a chosc.

(2) I gcás inar coinníodh árthach faoi fho-alt (1), féadfar muirear
réasúnach a ghearradh i leith an t-árthach a scaoileadh saor chun
aon chaiteachais réasúnacha a ghabhann leis an urghabháil nó leis
an gcoinneáil a chlúdach.

10.—(1) Ní oibreoidh duine árthach in uiscí na hÉireann—

(a) gan aird réasúnach a thabhairt ar dhaoine eile atá ag úsáid
na n-uiscí sin nó atá tadhlach leo, nó

(b) ar luas atá míréasúnach sna himthosca nó san áit, amhail
laistigh d’iamhas cuain nó cóngarach do dhaoine atá sna
huiscí nó ar na huiscí.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), tá sé nó sí ciontach i gcion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€1,000 a chur air nó uirthi.

11.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána, chun an Chuid seo a fhorfheidhmiú, árthach a stopadh, dul
ar bord árthaigh agus árthach a iniúchadh, in uiscí na hÉireann nó
orthu nó tadhlach leo.

(2) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
a iarraidh ar dhuine a stopadh faoi fho-alt (1), nó a bhfuil
drochamhras ar an duine údaraithe nó ar an gcomhalta go bhfuil cion
faoin gCuid seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici, a ainm nó a
hainm agus a sheoladh nó a seoladh a thabhairt.

(3) Aon duine—

(a) a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, árthach a stopadh
nuair a cheanglaítear air nó uirthi faoi fho-alt (1) nó cead
a thabhairt é a iniúchadh, nó

(b) a dhiúltaíonn a ainm nó a hainm nó a sheoladh nó a
seoladh a thabhairt nuair a iarrtar air nó uirthi faoi fho-
alt (2), nó a thabharfaidh ainm nó seoladh atá bréagach
nó míthreorach,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná—

(i) €1,000, a chur air nó uirthi, i gcás an chéad chiona,
agus

(ii) €2,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
mí amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi, i gcás
an dara cion nó ciona dá éis sin.

12.—Aon duine a chuirfidh cosc nó bac ar dhuine údaraithe nó ar
chomhalta den Gharda Síochána le linn a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin gCuid seo a fheidhmiú, tá sé nó sí ciontach i gcion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

13
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13.—(1) Aon chomhalta den Gharda Síochána a bhfuil
drochamhras réasúnach air nó uirthi go bhfuil cion faoin gCuid seo
nó faoi alt 23 nó 24 á dhéanamh nó déanta ag duine is cion lena
ngabhann árthach a loingsiú nó a oibriú go neamhaireach nó go
contúirteach, féadfaidh sé nó sí an duine a ghabháil gan bharántas.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine údaraithe a bhfuil
drochamhras réasúnach air nó uirthi go bhfuil cion faoin
gCuid seo nó faoi alt 23 nó 24 déanta nó á dhéanamh ag
duine is cion lena ngabhann árthach a loingsiú nó a oibriú
go neamhaireach nó go contúirteach—

(i) laistigh de limistéar feidhme an údaráis a cheap é nó
í, nó

(ii) i limistéar feidhme údaráis eile, le comhaontú an
údaráis eile sin,

an duine a ghabháil gan bharántas.

(b) Níl duine údaraithe i dteideal an chumhacht dá dtagraítear
i mír (a) a fheidhmiú mura bhfuil oiliúint agus teagasc
faighte aige nó aici (cibé acu roimh thosach feidhme an
ailt seo nó dá éis) ar de chineál iad, i dtuairim an údaráis
lena mbaineann, tar éis dó dul i gcomhairle leis an
nGarda Síochána, a chuirfidh treoir ar fáil dó nó di le
linn an chumhacht sin a fheidhmiú.

(c) Déanfaidh údarás ráiteas a fhormhuiniú ar an mbarántas
a thabharfaidh sé do dhuine údaraithe arna cheapadh nó
arna ceapadh aige á rá go bhfuair an duine an oiliúint
agus an teagasc dá dtagraítear i mír (b).

(d) I gcás ina ndéanfaidh duine údaraithe duine a ghabháil
faoi mhír (a), déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, an
duine a thabhairt isteach i gcoimeád comhalta den
Gharda Síochána le go ndéileálfar leis nó léi de réir an
dlí.

(e) Ní dhéanann gabháil duine faoi mhír (a) dochar
d’athghabháil an duine sin ag comhalta den Gharda
Síochána faoi reacht nó ar shlí eile.

14.—(1) I gcás ina ndéantar úinéir árthaigh, nó úinéir scaire in
árthach, nó duine a gceadaíonn an t-úinéir dó nó di an t-árthach a
oibriú, a chiontú, ar díotáil, i gcion faoi alt 24 lena ngabhann an
t-árthach a loingsiú nó a oibriú go contúirteach, féadfaidh an chúirt
lena mbaineann, i dteannta aon phionóis a fhorchuirfidh sí faoin alt
sin, a ordú an t-árthach lena threalamh, a fheisteáin agus a iarmhais,
nó an scair iomchuí de, a fhorghéilleadh don údarás ar laistigh dá
limistéar feidhme a rinneadh an cion agus féadfaidh sí cibé ordú eile
a dhéanamh is dóigh léi is gá nó is fóirsteanach chun éifeacht a
thabhairt don fhorghéilleadh.

(2) Aon uair a dhéantar ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh duine
údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána, chun éifeacht a
thabhairt dó—

(a) an t-árthach a urghabháil agus a choinneáil,
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(b) cibé nithe eile a údaraítear leis an ordú, nó atá
riachtanach, a dhéanamh.

(3) San alt seo, folaíonn “úinéir”, i ndáil le hárthach, duine atá i
seilbh an árthaigh faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi
chomhaontú ligin.

15.—(1) Aon duine a chiontaítear—

(a) laistigh de thréimhse 2 bhliain chomhleanúnacha, sa dara
cion nó i gcion dá éis sin faoin gCuid seo, nó i gcion faoi
alt 23 lena ngabhann árthach a loingsiú nó a oibriú go
neamhaireach, nó

(b) i gcion faoi alt 24 lena ngabhann árthach a loingsiú nó a
oibriú go contúirteach,

i dteannta an phionóis a fhorchuireann an chúirt faoin bhforáil
iomchuí, toirmisctear air nó uirthi árthach a oibriú in uiscí na
hÉireann—

(i) i gcás ciona dá dtagraítear i mír (a), ar feadh 2 bhliain
ar a mhéad, nó

(ii) i gcás ciona dá dtagraítear i mír (b), ar feadh na
tréimhse is cuí leis an gcúirt.

(2) Aon duine a toirmisceadh faoi fho-alt (1) ar feadh tréimhse is
faide ná 6 mhí, féadfaidh sé nó sí, aon tráth agus ó am go ham tar
éis 3 mhí a bheith caite ó thosach thréimhse an toirmisc agus sula
mbeidh an tréimhse sin caite, iarratas a dhéanamh chun na cúirte a
rinne an t-ordú, ar an toirmeasc a dhíchur, agus féadfaidh an chúirt
sin, más dóigh léi (ag féachaint do na nithe sin go léir is dealraitheach
léi a bheith iomchuí, lena n-áirítear carachtar an iarratasóra, a
iompar nó a hiompar tar éis an chiontaithe agus cineál an chiona) go
bhfuil imthosca ann a fhágann gur ceart é sin a dhéanamh, le hordú
an toirmeasc a dhíchur amhail ó dháta sonraithe nach luaithe ná 6
mhí tar éis thosach thréimhse an toirmisc.

(3) I gcás ina ndiúltófar d’iarratas faoi fho-alt (2), ní dhéanfar
iarratas nua laistigh de 6 mhí tar éis an diúltaithe.

(4) Aon duine a oibríonn árthach in uiscí na hÉireann le linn dó
nó di a bheith toirmiscthe faoi fho-alt (1) ó árthach a oibriú in uiscí
na hÉireann, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

16.—(1) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe nó
ag comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil cion
faoi alt 6, 8, 10, 11, nó 12 á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh
sé nó sí fógra, san fhoirm fhorordaithe, a sheirbheáil ar an duine,
á rá—

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

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar
tosach dáta an fhógra—
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(i) íocaíocht €150, i leith sárú ar alt 6(2), 8(2), 11(3), nó
12, nó

(ii) íocaíocht €50, i leith sárú ar alt 6(3) nó (4) nó 10(2),

nó íocaíocht de cibé méid eile a bheidh, de thuras na
huaire, forordaithe, in ionad aon cheann de na
méideanna sin, agus a mbeidh an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an údarás lena mbaineann ag an seoladh
a bheidh sonraithe san fhógra, agus

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

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

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm ag an bhfógra maidir leis
nó léi, le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra,
an íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra, agus a mbeidh
an fógra ina teannta, a dhéanamh leis an údarás lena
mbaineann ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra,

(b) féadfaidh an t-údarás a shonrófar san fhógra an íocaíocht
a ghlacadh, admháil uirthi a eisiúint agus an t-airgead a
íocadh a choinneáil, agus ní bheidh aon íocaíocht a
ghlacfar inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine a
rinne í,

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

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

(4) Leagfar gach rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (1) faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
rialachán.

(5) Aon íocaíocht a gheobhaidh an tAire faoin alt seo i leith
lárionaid cuain iascaigh, déanfar í a íoc isteach sa Chiste um
Lárionaid Chuanta Iascaigh.

17.—(1) Féadfaidh údarás cibé daoine nó daoine de cibé aicmí is
cuí leis a cheapadh i scríbhinn chun bheith ina ndaoine údaraithe
chun críocha an Achta seo.

(2) Féadfaidh an tAire cibé daoine nó daoine de cibé aicmí is
cuí leis nó léi a cheapadh chun bheith ina ndaoine údaraithe chun
feidhmeanna duine údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú in aon
uiscí d’uiscí na hÉireann.
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2005.

(3) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh údarás áitiúil na
feidhmeanna a thugtar do dhuine údaraithe faoin gCuid seo a
fheidhmiú laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a cheap an
duine údaraithe.

(4) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh Uiscebhealaí Éireann
feidhmeanna duine údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú in aon
uiscí nó orthu nó ar aon talamh a bheidh faoi rialú nó faoi bhainistiú
Uiscebhealaí Éireann.

(5) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh údarás cuain lena
mbaineann na hAchtanna Cuanta, 1946 go 1976 feidhmeanna duine
údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú laistigh de chuan an údaráis
cuain sin.

(6) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh cuideachta chuain
feidhmeanna duine údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú laistigh
de chuan na cuideachta.

(7) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh an tAire i leith
lárionaid cuain iascaigh feidhmeanna duine údaraithe faoin gCuid
seo a fheidhmiú sa lárionad cuain iascaigh lena mbaineann an
ceapachán.

(8) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh Iarnród Éireann-Irish
Rail i leith cuain a bheidh faoi rialú nó faoi bhainistiú na cuideachta
sin feidhmeanna duine údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú i leith
an chuain lena mbaineann an ceapachán.

(9) Tabharfar do gach duine údaraithe a cheapfar faoin alt seo
barántas a cheaptha nó a ceaptha mar dhuine údaraithe agus nuair
a bheidh aon chumhacht a thugtar dó nó di leis an gCuid seo mar
dhuine údaraithe á feidhmiú aige nó aici, déanfaidh sé nó sí, mura
mbeidh sé nó sí faoi éide, an barántas nó cóip den bharántas a
thabhairt ar aird do dhuine dá ndéanfaidh sé difear má iarrann an
duine sin air nó uirthi é.

(10) Féadfaidh cibé daoine a mheasfaidh duine údaraithe is gá
cabhrú leis an duine údaraithe le linn a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin gCuid seo a fheidhmiú.

(11) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfar faoi fho-alt (2) nó
comhalta den Gharda Síochána dul isteach, chun an Chuid seo a
fhorfheidhmiú, ar aon uiscí d’uiscí na hÉireann nó ar aon talamh atá
buailte leis na huiscí.

(12) Féadfaidh duine údaraithe a cheapfaidh údarás áirithe dul
isteach, chun an Chuid seo a fhorfheidhmiú, le comhaontú údaráis
eile, ar aon uiscí atá laistigh de limistéar feidhme an údaráis eile sin
nó atá faoina rialú nó faoina bhainistiú, nó ar aon talamh atá buailte
leis na huiscí sin.

18.—Níl feidhm ag fodhlíthe arna ndéanamh faoi alt 6 maidir le
hárthaí a oibrítear i gcúrsa dualgais de chuid aon cheann díobh seo
a leanas—

(a) an t-údarás lena mbaineann,

(b) an Garda Síochána,

(c) Óglaigh na hÉireann,
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(d) na Coimisinéirí Ioncaim,

(e) an Príomh-Bhord Iascaigh nó Bord Réigiúnach Iascaigh
(de réir bhrí an Achta Iascaigh, 1980),

(f) Garda Cósta na hÉireann,

(g) Coimisinéirí Soilse na hÉireann, nó

(h) an Foras Ríoga Náisiúnta Bád Tarrthála,

nó maidir le haon árthach atá ag gabháil do mhisin bona fide
forfheidhmithe dlí, éigeandála nó tarrthála.

19.—(1) Féadfaidh an t-údarás lena mbaineann imeachtaí i leith
ciona achomair faoin gCuid seo a thionscnamh agus a thabhairt ar
aghaidh.

(2) Aon chostais de chuid údaráis a thabhófar i dtaca le duine a
ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin gCuid seo a gciontaítear an
duine ann, féadfaidh an t-údarás iad a ghnóthú, i gcúirt dlínse inniúla
mar fhiach a bheidh dlite agus iníoctha ag an duine ciontaithe leis
an údarás.

(3) Déanfar aon fhíneáil i leith ciona a bheidh ionchúisithe go
hachomair ag údarás faoin gCuid seo a íoc leis an údarás a rinne an
cion a ionchúiseamh.

(4) Aon íocaíocht fíneála a gheobhaidh an tAire i leith ciona a
rinneadh i lárionad cuain iascaigh, déanfar í a íoc isteach sa Chiste
um Lárionaid Chuanta Iascaigh.

CUID 3

Toirmisc a Bhaineann le Soithí — Cóid Chleachtais chun
Soithí a Oibriú go Sábháilte, etc.

20.—(1) Más rud é, maidir le soitheach, ag féachaint do chineál
na seirbhíse atá beartaithe don soitheach, go dtéann sé amach nó go
bhféachann sé le dul amach, ar an bhfarraige nó in uiscí i riocht
chomh neamh-mhuiracmhainneach sin gur dócha go mbeidh, nó go
bhfuil, beatha aon duine i mbaol, ansin, tá an duine atá i gceannas
nó i bhfeighil an tsoithigh, agus úinéir an tsoithigh agus aon duine a
chuireann é chun farraige, is duine arb eol dó nó di, nó a d’fhéadfadh
a fháil amach dá nglacfadh sé nó sí gnáth-aire, go bhfuil an soitheach
i riocht neamh-mhuiracmhainneach den sórt sin, ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
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 €250,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint é
ag an gcosantóir a shuíomh—
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(a) go mba réasúnach agus inchosanta é, sna himthosca, an
soitheach do dhul amach ar an bhfarraige nó in uiscí i
riocht neamh-mhuiracmhainneach, nó

(b) gur úsáid sé nó sí gach modh réasúnach chun a chinntiú
go raibh an soitheach muiracmhainneach.

21.—(1) Más rud é—

(a) go bhfuil forais réasúnacha ag comhalta den Gharda
Síochána nó ag duine údaraithe chun a chreidiúint go
bhfuil soitheach, nó

(b) go bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid 2 ag údarás (de réir
bhrí Chuid 2) chun a chreidiúint go bhfuil dobharárthach
pearsanta nó árthach caithimh aimsire (de réir bhrí
Chuid 2),

neamh-mhuiracmhainneach agus go bhfuil sé ag dul amach ar an
bhfarraige nó in uiscí nó imithe amach ar an bhfarraige nó in uiscí
agus go measann sé nó sí go bhfuil an soitheach i mbaol báite, nó go
bhfuil sé i riocht chomh lochtach sin nach bhfuil sé sábháilte do
dhaoine ar bord nó d’úsáideoirí eile de chuid uiscí na hÉireann,
féadfaidh sé nó sí a ordú don soitheach dul go dtí port nó cuan nó áit
dídine nó féadfaidh sé nó sí an soitheach a urghabháil (trí fhorneart
réasúnach a úsáid, más gá) agus a choinneáil ar mhaithe le
sábháilteacht daoine—

(i) más rud é—

(I) gur árthach áineasa é, go dtí cibé tráth a dhéanfar an
soitheach muiracmhainneach chun a shástachta nó a
sástachta, nó

(II) gur soitheach é seachas árthach áineasa, nó gur
árthach áineasa é agus gur dóigh leis nó léi gur gá,
go dtí cibé tráth a dhéanfar an soitheach
muiracmhainneach chun sástachta suirbhéara long
(de réir na brí atá le surveyor of ships in alt 724 den
Merchant Shipping Act, 1894) le deimhniú arna
eisiúint ag an suirbhéir chuige sin agus a thabharfar
ar aird dó nó di,

(ii) go dtí go mbeidh socruithe (lena n-áirítear socruithe
maidir le deisiúchán, diúscairt, tarrthálas nó calú) a
mbeidh an comhalta nó an duine údaraithe sásta leo
déanta ag an duine atá i gceannas nó i bhfeighil an
tsoithigh nó ag úinéir an tsoithigh, nó

(iii) go dtí go gcríochnófar aon imeachtaí i leith an tsoithigh
arna dtionscnamh faoin Acht seo.

(2) I gcás inar coinníodh soitheach faoi fho-alt (1), féadfar
muirear réasúnach a ghearradh i leith í a scaoileadh saor chun aon
chaiteachais réasúnacha a ghabhann leis an urghabháil agus leis an
gcoinneáil agus le haon suirbhé ar an soitheach a chlúdach.

(3) I gcás ina gcoinnítear soitheach faoi fho-alt (1) agus nach
ndéantar an soitheach muiracmhainneach, laistigh de thréimhse
shonraithe réasúnach, chun sástachta comhalta den Gharda Síochána

19

Cd.3 A.20

Soithí neamh-
mhuiracmhainneacha
a urghabháil.



Cd.3 A.21

Feithiclí earraí a
mheá sula
luchtaítear ar longa
iad.

20

[Uimh. 11.] [2005.]An tAcht um Shábháilteacht Mhuirı́,
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nó duine údaraithe (de réir bhrí fho-alt (1)), féadfaidh an comhalta
nó an duine fógra i scríbhinn a thabhairt, á rá go bhfuil sé beartaithe,
tar éis 5 lá nó cibé tréimhse bhreise a bheidh sonraithe san fhógra a
bheith caite, an soitheach a dhiúscairt, mura ndéanann úinéir an
tsoithigh nó a ionadaí nó a hionadaí uiríll chuige nó chuici laistigh
den tréimhse ama sin.

(4) I gcás ina gcinneann an comhalta nó an duine údaraithe, tar
éis aon uiríll faoi fho-alt (3) a bhreithniú, an soitheach a dhiúscairt,
tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir faoin gcinneadh.

(5) Féadfaidh úinéir soithigh a coinníodh faoi fho-alt (1) nó dar
tugadh fógra chun an soitheach a dhiúscairt faoi fho-alt (4), laistigh
de 7 lá ón tráth a coinníodh an soitheach nó ón tráth a tugadh an
fógra dó nó di, achomharc i gcoinne na coinneála nó an fhógra a
dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar laistigh dá ceantar Cúirte
Dúiche atá an calafort, an cuan nó an áit inar coinníodh an soitheach,
nó ar chuige a tugadh é ar dtús tar éis a coinneála.

(6) I gcás nach mbeidh aon achomharc déanta laistigh den
tréimhse 7 lá i gcoinne fógra faoi fho-alt (4), beidh éifeacht leis an
bhfógra ó dheireadh na tréimhse sin.

(7) Le linn don chúirt achomharc a éisteacht faoi fho-alt (5),
féadfaidh an chúirt an choinneáil a dhaingniú, nó an diúscairt a
cheadú, nó a ordú an soitheach a scaoileadh saor (i dteannta nó
d’éagmais coinníollacha).

(8) Déanfar aon fháltais a bheidh fágtha ó dhiúscairt soithigh
faoin alt seo, tar éis aon chaiteachais réasúnacha agus costais chúirte
a asbhaint, a íoc le húinéir an tsoithigh.

22.—(1) (a) Ní dhéanfar feithicil earraí, leantóir nó leathleantóir de
mheáchan forordaithe a luchtú ar long i gcuan sa Stát
mura mbeidh faisnéis bhailí de réir fho-alt (2) maidir lena
meáchan (“faisnéis meáchain feithicle”) tugtha roimh ré
ag oibritheoir na feithicle do mháistir na loinge.
Úsáidfidh máistir na loinge an fhaisnéis seo chun a
chinneadh cibé acu is féidir nó nach féidir an fheithicil a
luchtú go sábháilte agus cóiríocht shábháilte a sholáthar
di ar an long agus, más féidir, chun a chinntiú go ndéanfar
an fheithicil a luchtú go cuí ar an long agus cóiríocht chuí
a sholáthar di uirthi.

(b) Níl feidhm ag mír (a) maidir le mótarfheithicil nach n-
úsáidtear ach chun leantóirí nó leathleantóirí a luchtú ar
long agus a dhíluchtú aisti.

(2) (a) Is éard a bheidh i bhfaisnéis meáchain feithicle i leith
feithicle earraí, leantóra nó leathleantóra—

(i) deimhniú nó taifead meaisín-inléite arna fháil ó
dhroichead meáchain nó ó mheá-inneall eile atá
suite laistigh d’áitreabh cuain an chuain ina mbeidh
an long le luchtú, nó

(ii) sonraí arna dtarchur go leictreonach ag droichead
meáchain nó meá-inneall eile den sórt sin,
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ina dtabharfar meáchan na feithicle, an leantóra nó an
leathleantóra agus aon ualaigh atá ar iompar aici nó aige,
agus bainfidh sé—

(I) i gcás feithicle earraí, leis an bhfeithicil agus lena
hualach, más ann (ach gan a tiománaí agus aon
phaisinéir atá ar iompar aici a áireamh), agus

(II) i gcás leantóra nó leathleantóra, leis an gcéanna
agus lena ualach agus, má tá tarracóir á
tharraingt, le meáchan an tarracóra atá á
tharraingt.

(b) Folaíonn tagairt d’ualach feithicle i mír (a) tagairt do na
nithe seo a leanas—

(i) aon uisce, breosla nó cnuasairí a úsáidtear chun críche
cumhachta chun an fheithicil a thiomáint, agus

(ii) aon uirlisí scaoilte agus trealamh scaoilte.

(c) In imthosca eisceachtúla, féadfar glacadh le faisnéis a
gheofar, le toiliú an Aire, ó dhroichead meáchain nó meá-
inneall eile atá suite lasmuigh d’áitreabh an chuain ina
bhfuil an long calaithe mar fhaisnéis bhailí maidir le
meáchan.

(3) Déanfaidh úinéir na loinge lena mbaineann, an deimhniú, na
taifid agus na sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a choimeád de réir
socruithe arna sonrú ag an Aire i bhFógra Mara, agus cuirfear ar fáil
iad i bhfoirm inléite don Roinn ar iad a iarraidh le linn na tréimhse,
is tréimhse nach faide ná 12 mhí, dá bhforáiltear sna socruithe sin.

(4) Aon duine—

(a) a thabharfaidh faisnéis chun críche an ailt seo is eol dó nó
di a bheith bréagach nó a bhfuil forais aige nó aici chun
a chreidiúint go bhfuil sí bréagach, nó

(b) a bhrionnóidh nó a chuirfidh isteach ar aon doiciméad a
airbheartaíonn gur deimhniú nó taifead é dá dtagraítear
i bhfo-alt (2) nó a úsáidfidh aon doiciméad den sórt sin
nó aon deimhniú nó taifead athraithe nó sonraí athraithe
le hintinn mheabhlaireachta,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná mí amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, aicme nó cineál loinge a
bheidh sonraithe sna rialacháin a dhíolmhú ó fho-alt (1) nó (3) a
chomhlíonadh, agus sin faoi réir aon choinníollacha a bheidh
sonraithe sna rialacháin.

(6) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
rialachán.
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(7) San alt seo—

ciallaíonn “áitreabh cuain” i ndáil le cuan, na dugaí, na lamairní agus
oibreacha eile agus an talamh arna ndílsiú d’údarás cuain (de réir
bhrí Chuid 2), is leis, nó arna riaradh aige, de thuras na huaire;

ciallaíonn “Fógra Mara” fógra arb é sin an tuairisc atá air agus
folaíonn sé Fógra Mara dá éis sin lena leasaítear nó lena
n-ionadaítear Fógra Mara;

ciallaíonn “feithicil earraí” feithicil inneallghluaiste atá déanta nó
oiriúnaithe go príomha chun earraí nó ualach d’aon tuairisc a iompar;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn “leantóir” nó “leathleantóir” leantóir nó leathleantóir atá
déanta nó oiriúnaithe go príomha chun earraí nó ualach d’aon
tuairisc a iompar.

23.—(1) Ní dhéanfaidh duine soitheach a loingsiú nó a oibriú in
uiscí na hÉireann, gan aire chuí agus cúram cuí i leith daoine atá sna
huiscí sin nó orthu, nó ar thalamh, laistigh den Stát, atá tadhlach leis
na huiscí sin.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) gan leithscéal réasúnach, tá
sé nó sí ciontach i gcion, agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná mí amháin, nó iad ar aon, a chur air nó uirthi.

24.—(1) Ní dhéanfaidh duine soitheach a loingsiú nó a oibriú in
uiscí na hÉireann ar shlí (lena n-áirítear ar luas) a bheidh, ag
féachaint d’imthosca uile an cháis (lena n-áirítear riocht an tsoithigh
nó na haicme soithigh, cineál, staid agus úsáid na n-uiscí agus an
méid tráchta mara, nó an líon daoine, atá an tráth sin iarbhír, nó a
bhféadfaí le réasún an tráth sin súil a bheith leo, ar na huiscí sin nó
iontu), contúirteach do dhaoine atá sna huiscí sin nó orthu, nó ar
thalamh, laistigh den Stát, atá in tadhlach na huiscí sin.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), gan leithscéal réasúnach, tá
sé nó sí ciontach i gcion agus—

(a) i gcás ina bhfuil an sárú ina chúis báis nó mórdhíobhála
coirp do dhuine eile, dlitear, ar é nó í a chiontú ar díotáil,
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana nó
fíneáil nach mó ná €100,000, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, agus

(b) in aon chás eile, dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, nuair a thriailtear duine ar díotáil nó go hachomair
mar gheall ar chion faoin alt seo, gurb é tuairim an ghiúiré, nó i gcás
trialach achoimre, tuairim na Cúirte Dúiche, nach raibh an duine
ciontach i gcion faoin alt seo ach go raibh sé nó sí ciontach i gcion
faoi alt 23, féadfaidh an giúiré nó an chúirt a chinneadh go raibh an
duine ciontach i gcion faoin alt sin agus féadfar pianbhreith a chur
ar an duine dá réir sin.
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25.—Níl feidhm ag ailt 23 agus 24 maidir le comhalta den
fhoireann, seachas an scipéir, nach bhfuil ag gabháil árthach áineasa
is luamh nó bád seoil faoi chumhacht seoil go hiomlán nó go
formhór.

26.—In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 23 nó 24, is
cosaint é don chosantóir a shuíomh—

(a) go raibh sé nó sí ag gníomhú faoi orduithe díreacha ón
duine a bhí i gceannas nó i bhfeighil an tsoithigh lena
mbaineann nó ó dhuine atá i bhfeighil air nó uirthi agus
nach raibh sé míréasúnach sna imthosca gníomhú
amhlaidh,

(b) gur ordaigh an duine sin dó nó di tasc a dhéanamh nach
bhféadfadh sé nó sí le réasún a dhéanamh nó nach
bhfuair sé nó sí teagasc leordhóthanach chun é a
dhéanamh, nó

(c) gur ghlac sé nó sí gach beart réasúnach chun an
t-imbhualadh nó an teagmhas lena mbaineann an
t-ionchúiseamh a sheachaint ach—

(i) de dheasca chineál an tsoithigh agus na seirbhíse ar
chuici a beartaíodh é, nó

(ii) de dheasca na gcúinsí aimsire, taoide nó
loingseoireachta a bhí ann tráth an imbhuailte nó
an teagmhais,

nárbh fhéidir an soitheach a stopadh nó cúrsa a athrú in
am chun an t-imbhualadh nó an teagmhas a sheachaint
agus nach raibh sé réasúnach déanamh amhlaidh.

27.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le máistir loinge
Éireannaí, nó comhalta eile d’fhoireann loinge Éireannaí, in uiscí in
áit ar bith, nó aon soithigh eile le linn dó a bheith in uiscí na
hÉireann.

(2) Más rud é, maidir le duine lena mbaineann an t-alt seo, le linn
dó nó di a bheith ar bord a shoithigh nó a soithigh nó i bhfíorchóngar
a shoithigh nó a soithigh—

(a) go ndéanfaidh sé nó sí aon ghníomh atá, nó ar dóigh dó a
bheith, ina chúis—

(i) le cailleadh nó díothú a shoithigh nó a soithigh, nó
innealra, trealaimh loingseoireachta nó trealaimh
sábháilteachta atá ar bord an tsoithigh nó le
mórdhamáiste don chéanna,

(ii) le cailleadh nó díothú aon soithigh eile nó aon
déanmhais nó le mórdhamáiste don chéanna, nó

(iii) le bás aon duine nó le mórdhíobháil d’aon duine,

nó

(b) go bhfágfaidh sé gan déanamh aon ní a cheanglaítear a
dhéanamh—
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2005.

(i) chun a shoitheach nó a soitheach nó chun innealra,
trealamh loingseoireachta nó trealamh
sábháilteachta atá ar bord an tsoithigh a choimeád
slán óna chailleadh, óna dhíothú nó ó
mhórdhamáiste dó,

(ii) chun aon duine ar bord a shoithigh nó a soithigh a
choimeád slán ón mbás nó ó mhórdhíobháil, nó

(iii) chun a shoitheach nó a soitheach a chosc ar bheith
ina chúis le cailleadh nó díothú aon soithigh eile nó
aon déanmhais nó le mórdhamáiste don chéanna, nó
le bás aon duine nach bhfuil ar bord a shoithigh nó
a soithigh nó le mórdhíobháil dó nó di,

agus gur d’aon ghnó a rinneadh an gníomh nó an
neamhghníomh nó gurbh ionann é agus sárú dualgais nó
faillí i ndualgas nó go raibh an duine lena mbaineann an
t-alt seo faoi bhrí alcóil nó druga nó aon teaglaim de
dhrugaí nó de dhrugaí agus d’alcól tráth an ghnímh nó
an neamhghnímh, tá an duine sin, faoi réir fho-alt (4),
ciontach i gcion.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
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 €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint é
a chruthú—

(a) nach bhféadfadh an cosantóir déanamh an chiona a
sheachaint ach amháin trí neamh-chomhlíonadh ordaithe
dhleathaigh, nó

(b) sna himthosca go léir, nach bhféadfadh an cosantóir, le
réasún, an cailleadh, an díothú, an damáiste, an bás nó
an díobháil atá i gceist nó, de réir mar a bheidh, an
dóchúlacht go mbeifí ina chúis leis nó léi, a thuar nó nach
bhféadfadh sé nó sí, le réasún, é nó í a sheachaint, nó

(c) más sárú dualgais nó faillí i ndualgas a bhí sa ghníomh nó
sa neamhghníomh a líomhnaítear in aghaidh an
chosantóra, gur ghlac an cosantóir gach beart réasúnach
chun an dualgas sin a chomhall.

(5) San alt seo—

folaíonn “sárú dualgais nó faillí i ndualgas”, ach amháin i ndáil le
duine atá i gceannas nó i bhfeighil, aon neamh-chomhlíonadh
ordaithe dhleathaigh;

maidir le “dualgas”—

(a) ciallaíonn sé, i ndáil le máistir nó le comhalta eile den
fhoireann, aon dualgas atá le comhlíonadh aige nó aici
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ina cháil nó ina cáil mar mháistir nó mar chomhalta eile
den fhoireann, agus

(b) folaíonn sé, i ndáil le máistir, a dhualgas nó a dualgas i
leith dhea-bhainistíocht a shoithigh nó a soithigh agus a
dhualgas nó a dualgas i leith shábháilteacht oibrithe a
shoithigh nó a soithigh, nó innealra agus trealaimh atá ar
bord an tsoithigh;

ciallaíonn “déanmhas” aon déanmhas daingnithe nó sochorraithe (de
cibé tuairisc) seachas soitheach.

28.—(1) Aon duine atá i gceannas nó i bhfeighil soithigh nó
comhalta eile d’fhoireann soithigh in uiscí na hÉireann nó loinge
Éireannaí in uiscí in áit ar bith, ní dhéanfaidh sé nó sí an soitheach
a oibriú nó a rialú nó iarracht a thabhairt ar é a oibriú nó a rialú nó
aon tasc nó dualgas a chomhall i ndáil leis an soitheach a oibriú nó
a rialú le linn dó nó di nó don duine eile a bheith faoi bhrí alcóil nó
druga nó aon teaglaim de dhrugaí nó de dhrugaí agus d’alcól an
oiread sin go bhfuil sé nó sí neamhchumasach ar an soitheach a rialú
nó a oibriú go cuí nó ar an tasc nó an dualgas a chomhall go cuí.

(2) Aon duine a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh, tá sé nó
sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

29.—(1) (a) Féadfaidh an duine atá i gceannas nó i bhfeighil
soithigh—

(i) diúltú a cheadú do dhuine dul ar bord an tsoithigh, ar
duine é, i dtuairim an duine atá i gceannas nó i
bhfeighil, toisc go bhfuil sé nó sí faoi bhrí alcóil nó
druga nó aon teaglaim de dhrugaí nó de dhrugaí agus
d’alcól, atá sa riocht sin, nó atá á mhí-iompar féin nó
á mí-iompar féin ar shlí, gur cúis é nó í le díobháil
nó col nó crá mór do dhaoine ar an soitheach, gur
cúis é nó í le damáiste don soitheach nó go gcuireann
sé nó sí cosc nó bac ar chomhalta d’fhoireann an
tsoithigh nó go gcuireann sé nó sí isteach ar
chomhalta den sórt sin, nó

(ii) duine den sórt sin a chur i dtír in aon áit chaoithiúil.

(b) Maidir le duine a mbeifear tar éis cead a dhiúltú dó nó di
dul ar bord soithigh nó tar éis é nó í a chur i dtír ó
shoitheach, faoi mhír (a), ní bheidh sé nó sí i dteideal go
n-aisíocfar leis nó léi aon táille a d’íoc sé nó sí maidir le
haon turas nó turas aeraíochta lenar bhain a iarracht nó
a hiarracht dul ar bord an tsoithigh nó a láithreacht ar
an soitheach.

(2) Más rud é go bhfuil duine atá i gceannas nó i bhfeighil soithigh
nó comhalta eile d’fhoireann soithigh, le linn dó nó di a bheith ar
dualgas, faoi bhrí alcóil nó druga nó aon teaglaim de dhrugaí nó de
dhrugaí agus d’alcól, an oiread sin go bhfuil laghdaithe ar a chumas
nó a cumas a chuid dualgas nó a cuid dualgas a chomhlíonadh, tá sé
nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000, a chur air nó uirthi.
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30.—(1) Aon duine ar bord soithigh in uiscí na hÉireann nó ar
bord loinge Éireannaí in uiscí in áit ar bith, ní chaithfidh sé nó sí
alcól ná ní ghlacfaidh sé nó sí druga nó aon teaglaim de dhrugaí nó
de dhrugaí agus d’alcól le linn dó nó di a bheith ar bord an tsoithigh
in imthosca ina bhféadfaí difear a dhéanamh do shábháilteacht
daoine nó callóid nó núis mhór a dhéanamh ar bord an tsoithigh nó
difear a dhéanamh do shábháilteacht daoine eile atá ag úsáid uiscí
na hÉireann nó inar núis é do na daoine sin.

(2) Aon duine atá i gceannas nó i bhfeighil soithigh in uiscí na
hÉireann nó loinge Éireannaí in uiscí in áit ar bith, glacfaidh sé nó
sí gach beart réasúnach chun a chinntiú go ndéanfaidh gach duine ar
bord fo-alt (1) a chomhlíonadh.

(3) Aon duine a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh, tá sé nó
sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

31.—(1) Aon duine ar bord soithigh in uiscí na hÉireann nó ar
bord loinge Éireannaí in uiscí in áit ar bith atá ag gabháil, gan bonn
cirt, d’iompar ar dóigh dó col nó crá mór a chur ar aon duine ar bord
an tsoithigh, aon tráth tar éis do chomhalta d’fhoireann an tsoithigh
a iarraidh air nó uirthi scor den iompar sin, tá sé nó sí ciontach
i gcion.

(2) Aon duine ar bord soithigh in uiscí na hÉireann nó ar bord
loinge Éireannaí in uiscí in áit ar bith atá ag gabháil d’iompar de
chineál bagrach, maslach nó tarcaisneach cibé acu le briathar nó le
geáitse le hintinn briseadh síochána a dhéanamh nó atá meargánta i
dtaobh an bhféadfadh briseadh síochána a bheith ann, tá sé nó sí
ciontach i gcion.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo dlitear, ar é nó í
a chiontú go hachomair—

(a) i gcás ciona faoi fho-alt (1), fíneáil nach mó ná €2,000 a
chur air nó uirthi, nó

(b) i gcás ciona faoi fho-alt (2), fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

32.—(1) Aon duine ar bord soithigh in uiscí na hÉireann nó ar
bord loinge Éireannaí in uiscí in áit ar bith a dhéanfaidh, trí aon
ghníomh toiliúil nó meargánta nó mar gheall ar é nó í a bheith faoi
bhrí alcóil nó druga nó aon teaglaim de dhrugaí nó de dhrugaí agus
d’alcól, sábháilteacht, slándáil nó muiracmhuinneacht an tsoithigh nó
beatha nó sábháilteacht daoine ar bord a chur i bpriacal nó i mbaol,
tá sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1) dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
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 €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.



[2005.] [Uimh. 11.]An tAcht um Shábháilteacht Mhuirı́,
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(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint é
don chosantóir a shuíomh nach bhféadfadh sé nó sí déanamh an
chiona a sheachaint ach amháin trí neamh-chomhlíonadh ordaithe
dhleathaigh.

33.—(1) Féadfaidh máistir báid paisinéirí nó loinge paisinéirí, nó
soithigh eile atá ag iompar paisinéirí, in uiscí na hÉireann, nó loinge
ar long Éireannach í atá ag iompar paisinéirí in uiscí in áit ar bith,
nó duine faoi éide ar bord, a bheidh údaraithe aige nó aici nó ag
úinéir an bháid nó na loinge, ordacháin a thabhairt do phaisinéirí ar
bord, atá réasúnach sna himthosca, i ndáil le sábháilteacht nó slándáil
an bháid nó na loinge, nó le nósanna imeachta sábháilteachta nó
slándála ar bord an bháid nó na loinge, nó chun alt 30(2) a
chomhlíonadh.

(2) Ní tabharfar ordachán faoin alt seo do phaisinéir i ndáil le
haon ní ar dualgas nó tasc é de chuid fhoireann an bháid nó na
loinge, nó nach mbeadh sé réasúnach nó cuí dó nó di é a dhéanamh.

(3) Aon phaisinéir a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach,
ordachán a thugtar dó nó di faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, tá sé
nó sí ciontach i gcion, agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €500 a chur air nó uirthi.

(4) San alt seo—

tá le “paisinéir” agus le “bád paisinéirí” na bríonna a shanntar faoi
seach dóibh in alt 2 d’Acht 1992;

ciallaíonn “long paisinéirí” long atá ag iompar líon is mó ná 12
paisinéirí.

34.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a shonróidh
cad iad na cairteacha, na treoracha muirí, nó an fhaisnéis mhuirí, nó
na foilseacháin mhuirí eile, is dealraitheach dó nó di a bheith
riachtanach nó fóirsteanach chun soithí a oibriú go sábháilte, agus
féadfaidh na rialacháin sin a cheangal go mbeidh—

(a) ar iompar ar longa Éireannacha, nó ar cibé aicme nó
tuairisc de na longa sin a bheidh sonraithe sna rialacháin,
gach tráth nó ar cibé turais a bheidh sonraithe amhlaidh,

(b) ar iompar ar shoithí nach longa Éireannacha iad, nó ar
cibé aicme nó tuairisc de na soithí sin a bheidh sonraithe
amhlaidh, aon tráth agus iad in uiscí na hÉireann nó i
cibé uiscí de na huiscí sin a bheidh sonraithe amhlaidh,

cóip de gach cairt, treoir mhuirí nó faisnéis mhuirí nó foilseachán
muirí eile a bheidh sonraithe amhlaidh, nó cóip de cibé cinn díobh a
bheidh sonraithe amhlaidh.

(2) Má théann soitheach, nó má fhéachann soitheach le dul,
amach ar an bhfarraige nó isteach in uiscí eile d’uiscí na hÉireann
gan cóip amháin d’aon chairt, d’aon treoracha muirí nó faisnéis
mhuirí nó d’aon fhoilseachán muirí eile a iompar a cheanglaítear air
a iompar le rialacháin faoin alt seo, tá máistir agus úinéir an tsoithigh
araon ciontach i gcion, agus dlitear, maidir le gach duine acu, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air
nó uirthi.
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(3) Má bhíonn na Rialacháin Loingis Cheannaíochta
(Foilseacháin Mhuirí a Iompar), 1985 (I.R. Uimh. 282 de 1985) i
bhfeidhm ar thosach feidhme an Achta seo, leanfaidh siad i bhfeidhm
amhail is dá mba faoin alt seo a rinneadh iad.

(4) San alt seo, folaíonn “cóip” cóip i bhfoirm leictreonach ar
féidir leis an duine atá i gceannas nó i bhfeighil ar bord an tsoithigh
lena mbaineann í a léamh i bhfoirm inléite gach tráth le linn an
soitheach a loingsiú nó a oibriú.

35.—(1) Chun treoir phraiticiúil a thabhairt do dhaoine i gceannas
nó i bhfeighil soithí nó do dhaoine atá ag foirniú nó ag seoladh soithí
maidir leis an méid seo a leanas—

(a) mairnéalacht,

(b) oibriú sábháilte soithí, sábháilteacht paisinéirí agus foirne
soithí agus muiracmhainneacht soithí,

(c) mí-úsáid alcóil agus drugaí a chosc, agus úsáid sábháilte
alcóil, ar bord soithí,

(d) truailliú nó núis do dhaoine eile, nó cur isteach ar limistéir
lena ngabhann tábhacht ó thaobh oidhreachta nádúrtha
nó seandálaíochta de, a chosc, nó

(e) na ceanglais nó na toirmisc a rinneadh leis na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2005, nó fúthu,

féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé daoine is iomchuí
leis nó léi, cóid chleachtais a ullmhú agus a fhoilsiú le haghaidh na
ndaoine sin.

(2) Déanfaidh an tAire, sula bhfoilseoidh sé nó sí cód cleachtais
nó aon leasú air, dréacht den chód nó den leasú a fhoilsiú i cibé slí
is cuí leis nó léi. Féadfaidh duine, tráth nach déanaí ná mí amháin
nó cibé tréimhse bhreise a cheadóidh an tAire nach déanaí ná 3 mhí
ón tráth a fhoilsítear an dréacht, uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig
an Aire i ndáil leis an dréacht. Tar éis dó nó di aon uiríll a bhreithniú
agus tar éis cibé comhchomhairliúcháin le cibé daoine is iomchuí leis
nó léi, féadfaidh an tAire an cód cleachtais nó an leasú a dhéanamh,
modhnaithe nó gan mhodhnú.

(3) I gcás ina bhfoilseoidh an tAire cód cleachtais nó aon leasú ar
chód cleachtais, foilseoidh sé nó sí fógra faoin bhfoilsiú san Iris
Oifigiúil agus maidir leis an bhfógra—

(a) sainaithneofar ann an cód,

(b) sonrófar ann na nithe i ndáil leis na nithe dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) ar ina leith a fhoilsítear an cód nó an leasú,
agus

(c) sonrófar ann an dáta a thiocfaidh an cód nó an leasú i
ngníomh.

(4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon daoine is
iomchuí leis nó léi, aon chód cleachtais nó aon chuid de chód
cleachtais a leasú nó a chúlghairm.
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(5) I gcás ina ndéanfaidh an tAire cód cleachtais nó aon chuid de
chód cleachtais a chúlghairm, foilseoidh sé nó sí fógra faoin
gcúlghairm san Iris Oifigiúil.

(6) Cuirfidh an tAire ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal, gan
mhuirear ar shuíomh gréasáin na Roinne ar an idirlíon agus i
bpríomhoifig na Roinne agus i cibé áiteanna eile is cuí leis an Aire,
le linn gnáthuaireanta oibre—

(a) cóip de gach cód cleachtais, agus

(b) i gcás gur leasaíodh cód cleachtas, cóip den chód arna
leasú.

(7) Tá sé de dhualgas ar dhaoine i gceannas nó i bhfeighil soithí
nó atá ag foirniú soithí a bheith eolach ar aon chód cleachtais a
bhaineann leis an soitheach agus é a leanúint.

36.—(1) I gcás gur foilsíodh cód cleachtais agus go mbeidh aon
imeachtaí ann mar gheall ar chion faoi na hAchtanna Loingis
Cheannaíochta, 1894 go 2005 agus—

(a) gur dealraitheach don chúirt go dtugtar treoir phraiticiúil
sa chód cleachtais maidir leis an oibriú sábháilte, nó
maidir le haon cheann de na nithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) nó maidir le hurramú an cheanglais nó an toirmisc
a líomhnaítear a sáraíodh, tá an cód inghlactha i
bhfianaise, nó

(b) más rud é, maidir le haon ghníomh nó neamhghníomh ag
an gcosantóir a líomhnaítear gurb é an cion é, go suífear
gurb éard é—

(i) mainneachtain cód cleachtais a urramú, nó

(ii) comhlíonadh ar an gcód sin,

ansin tá an mhainneachtain sin nó an comhlíonadh sin inghlactha
i bhfianaise.

(2) Aon doiciméad arna fhoilsiú ag an Roinn agus a
airbheartaíonn gur cód cleachtais nó cuid de chód cleachtais nó aon
leasú ar chód cleachtais é, tá sé inghlactha mar fhianaise in aon
imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

37.—(1) Ní dhéanfaidh soitheach, gan údarás dleathach, bac a
chur ar shoitheach ar bith eile nó cur isteach air le linn dó dul isteach
i gcalafort nó i gcuan, nó teacht as calafort nó cuan, go dleathach,
nó iarracht a dhéanamh dul isteach i gcalafort nó cuan, nó teacht as
calafort nó cuan, go dleathach (lena n-áirítear aon bhealaí go dtí
an calafort nó an cuan, agus uiscí laistigh d’iamhas an chalafoirt nó
an chuain).

(2) Aon duine atá i gceannas nó i bhfeighil soithigh a sháraíonn
fo-alt (1), tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000
a chur air nó uirthi.

(3) Maidir leis an toirmeasc faoi fho-alt (1) i ndáil le soitheach,
níl feidhm aige maidir le soitheach atá i nguais nó atá ó smacht de
dheasca é a bheith i nguais.

38.—(1) Féadfaidh an tAire nó duine údaraithe—

(a) chun sábháilteacht agus slándáil soithí, daoine ar shoithí
nó daoine agus maoin atá tadhlach le huiscí na hÉireann
a áirithiú,

(b) chun oibriú cuí calafoirt nó cuain (lena n-áirítear rochtain
chuig an gcuan agus as agus gluaiseacht ag soithí laistigh
dá iamhas) a áirithiú,

(c) chun bealaí inloingsithe sábháilte a áirithiú, nó

(d) chun socrú a dhéanamh le cosaint a thabhairt do limistéar
oidhreachta nádúrtha (de réir bhrí Chuid 2) nó do
shéadchomhartha nó raic a chosnaítear faoi Achtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 2004,

ordacháin a thabhairt, de réir fho-alt (3), d’úinéir nó do mháistir
soithigh nó do dhuine is dealraitheach le réasún dó nó di a bheith i
bhfeighil an tsoithigh in uiscí na hÉireann.

(2) Más rud é, i dtuairim an Aire nó duine údaraithe, nach bhfuil
ordachán faoi fho-alt (1) á chomhlíonadh, féadfaidh an tAire nó
duine údaraithe cibé beart a ghlacadh agus cibé nithe a dhéanamh,
de réir fho-alt (3), i ndáil leis an soitheach lena mbaineann, nó le
stórais, trealamh nó lasta an tsoithigh, is dealraitheach dó nó di a
bheith riachtanach agus réasúnach, ag féachaint do na himthosca go
léir, chun fo-alt (1) a fhorfheidhmiú.

(3) Féadfaidh gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas a
bheith ar áireamh in ordachán a thabharfar, nó i ngníomh a dhéanfar,
faoin alt seo,—

(a) soitheach a aistriú taobh istigh de theorainneacha uiscí na
hÉireann, nó amach astu, nó lasmuigh díobh, nó chuig áit
shonraithe ar cibé modh a shonrófar,

(b) soitheach nó aistriú soithigh a shrianadh nó a rialú agus
cibé báid tarraingthe nó soithí eile a shonrófar do
fhreastal ar an soitheach,

(c) dul ar bord an tsoithigh chun comhairle nó cúnamh a
thabhairt i ndáil leis an soitheach a aistriú, a shrianadh
nó a rialú, nó chun measúnú ar dhéanamh ar aon
damáiste don soitheach a d’fhéadfadh aistriú, srianadh nó
rialú an tsoithigh a chosc, agus aon bhearta a ghlacadh a
mheastar is gá chun an damáiste sin a dheisiú,

(d) loingsiú soithigh laistigh de limistéir shonraithe a chosc nó
a shrianadh go sealadach chun gur féidir aon ordacháin
nó gníomhartha faoin alt seo a chur i gcrích go
sábháilte, nó
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(e) na stórais, an trealamh, an lasta nó aon substaint eile ar
shoitheach a dhíluchtú, agus an cineál nó an aicme
soithigh lena gcuirfear aon oibríocht díluchtaithe den sórt
sin i gcrích a shonrú.

(4) Ní dhéanfaidh an tAire nó duine údaraithe le linn a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo a fheidhmiú soitheach a
choinneáil go míchuí ó dhul ar aghaidh lena thuras.

(5) Dlíonn úinéir soithigh caiteachais an Aire, nó na caiteachais a
ghabhfaidh le haon ghníomh a dhéanfaidh an tAire nó duine
údaraithe faoin alt seo, a íoc leis an Aire. Féadfaidh an tAire aon
chaiteachais den sórt sin a ghnóthú, i gcúirt dlínse inniúla, mar fhiach
atá dlite don Aire agus iníoctha leis nó léi.

(6) Aon duine a dhéanann, gan leithscéal réasúnach—

(a) ordachán faoin alt seo a shárú nó a fhágáil gan
chomhlíonadh, nó

(b) cosc a chur ar dhuine atá ag comhlíonadh ordachán den
sórt sin nó ar dhuine údaraithe atá ag cur aon ghníomh i
gcrích nó ag déanamh aon ní faoin alt seo,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
a chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000
a chur air nó uirthi.

(7) I gcás nach n-íocfar go cuí aon chaiteachais a bheidh dlite faoi
fho-alt (5) nó fíneáil arna forchur ar úinéir nó ar mháistir soithigh
faoi fho-alt (6), féadfaidh an chúirt, gan dochar d’aon chumhachtaí
eile chun íocaíocht a fhorfheidhmiú, a ordú aon mhéid de na
caiteachais nó den fhíneáil a bheidh gan íoc a thobhach trí cibé
maoin, arb éard í an soitheach, a threalamh agus a stórais, a
mheasfaidh an chúirt is gá, a thochsal agus a dhíol.

(8) Ní bheidh an tAire nó duine údaraithe, nó duine a bheidh ag
gníomhú ar ordachán ón Aire nó ó dhuine údaraithe, faoi dhliteanas
in aon imeachtaí i leith aon ghnímh a dhéanfar de réir fho-alt (3)
más deimhin leis an gcúirt gur de mheon macánta a rinneadh an
gníomh agus go raibh forais réasúnacha lena dhéanamh.

39.—(1) Féadfaidh an tAire cibé daoine nó daoine de cibé aicmí
is cuí leis nó léi a cheapadh i scríbhinn chun bheith ina ndaoine
údaraithe chun críocha na Coda seo nó chun críocha sonraithe den
Chuid seo.

(2) Féadfaidh cibé daoine a mheasfaidh sé nó sí is gá cabhrú le
duine údaraithe nó le comhalta den Gharda Síochána le linn a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCuid seo a fheidhmiú.

(3) Tabharfar do dhuine údaraithe (seachas oifigeach de na Buan-
Óglaigh ag a bhfuil céim choimisiúnta chabhlaigh) barántas a
cheaptha nó a ceaptha mar dhuine údaraithe agus nuair a bheidh aon
chumhacht a thugtar dó nó di leis an alt seo mar dhuine údaraithe á
feidhmiú aige nó aici, déanfaidh sé nó sí, mura mbeidh sé nó sí faoi
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éide, an barántas nó cóip den bharántas a thabhairt ar aird do dhuine
dá ndéanfaidh sé difear má iarrann an duine sin air nó uirthi é.

(4) Aon duine a chuireann cosc ar chomhalta den Gharda
Síochána nó duine údaraithe le linn a chumhachtaí nó a cumhachtaí
faoin gCuid seo a fheidhmiú, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

40.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána, chun an Chuid seo a fhorfheidhmiú, soitheach a stopadh,
dul ar bord soithigh agus soitheach a iniúchadh in uiscí na hÉireann
nó orthu nó ar thalamh, laistigh den Stát, atá tadhlach leis na huiscí
sin.

(2) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
a iarraidh ar dhuine, ar shoitheach a stopadh agus a ndeachthas ar
bord air faoi fho-alt (1) agus a bhfuil drochamhras ar an duine
údaraithe nó ar an gcomhalta ina leith go bhfuil cion faoin gCuid seo
á dhéanamh nó déanta aige nó aici, a ainm nó a hainm agus a
sheoladh nó a seoladh a thabhairt.

(3) Aon duine—

(a) a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, soitheach a
stopadh nuair a cheanglaítear air nó uirthi faoi fho-alt (1)
nó cead a thabhairt é a iniúchadh, nó

(b) a dhiúltaíonn a ainm nó a hainm nó a sheoladh nó a
seoladh a thabhairt nuair a iarrtar air nó uirthi faoi fho-
alt (2), nó a thabharfaidh ainm nó seoladh atá bréagach
nó míthreorach,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná—

(i) €1,000, a chur air nó uirthi, i gcás an chéad chiona, agus

(i) €2,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná mí
amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi, i gcás an dara
cion nó ciona dá éis sin.

41.—(1) Aon chomhalta den Gharda Síochána nó duine
údaraithe, is oifigeach de na Buan-Óglaigh ag a bhfuil céim
choimisiúnta chabhlaigh, a bhfuil drochamhras réasúnach air nó
uirthi go bhfuil cion faoin gCuid seo á dhéanamh nó déanta ag duine,
féadfaidh sé nó sí an duine a ghabháil gan bharántas.

(2) (a) Féadfaidh an duine atá i gceannas nó i bhfeighil soithigh,
nó duine atá údaraithe aige nó aici nó ag úinéir an
tsoithigh, a bhfuil drochamhras réasúnach air nó uirthi go
bhfuil cion faoi alt 30, 31, 32 nó 33 á dhéanamh nó déanta
ag duine, an duine a ghabháil gan bharántas.

(b) Níl duine atá údaraithe faoin bhfo-alt seo i dteideal an
chumhacht dá dtagraítear a fheidhmiú mura bhfuil sé nó
sí faoi éide agus mura bhfuil oiliúint agus teagasc faighte
aige nó aici (cibé acu roimh thosach feidhme an ailt seo
nó dá éis) ar de chineál iad, i dtuairim an duine nó, má
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tá sé nó sí údaraithe ag duine eile, i dtuairim an duine
atá á údarú nó a húdarú, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGarda Síochána, a chuirfidh treoir ar fáil dó nó di le
linn an chumhacht sin a fheidhmiú.

(3) I gcás ina ndéanfaidh duine údaraithe dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) nó duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) duine a ghabháil faoin bhfo-
alt sin, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, an duine a thabhairt
isteach i gcoimeád comhalta den Gharda Síochána le go ndéileálfar
leis nó léi de réir an dlí. Ní dhéanann gabháil an duine dochar dá
athghabháil nó dá hathghabháil ag comhalta den Gharda Síochána
faoi reacht nó ar shlí eile.

42.—(1) Ar dhuine a chiontú faoin gCuid seo, féadfaidh an chúirt
dá rogha féin, i dteannta aon phionóis eile a dhlífear a chur ar aon
duine den sórt sin, deimhniú inniúlachta arna shealbhú ag an duine
a fhionraí nó a chealú agus a cheangal ar an sealbhóir an deimhniú
a thabhairt suas don Aire.

(2) I gcás ina ndearnadh deimhniú inniúlachta a fhionraí nó a
chealú faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt, ar iarratas a dhéanamh
chuici, agus má mheasann sí gur cóir sin sna himthosca, a ordú don
Aire an deimhniú a fionraíodh nó a cealaíodh a atheisiúint agus a
thabhairt ar ais nó féadfaidh sí an tréimhse fionraí a laghdú.

(3) Déanfar aon deimhniú inniúlachta arna fhionraí nó arna
chealú faoin alt seo a sheachadadh ar an Aire a luaithe is indéanta
tar éis é a fhionraí nó a chealú.

(4) Aon duine a mhainníonn fo-alt (3) a chomhlíonadh, tá sé nó
sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €500 a chur air nó uirthi.

(5) San alt seo, ciallaíonn “deimhniú inniúlachta” deimhniú
inniúlachta bailí arna eisiúint ag an Aire faoi alt 3 den Acht Loingis
Cheannaíochta (Deimhniúchán Mairnéalach), 1979.

43.—Féadfaidh an tAire imeachtaí i leith ciona faoin gCuid seo a
ionchúiseamh go hachomair.

44.—Féadfaidh an tAire aon chostais de chuid an Aire arna dtabhú
in ionchúiseamh duine, nó i dtaca le hionchúiseamh duine, mar
gheall ar chion faoin Acht seo a gciontófar duine ann, a ghnóthú
mar fhiach a bheidh dlite don Aire agus iníoctha leis nó léi ag an
duine ciontaithe.

45.—Aon toirmeasc nó ceanglas faoin gCuid seo i ndáil le
soitheach nó le duine ar bord agus ailt 21, 40 agus 41, níl feidhm
acu—

(a) maidir le long chogaidh, soitheach cúnta cabhlaigh nó
soitheach eile i seirbhís Óglaigh na hÉireann nó
cabhlaigh nó fórsaí míleata stáit eile, nó

(b) maidir le soitheach atá á úsáid chun críocha garda cósta,
custam nó póilíneachta nó tarrthála.

33

Cd.3 A.41

Deimhniú
inniúlachta máistir,
etc., loinge a
fhionraí nó a chealú
in imthosca áirithe.

Cionta achoimre a
ionchúiseamh.

Costais an Aire a
ghnóthú.

Gan feidhm a
bheith ag Cuid 3
maidir le longa
cogaidh, etc.



Cd.3

Mínithe (Cuid 3).

34

[Uimh. 11.] [2005.]An tAcht um Shábháilteacht Mhuirı́,
2005.

46.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “duine údaraithe” duine nó aicme daoine atá ceaptha faoi
alt 39(1) mar dhuine údaraithe nó mar dhaoine údaraithe chun
críocha na Coda seo;

ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna ullmhú agus arna
fhoilsiú faoi alt 35;

ciallaíonn “Roinn” an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní
Nádúrtha;

tá le “long Éireannach” an bhrí a shanntar dó le halt 9 den Acht
Loingis Thráchtála, 1955;

ciallaíonn “máistir” i ndáil le long, an duine atá, de thuras na huaire,
i gceannas nó i bhfeighil na loinge;

ciallaíonn “oibriú” i ndáil le soitheach—

(a) aon ní a dhéanamh a bhaineann go díreach le gabháil,
stiúradh, seoladh nó loingsiú an tsoithigh, nó

(b) trealamh muirí a bhaineann le críoch nó úsáid bheartaithe
an tsoithigh a oibriú ar farraige nó in uiscí (lena n-áirítear
oscailt nó dúnadh aon chuid den soitheach nó ardú nó
ísliú aon rampa nó coisbhealaigh chun bordáil paisinéirí
nó feithiclí ar an soitheach, nó a ndíbhordáil amach as,
a éascú);

ciallaíonn “úinéir” i ndáil le soitheach, an duine atá cláraithe faoin
Acht Loingis Thráchtála, 1955 mar a úinéir, nó, mura bhfuil aon
duine cláraithe amhlaidh, an duine ar leis nó léi an soitheach, agus
folaíonn sé aon pháirt-úinéir, cairtfhostóir, fruilitheoir, bainisteoir nó
oibritheoir de chuid an tsoithigh;

tá le “árthach áineasa” an bhrí a shanntar dó le halt 20 (arna leasú
le halt 47) d’Acht 1992;

folaíonn “long” soitheach d’aon tuairisc a úsáidtear i loingseoireacht
agus nach dtiomáintear le rámhaí;

folaíonn “soitheach” aon long nó bád agus aon soitheach eile a
úsáidtear i loingseoireacht agus dobharárthaí pearsanta agus árthaí
caithimh aimsire;

ciallaíonn “neamh-mhuiracmhainneach” i ndáil le soitheach—

(a) a bheith neamhinniúil ar dhul amach ar an bhfarraige nó
in uiscí—

(i) mar gheall ar an riocht ina bhfuil cabhail, rigín,
trealamh nó innealra an tsoithigh, nó

(ii) mar gheall ar é a bheith gann i bhfoireann nó mar
gheall ar ró-luchtú nó luchtú míchuí, nó

(b) nach gcomhlíonann sé rialacháin arna ndéanamh faoi na
hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2005 a
bhaineann le sábháilteacht an tsoithigh agus daoine ar
bord (agus, go háirithe, i ndáil le caighdeáin
mhuiracmhainneachta, tógála agus chothabhála agus
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trealaimh tarrthála, comhraic dóiteáin, raidió agus
loingseoireachta).

(2) Sa Chuid seo (seachas ailt 23 agus 24), aon tagairt do long nó
do shoitheach in uiscí na hÉireann ar tagairt í do long nó do
shoitheach a cláraíodh lasmuigh den Stát, is tagairt í don long nó don
soitheach le linn di nó dó a bheith i gcalafort, i gcuan nó in áit eile
sa Stát nó laistigh d’fharraigí teorann an Stáit le linn di nó dó a bheith
ag dul go dtí aon chalafort, cuan nó áit den sórt sin sin nó uaidh.

CUID 4

Rialacháin Sábháilteachta — Báid Phaisinéirí, Soithí
Iascaireachta agus Árthaí Áineasa — agus Leasú ar na

hAchtanna Loingis Cheannaíochta

47.—(1) Leasaítear Acht 1992 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad ailt 18, 19 agus 20 (arna leasú le halt 44 d’Acht 2000):

“Sábháilteacht
bád paisinéirí
agus a
bpaisinéirí
agus a
bhfoirne.

18.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, cibé
foráil a dhéanamh a mheasfaidh an tAire is gá nó
is fóirsteanach chun—

(a) sábháilteacht—

(i) bád paisinéirí,

(ii) paisinéirí agus foirne bád
paisinéirí, agus

(iii) daoine eile, agus maoine, ó
dhíobháil nó ó dhamáiste de
bhíthin nó de thoradh báid
phaisinéirí a úsáid nó ag eascairt
as,

a chinntiú, nó

(b) a chinntiú nach ndéanfaidh úsáid báid
paisinéirí suaitheadh nó nach núis í.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1)—

(a) a cheangal go ndéanfaidh báid
phaisinéirí caighdeáin
mhuiracmhainneachta shonraithe (lena
n-áirítear cobhsaíocht) a
chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh báid
phaisinéirí caighdeáin déanmhais agus
chothabhála shonraithe a
chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh aicmí
sonraithe bád paisinéirí ceann amháin
nó níos mó de na nithe seo a leanas a
iompar, is é sin le rá, trealamh
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tarrthála, comhraic dóiteáin, raidió
agus loingseoireachta sonraithe,

(d) a thoirmeasc paisinéirí a bheith ar bord
nó á n-iompar ag soithí, nó ag aicmí
sonraithe soithí, is ábhar do
cheadúnais mura mbeidh polasaithe
árachais i bhfeidhm faoina mbeidh
úinéirí na soithí nó, má tá na soithí ar
fruiliú, na daoine a bhfuil siad ar fruiliú
chucu, árachaithe go feadh méid
shonraithe in aghaidh fiontar
sonraithe,

(e) foráil a dhéanamh chun caighdeáin
inniúlachta máistrí agus aon
chomhaltaí eile d’fhoirne soithí is
ábhar do cheadúnais a fhionnadh agus
a thástáil, cibé acu trí scrúdú, trí
agallamh nó ar shlí eile, agus chun
daoine nach mbaineann amach cibé
caighdeáin inniúlachta a mheasfaidh
an tAire is cuí a thoirmeasc ar oibriú
mar mháistrí nó, de réir mar a bheidh,
mar chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí
sin agus chun úinéirí na soithí sin a
thoirmeasc ar dhaoine nach
mbaineann amach na caighdeáin sin a
dúradh a fhostú mar chaptaein nó mar
chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí,

(f) foráil a dhéanamh maidir le báid
phaisinéirí nó le haicmí sonraithe bád
paisinéirí a chlárú agus maidir le
máistrí nó daoine atá i bhfeighil ar
bháid paisinéirí nó báid paisinéirí
d’aicme shonraithe nó á n-oibriú a
cheadúnú nó a dheimhniú,

(g) úsáid bád paisinéirí nó aicmí sonraithe
bád paisinéirí a rialáil faoi threoir aoise
nó cáilíochtaí eile máistrí nó daoine atá
i bhfeighil ar bháid paisinéirí nó báid
paisinéirí d’aicme shonraithe nó á
n-oibriú,

(h) úsáid bád paisinéirí nó aicmí sonraithe
bád paisinéirí in imthosca ar leith a
rialáil nó a thoirmeasc, agus caitheamh
alcóil nó drugaí ag máistrí nó ag daoine
atá i bhfeighil ar bháid paisinéirí nó
báid paisinéirí d’aicme shonraithe nó á
n-oibriú a rialáil nó a thoirmeasc,

(i) úsáid feistí pearsanta snámha ar aicmí
sonraithe bád paisinéirí a cheangal
agus a rialáil,

(j) feithiclí atá ar iompar ar bord báid
paisinéirí atá deartha le haghaidh
iompair feithiclí a rialáil nó aicmí
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feithiclí a thoirmeasc ó bheith ar
iompar ar bhád paisinéirí den sórt sin,

(k) iompar earraí nó ábhar d’aicme
shonraithe ar bháid phaisinéirí nó ar
bháid phaisinéirí d’aicme shonraithe a
rialáil nó a thoirmeasc,

(l) an líon daoine a fhéadfar a iompar ar
bháid phaisinéirí d’aicme shonraithe a
rialáil, agus

(m) tarraingt aon ní ag báid phaisinéirí nó
uathu nó ag báid phaisinéirí d’aicme
shonraithe nó uathu a rialáil nó a
thoirmeasc.

(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin
faoin alt seo maidir le cibé nithe iarmhartacha,
teagmhasacha, coimhdeacha agus forlíontacha
(lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán agus, le
toiliú an Aire Airgeadais, muirearú táillí) a
mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i
rialacháin faoin alt seo maidir le haicmí éagsúla
bád paisinéirí nó maidir le daoine atá ar bháid
phaisinéirí nó á n-úsáid.

(5) (a) Más rud é, maidir le soitheach, go
ndéantar sárú ar rialachán faoin alt seo
(seachas fo-alt (2)(d)), tá úinéir agus
(má tá an soitheach in úsáid) máistir
an tsoithigh araon ciontach i gcion agus
dlitear, maidir le gach duine acu, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

(b) Más rud é, maidir le soitheach, go
ndéantar sárú ar rialachán faoi fho-alt
(2)(d), tá úinéir an tsoithigh (nó, má tá
an soitheach ar fruiliú, an duine a
bhfuil sé ar fruiliú chuige nó chuici)
agus máistir an tsoithigh araon
ciontach i gcion agus dlitear, maidir le
gach duine acu—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná €100,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 2 bhliain nó iad araon, a
chur air nó uirthi.
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Sábháilteacht
soithí
iascaireachta
agus a
bhfoirne.

19.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, cibé
foráil a dhéanamh a mheasfaidh an tAire is gá nó
is fóirsteanach chun—

(a) sábháilteacht—

(i) soithí iascaireachta,

(ii) foirne soithí iascaireachta, agus

(iii) daoine eile, agus maoine, ó
dhíobháil nó ó dhamáiste, de
bhíthin nó de thoradh soithí
iascaireachta a úsáid nó ag
eascairt as,

a chinntiú, nó

(b) a chinntiú nach ndéanfaidh úsáid
soithigh iascaireachta suaitheadh nó
nach núis í.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar, le rialacháin faoin alt seo—

(a) a cheangal go ndéanfaidh soithí
iascaireachta nó aicmí sonraithe soithí
iascaireachta caighdeáin
mhuiracmhainneachta shonraithe (lena
n-áirítear cobhsaíocht) a
chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh soithí
iascaireachta nó aicmí sonraithe soithí
iascaireachta caighdeáin déanmhais
agus chothabhála shonraithe a
chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh soithí
iascaireachta nó aicmí sonraithe soithí
iascaireachta ceann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas a iompar, is é
sin le rá, trealamh tarrthála, comhraic
dóiteáin, raidió agus loingseoireachta
sonraithe,

(d) foráil a dhéanamh maidir le
suirbhéireachtaí tréimhsiúla ar shoithí
iascaireachta nó ar aicmí sonraithe
soithí iascaireachta agus ar a gcuid
trealaimh agus chun a thoirmeasc
soithí iascaireachta a úsáid le haghaidh
iascaireachta ar soithí iad nach mbeidh
suirbhéireacht déanta orthu de réir na
rialachán nó, tar éis suirbhéireachta
den sórt sin, a ndearbhaíonn an duine
a rinne í go bhfuil siad
neamhshábháilte lena n-úsáid le
haghaidh iascaireachta, duántachta san
fharraige nó duántachta i bhfíoruisce,
agus maidir le hachomhairc in aghaidh
na ndearbhuithe sin agus in aghaidh
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cinntí eile de chuid na
suirbhéireachtaí sin,

(e) foráil a dhéanamh chun caighdeáin
inniúlachta scipéirí agus aon
chomhaltaí eile d’fhoirne soithí
iascaireachta nó aicmí sonraithe soithí
iascaireachta a fhionnadh agus a
thástáil, cibé acu trí scrúdú, trí
agallamh nó ar shlí eile, agus chun
daoine nach mbaineann amach cibé
caighdeáin inniúlachta a mheasfaidh
an tAire is cuí a thoirmeasc ar oibriú
mar scipéirí nó, de réir mar a bheidh,
mar chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí
sin agus chun úinéirí na soithí sin a
thoirmeasc ar dhaoine nach
mbaineann amach na caighdeáin sin a
dúradh a fhostú mar scipéirí nó mar
chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí sin,

(f) úsáid feistí pearsanta snámha ar aicmí
sonraithe soithí iascaireachta a
cheangal agus a rialáil, agus

(g) tarraingt aon ní (seachas líonta
iascaireachta) ag soithí iascaireachta
nó uathu, nó ag soithí iascaireachta
d’aicme shonraithe nó uathu, a rialáil
nó a thoirmeasc.

(3) Féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a
dhéanamh maidir le cibé nithe iarmhartacha,
teagmhasacha, coimhdeacha agus forlíontacha
(lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán agus, le
toiliú an Aire Airgeadais, muirearú táillí ag an
Aire) a mheasfaidh an tAire is gá nó is
fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i
rialacháin faoin alt seo maidir le haicmí éagsúla
soithí iascaireachta.

(5) Más rud é, maidir le soitheach iascaireachta,
go ndéantar sárú ar rialachán faoin alt seo, tá
úinéir agus (má tá an soitheach in úsáid) máistir
an tsoithigh araon ciontach i gcion agus dlitear,
maidir le gach duine acu, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Sábháilteacht
árthaí áineasa
agus na
ndaoine atá
iontu.

20.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, cibé
foráil a dhéanamh a mheasfaidh sé nó sí is gá nó
is fóirsteanach chun—

(a) sábháilteacht—

(i) árthaí áineasa,

(ii) na ndaoine atá in árthaí áineasa,
agus
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(iii) daoine eile, agus maoine, ó
dhíobháil nó ó dhamáiste de
bhíthin nó de thoradh árthaí
áineasa a úsáid, nó ag eascairt as,

a chinntiú, nó

(b) a chinntiú nach ndéanfaidh úsáid
árthaigh áineasa suaitheadh nó nach
núis í.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar le rialacháin faoi fho-alt (1)—

(a) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa
nó aicmí sonraithe árthaí áineasa
caighdeáin mhuiracmhainneachta
shonraithe (lena n-áirítear
cobhsaíocht) a chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa
nó aicmí sonraithe árthaí áineasa
caighdeáin déanmhais agus
chothabhála shonraithe a
chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa
nó aicmí sonraithe árthaí áineasa
trealamh tarrthála, comhraic dóiteáin,
raidió agus loingseoireachta sonraithe
a iompar,

(d) foráil a dhéanamh maidir le
suirbhéireacht thréimhsiúil ar aicmí
sonraithe árthaí áineasa agus ar a gcuid
fearas agus trealaimh agus chun a
thoirmeasc aicmí sonraithe árthaí
áineasa a úsáid ar árthaí iad nach
mbeidh suirbhéireacht déanta orthu de
réir na rialachán nó, tar éis
suirbhéireachta den sórt sin, a
ndearbhaíonn an duine a rinne í go
bhfuil siad neamhshábháilte lena
n-úsáid agus maidir le hachomhairc in
aghaidh na ndearbhuithe sin nó in
aghaidh cinntí eile de chuid na
suirbhéireachtaí sin,

(e) foráil a dhéanamh maidir le haicmí
sonraithe árthaí áineasa a chlárú agus
máistrí nó daoine atá i bhfeighil ar
árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa nó á n-oibriú a
cheadúnú nó a dheimhniú,

(f) úsáid árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa a rialáil faoi threoir
aoise nó cáilíochtaí eile máistrí nó
daoine atá i bhfeighil ar árthaí áineasa
nó árthaí áineasa d’aicme shonraithe
nó á n-oibriú,
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(g) úsáid árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa a rialáil nó a thoirmeasc
in imthosca áirithe, agus caitheamh
alcóil nó drugaí ag máistrí nó ag daoine
atá i bhfeighil ar árthaí áineasa nó
árthaí áineasa d’aicme shonraithe nó á
n-oibriú a rialáil nó a thoirmeasc,

(h) úsáid árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa a thoirmeasc, mura
mbeidh polasaithe árachais i bhfeidhm
faoina mbeidh úinéirí na n-árthaí
áineasa nó, má tá na hárthaí áineasa ar
fruiliú, na daoine a bhfuil siad ar fruiliú
chucu, árachaithe go feadh méid
shonraithe in aghaidh fiontar sonraithe
a bhaineann le húsáid na n-árthaí
áineasa,

(i) úsáid feistí pearsanta snámha ar aicmí
sonraithe árthaí áineasa a cheangal
agus a rialáil,

(j) an líon daoine a fhéadfar a iompar ar
árthaí áineasa d’aicme shonraithe a
rialáil, agus

(k) tarraingt aon ní ag árthaí áineasa nó
uathu, nó ag árthaí áineasa d’aicme
shonraithe nó uathu, a rialáil nó a
thoirmeasc.

(3) Féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a
dhéanamh maidir le cibé nithe iarmhartacha,
teagmhasacha, coimhdeacha agus forlíontacha
(lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán agus, le
toiliú an Aire Airgeadais, muirearú táillí ag an
Aire) a mheasfaidh an tAire is gá nó is
fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i
rialacháin faoin alt seo maidir le haicmí éagsúla
árthaí áineasa nó maidir le daoine atá ar árthaí
áineasa nó á n-úsáid.

(5) Más rud é, maidir le hárthach áineasa, go
ndéantar sárú ar rialachán faoin alt seo, tá úinéir
agus (má tá an t-árthach in úsáid) máistir an
árthaigh araon ciontach i gcion agus dlitear, maidir
le gach duine acu, ar é a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur
air nó uirthi.

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘árthaí áineasa’ soithí
a úsáidtear ar shlí seachas le haghaidh brabúis
agus a úsáidtear go hiomlán nó go príomha ar
mhaithe le spórt nó caitheamh aimsire ach
folaíonn sé soithí inneallghluaiste atá ar fruiliú de
bhun conarthaí nó socruithe eile nach
gceanglaíonn ar úinéirí na soithí foirne nó codanna
d’fhoirne a sholáthar dóibh.”.
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(2) Leasaítear Acht 1992 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 27:

“Fógra um
íocaíocht
sheasta.

27.—(1) Féadfaidh an tAire a fhorordú go
bhfuil feidhm ag an alt seo maidir le sárú nó le
sárú áirithe ar rialacháin arna ndéanamh faoi alt
18 (seachas fo-alt (2)(d)), 19 agus 20.

(2) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag
oifigeach údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil
cion faoi alt 18, 19 nó 20 i ndáil le sárú ar
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 18, 19 nó 20 lena
mbaineann an t-alt seo, nó faoi alt 33(3) nó 34(2)
den Acht um Shábháilteacht Muirí, 2005, á
dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí
fógra san fhoirm fhorordaithe, nó i bhfoirm a
mbeidh an éifeacht chéanna leis, a sheirbheáil ar
an duine, á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an
cion i leith an tsáraithe,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach dáta an
fhógra, íocaíocht €150, nó cibé méid
eile a bheidh forordaithe faoi fho-alt
(5), agus a mbeidh an fógra ina
teannta, a dhéanamh leis an eagraíocht
a shonrófar ag an seoladh a bheidh
sonraithe san fhógra, agus

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

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

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm ag an
bhfógra maidir leis nó léi, le linn na
tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra, an íocaíocht a bheidh sonraithe
san fhógra, agus a mbeidh an fógra ina
teannta, a dhéanamh leis an eagraíocht
a shonrófar ag an seoladh a bheidh
sonraithe san fhógra,

(b) féadfaidh an eagraíocht a shonrófar an
íocaíocht a ghlacadh, admháil uirthi a
eisiúint agus an t-airgead a íocadh
amhlaidh a choinneáil, agus ní bheidh
aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh
inghnóthaithe in aon imthosca ag an
duine a rinne í,
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(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an
chiona líomhnaithe sa tréimhse a
bheidh sonraithe san fhógra, agus má
dhéantar an íocaíocht a bheidh
sonraithe amhlaidh le linn na tréimhse
sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh
i leith an chiona líomhnaithe.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt
18, 19 nó 20 nó alt 33(3) nó 34(2) den Acht um
Shábháilteacht Mhuirí, 2005, is ar an gcosantóir atá
an dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht de
bhun fógra faoin alt seo.

(5) Féadfaidh an tAire méid eile a fhorordú, nó
méideanna éagsúla a fhorordú i leith sáruithe
éagsúla nó aicmí éagsúla soithí, in ionad an mhéid
a shonraítear i bhfo-alt (2)(b).

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘eagraíocht’ an Roinn
Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha nó
cibé duine eile a bheidh sonraithe i bhfógra arna
eisiúint faoin alt seo.”.

(3) Aon rialacháin a rinneadh faoi alt 18, 19, 20 agus 27 d’Acht
1992 agus atá i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,
leanann siad i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin agus meastar
go ndearnadh iad faoi alt 18, 19, 20 nó 27, de réir mar a bheidh, arna
chur isteach leis an alt seo.

48.—Leasaítear alt 12(4) den Acht Loingis Cheannaíochta, 1947
trí “€500” a chur in ionad “cúig puint fhichead”.

49.—Leasaítear Acht 1979—

(a) in alt 3(3), trí “€5,000” a chur in ionad “£250”,

(b) in alt 5(1), trí “€100,000” a chur in ionad “£5,000”,

(c) in alt 5(2), trí “€5,000” a chur in ionad “£500”,

(d) in alt 6, trí “€5,000” a chur in ionad “£250”,

(e) in alt 7(2), trí “€500” a chur in ionad “£250”,

(f) in alt 8(2), trí “€5,000” a chur in ionad “£250”, agus

(g) in alt 11(2), trí “€500” a chur in ionad “£100”.

50.—Leasaítear Acht 1992—

(a) in alt 6(2)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£10,000”,
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(b) in alt 8(6)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£10,000”, agus

(iii) mír (c), trí “€100,000” a chur in ionad “£100,000”,

(c) in alt 9, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) I gcás ina ndéanfaidh an tAire deimhniú i leith
soithigh áirithe a chúlghairm nó a chur ar fionraí, agus
inarb é a thuairim nó a tuairim, nár cheart, ar mhaithe le
sábháilteacht, gur shealbhóir ar dheimhniú nó ar
cheadúnas i ndáil le soithí eile sealbhóir an deimhnithe,
ansin féadfaidh an tAire aon deimhniú nó ceadúnas eile a
bheidh á shealbhú ag an sealbhóir i ndáil le haon soitheach
eile a chúlghairm nó a chur ar fionraí.”,

(d) in alt 10(2)—

(i) mír (a), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”, agus

(ii) mír (b), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,

(e) in alt 11(2)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£10,000”,

(f) in alt 12(2)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£100,000”,

(g) in alt 13(3)—

(i) mír (a)(i), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,

(ii) mír (a)(ii), trí “€100,000” a chur in ionad “£100,000”,

(iii) mír (b), trí “€2,000” a chur in ionad “£500”, agus

(iv) mír (c), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,

(h) in alt 14(2)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£5,000”,

(i) in alt 14A(3) (a cuireadh isteach le halt 4(c) den Acht
Loingis Cheannaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha),
1998)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur “£1,500”, agus
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2005.

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£10,000”,

(j) in alt 15(7)—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£5,000”, agus

(iii) mír (c), trí “€100,000” a chur in ionad “£50,000”,

(k) in alt 16, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) I gcás ina ndéanfaidh an tAire ceadúnas i leith
soithigh áirithe a chúlghairm nó a chur ar fionraí faoi fho-
alt (2), agus inarb é a thuairim nó a tuairim nár cheart, ar
mhaithe le sábháilteacht, gur shealbhóir ar cheadúnas nó
ar dheimhniú i ndáil le soithí eile sealbhóir an cheadúnais,
ansin féadfaidh an tAire aon cheadúnas nó deimhniú eile
a bheidh á shealbhú ag an sealbhóir i ndáil le haon
soitheach eile a chúlghairm nó a chur ar fionraí.”,

(l) in alt 17(3)—

(i) mír (a), trí “€500” a chur in ionad “£200”, agus

(ii) mír (b), trí “€2,000” a chur in ionad “£500”,

(m) in alt 25(3), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(n) in alt 30, trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”.

51.—Leasaítear Acht 2000—

(a) in alt 2, sa mhíniú ar “úinéir”, trí “aon fhruilitheoir,” a
chur isteach i ndiaidh “aon chairtfhostóir,”,

(b) in alt 30(7), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(c) in alt 31(3), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(d) in alt 36(7), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,500” agus “6
mhí” a chur in ionad “12 mhí”,

(e) in alt 42—

(i) mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,500” agus “6
mhí” a chur in ionad “3 mhí”, agus

(ii) mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£100,000”.

CUID 5

Leasú ar Achtacháin Áirithe

52.—Leasaítear an tAcht Cuanta, 1946—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 48:
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“Cuan a
ghlanadh, etc.

48.—Faoi réir an dlí a bheidh i bhfeidhm
de thuras na huaire a chomhlíonadh,
féadfaidh údarás cuain cibé bearta is cuí leo
a dhéanamh chun a gcuan agus na bealaí
chuige a ghlanadh, a sciúradh, a dhoimhniú,
a fheabhsú agus a dhreideáil.”,

agus

(b) in alt 60—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (12):

“(12) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo,
dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (13):

“(14) (a) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag
oifigeach de chuid údaráis cuain a bheidh
údaraithe chun críocha an fho-ailt seo
chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi fho-
alt (12) den alt seo á dhéanamh nó déanta
ag duine, féadfaidh sé nó sí fógra san
fhoirm a bheidh sonraithe ag an údarás
cuain i bhfodhlíthe faoin alt seo a
sheirbheáil ar an duine, á rá—

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

(ii) go bhféadfaidh an duine, le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach dáta an
fhógra, íocaíocht €150, agus a mbeidh
an fógra ina teannta, a dhéanamh leis
an údarás cuain ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra, agus

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

(b) I gcás ina dtabharfar fógra faoi mhír (a) den
fho-alt seo—

(i) féadfaidh duine a bhfuil feidhm ag an
bhfógra maidir leis nó léi, le linn na
tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra, an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra, agus a mbeidh
an fógra ina teannta, a dhéanamh leis
an údarás cuain ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra,
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(ii) féadfaidh an t-údarás cuain an
íocaíocht a ghlacadh, admháil uirthi a
eisiúint agus an t-airgead a íocadh a
choinneáil, agus ní bheidh aon
íocaíocht a ghlacfar inghnóthaithe in
aon imthosca ag an duine a rinne í,

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

(c) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin
bhfo-alt seo, is ar an gcosantóir atá an
dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht
de bhun fógra faoin bhfo-alt seo.”.

53.—Leasaítear alt 222B (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht
Iascaigh (Leasú), 2003) den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959—

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

“(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon bhád
iascaireachta mara Éireannach.”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “nó arna athnuachan ” a chur isteach i
ndiaidh “arna dheonú”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (3):

“(a) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin ceadúnais
bád iascaireachta mara a dheonú ar feadh cibé
tréimhse a bheidh sonraithe sa cheadúnas.”,

(d) i bhfo-alt (3)(d), trí “théarmaí agus coinníollacha” a chur
in ionad “choinníollacha”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) (a) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin ceadúnas
báid iascaireachta mara a athnuachan, gan
iarratas a bheith déanta ag sealbhóir an
cheadúnais faoi fho-alt (3)(b), ar feadh cibé
tréimhse nó tréimhsí is cuí leis nó léi.

(b) Níl feidhm ag alt 7 den Acht Iascaigh (Leasú),
2003 maidir le ceadúnas a athnuachan faoi
mhír (a).

(c) Aon cheadúnas báid iascaireachta mara a
bheidh athnuaite ag an údarás ceadúnúcháin
roimh thosach feidhme alt 53 den Acht um
Shábhailteacht Mhuirí, 2005, measfar é a bheith
athnuaite faoi mhír (a).”,
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2005.

(f) i bhfo-alt (8), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin cibé
téarmaí (lena n-áirítear téarmaí ina sonrófar
teagmhas nó toisc eile a bhfuil sé ceaptha don
cheadúnas teacht i bhfeidhm nó scor d’fheidhm
a bheith leis ar é nó í do tharlú) agus
coinníollacha (lena n-áirítear coinníollacha a
bheidh le comhlíonadh sula dtiocfaidh an
ceadúnas i ngníomh) is dóigh leis is cuí a chur
ag gabháil le ceadúnas báid iascaireachta mara
agus féadfaidh sé freisin téarmaí nó
coinníollacha breise a chur ag gabháil leis na
téarmaí nó coinníollacha a ghabhann le
ceadúnas den sórt sin cheana féin nó na
téarmaí nó coinníollacha sin a athrú nó aon
téarmaí nó coinníollacha den sórt sin a
bhaint.”,

(g) i bhfo-alt (8)(b) trí “le téarma nó coinníoll” a chur in ionad
“le coinníoll” agus “sa téarma nó coinníoll” a chur in
ionad “sa choinníoll” gach áit a bhfuil sé, agus i bhfo-
alt (8)(c) trí “ar théarma nó coinníoll” a chur in ionad
“ar choinníoll”,

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

“(8A) (a) Is coinníoll de cheadúnas báid iascaireachta
mara go gcinnteoidh an ceadúnaí go
gcomhlíonfaidh an bád ceadúnaithe ceanglais a
shonraítear leis na hAchtanna Loingis
Cheannaíochta, 1894 go 2005 nó fúthu.

(b) I gcás ina gceanglaítear leis na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta, 1894 go 2005 nó fúthu
suirbhé a dhéanamh ar bhád iascaireachta
mara chun a shuíomh cibé acu a chomhlíonann
nó nach gcomhlíonann an bád sin na ceanglais
a shonraítear leis na hAchtanna sin nó fúthu, ní
dhéanfaidh an t-údarás ceadúnúcháin ceadúnas
báid iascaireachta mara a dheonú nó a
athnuachan i leith an bháid mura deimhin leis
an údarás ceadúnúcháin go gcomhlíonann an
bád na ceanglais sin.

(c) I gcás ina gceanglaítear, le cód cleachtais arna
fhoilsiú ag an Aire agus a bhaineann le
sábháilteacht agus muiracmhainneacht bád
iascaireachta mara d’aicme nach mbaineann
mír (b) léi, go ndéanfar suirbhé ar bhád
iascaireachta mara den aicme sin chun a
shuíomh cibé acu a chomhlíonann nó nach
gcomhlíonann an bád sin na ceanglais a
shonraítear sa chód cleachtais, ní dheonóidh an
t-údarás ceadúnúcháin ceadúnas báid
iascaireachta mara i leith an bháid mura
mbeidh dearbhú curtha ar fáil don údarás
ceadúnúcháin gur comhlíonadh an cód
cleachtais.”,
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agus

(i) i bhfo-alt (13) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “Acht 1983”:

“ciallaíonn ‘bád iascaireachta mara Éireannach’ bád
iascaireachta mara—

(a) atá taifeadta i gClár na mBád Iascaireachta, nó
a gceanglaítear é a thaifeadadh amhlaidh, nó

(b) atá díolmhaithe óna thaifeadadh amhlaidh le
rialacháin faoi alt 373 den Merchant Shipping
Act 1894;”.

54.—Leasaítear alt 4 den Acht um Lárionaid Chuanta Iascaigh,
1968—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (6):

“(a) Aon duine a sháraíonn ordú nó fodhlí faoin alt
seo, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €5,000 a chur air nó uirthi.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9):

“(10) (a) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach
don Aire atá údaraithe chun críocha an fho-ailt
seo chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi fho-
alt (6)(a) den alt seo á dhéanamh nó déanta ag
duine, féadfaidh sé nó sí fógra, san fhoirm a
bheidh sonraithe ag an Aire i bhfodhlíthe faoin
alt seo, a sheirbheáil ar an duine, á rá—

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

(ii) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse
21 lá dar tosach dáta an fhógra, íocaíocht
ina mbeidh cibé méid a bheidh sonraithe i
bhfodhlíthe faoin alt seo, agus a mbeidh
an fógra ina teannta, a dhéanamh leis an
Aire ag an seoladh a bheidh sonraithe san
fhógra, agus

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

(b) I gcás ina dtabharfar fógra faoi mhír (a) den fho-
alt seo—
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(i) féadfaidh duine a bhfuil feidhm ag an
bhfógra maidir leis nó léi, le linn na
tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra,
agus a mbeidh an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an Aire ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra,

(ii) féadfaidh an tAire an íocaíocht a ghlacadh,
admháil uirthi a eisiúint agus an t-airgead
a íocadh a choinneáil, agus ní bheidh aon
íocaíocht a ghlacfar inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a rinne í,

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

(c) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin bhfo-
alt seo, is ar an gcosantóir atá an dualgas a
chruthú go ndearnadh íocaíocht de bhun fógra
faoin bhfo-alt seo.

(d) Aon íocaíocht a ghlacfaidh an tAire faoin bhfo-
alt seo, déanfar í a íoc isteach sa Chiste um
Lárionaid Chuanta Iascaigh.”.

55.—(1) Leasaítear alt 4(1) (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht
um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna), 2005) den Acht
um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) ar chuideachta de réir bhrí alt 2 den Acht Cuanta,
1996,”.

(2) Ní dhéanann an leasú dá bhforáiltear i bhfo-alt (1) difear do
ghníomhartha arna ndéanamh roimh thosach feidhme an ailt seo faoi
na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967 go 2005.

56.—Leasaítear Acht na gCanálacha, 1986—

(a) in alt 7, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) (a) Má bheartaíonn Uiscebhealaí Éireann
fodhlíthe a dhéanamh faoi fho-alt (1),
foilseoidh sé fógra faoina bhfuil beartaithe i
nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear i
gcomharsanacht na canála nó na maoine canála
eile lena mbaineann an méid atá beartaithe.

(b) Beidh i bhfógra faoi mhír (a) ráiteas i dtéarmaí
ginearálta i dtaobh na gcríoch ar chucu a
dhéanfar na fodhlíthe beartaithe agus
tabharfar le fios—
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(i) go bhfuil cóip de na dréacht-fhodhlíthe ar
fáil lena hiniúchadh ag an bpobal in áit a
bheidh sonraithe san fhógra, agus

(ii) go bhféadfaidh duine agóidí in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe a chur faoi bhráid
Uiscebhealaí Éireann aon tráth le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach an lá a
chéadfhoilseofar an fógra.

(c) Coimeádfaidh Uiscebhealaí Éireann, le linn na
tréimhse 21 lá, cóip de na dréacht-fhodhlíthe
ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal san áit a
bheidh sonraithe san fhógra.

(d) Aon duine a dhéanfaidh agóid in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe, féadfaidh sé nó sí a agóidí
nó a hagóidí a chur faoi bhráid Uiscebhealaí
Éireann i scríbhinn aon tráth le linn na
tréimhse 21 lá. Breithneoidh Uiscebhealaí
Éireann na hagóidí.

(e) Ar dhul in éag don tréimhse 21 lá, de réir mar
is cuí le hUiscebhealaí Éireann, staonfaidh sé
ó na fodhlíthe a dhéanamh nó, le toiliú an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,
déanfaidh sé na fodhlíthe gan mhodhnú nó fara
cibé modhnú, de réir mar is cuí leis.

(f) Déanfaidh Uiscebhealaí Éireann cóip de na
fodhlíthe a bheidh i bhfeidhm de thuras na
huaire faoi fho-alt (1) i ndáil le canáil nó le
maoin chanála eile a chur ar fáil lena
hiniúchadh ag an bpobal in oifigí poiblí
Uiscebhealaí Éireann le linn gnáthuaireanta
oifige. Déanfaidh Uiscebhealaí Éireann
cóipeanna d’fhodhlíthe a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire agus a bhainfidh le canáil nó
le maoin chanála eile a chur ar fáil don phobal
ar cibé praghas (más ann) a chinnfidh sé.”;

(b) in alt 7—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon duine a sháraíonn fodhlí faoi fho-alt (1)
(seachas mír (i)), tá sé nó sí ciontach i gcion agus
dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €5000 a chur air nó uirthi.”,

(ii) trí fho-alt (4) a scriosadh, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(8) Féadfaidh Uiscebhealaí Éireann aon mhéid a
bheidh dlite agus ag dul dó faoi fhodhlíthe arna
ndéanamh faoi fho-alt (1)(i) a ghnóthú mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó aon
duine ag a mbeidh sé iníoctha.”,

agus
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(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Fógra um
íocaíocht
sheasta.

7A.—(1) I gcás ina bhfuil forais
réasúnacha ag oifigeach údaraithe
d’Uiscebhealaí Éireann chun a chreidiúint
go bhfuil cion faoi alt 7 á dhéanamh nó
déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí fógra,
san fhoirm a bheidh sonraithe ag
Uiscebhealaí Éireann i bhfodhlíthe faoi alt
7, a sheirbheáil ar an duine, á rá—

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

(b) go féadfaidh an duine, le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach dáta
an fhógra, íocaíocht €150, agus
a mbeidh an fógra ina teannta,
a dhéanamh le hUiscebhealaí
Éireann ag an seoladh a bheidh
sonraithe san fhógra, agus

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

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

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm
ag an bhfógra maidir leis nó léi,
le linn na tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san
fhógra, agus a mbeidh an fógra
ina teannta, a dhéanamh le
hUiscebhealaí Éireann ag an
seoladh a bheidh sonraithe san
fhógra,

(b) féadfaidh Uiscebhealaí Éireann
an íocaíocht a ghlacadh,
admháil uirthi a eisiúint agus an
t-airgead a íocadh a choinneáil,
agus ní bheidh aon íocaíocht a
ghlacfar inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a rinne í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i
leith an chiona líomhnaithe sa
tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, má dhéantar an
íocaíocht a bheidh sonraithe san
fhógra le linn na tréimhse sin, ní
thionscnófar aon ionchúiseamh
i leith an chiona líomhnaithe.
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(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion
faoi alt 7, is ar an gcosantóir atá an dualgas
a chruthú go ndearnadh íocaíocht de bhun
fógra faoin alt seo.”.

57.—Leasaítear Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990—

(a) in alt 3, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) (a) Má bheartaíonn Uiscebhealaí Éireann
fodhlíthe a dhéanamh faoi fho-alt (1),
foilseoidh sé fógra faoina bhfuil beartaithe i
nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa
chomharsanacht d’uiscebhealach na Sionainne
lena mbaineann an méid atá beartaithe.

(b) Beidh i bhfógra faoi mhír (a) ráiteas i dtéarmaí
ginearálta i dtaobh na gcríoch ar chucu a
dhéanfar na fodhlíthe beartaithe agus
tabharfar le fios—

(i) go bhfuil cóip de na dréacht-fhodhlíthe ar
fáil lena hiniúchadh ag an bpobal in áit a
bheidh sonraithe san fhógra, agus

(ii) go bhféadfaidh duine agóidí in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe a chur faoi bhráid
Uiscebhealaí Éireann aon tráth le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach an lá a
chéadfhoilseofar an fógra.

(c) Coimeádfaidh Uiscebhealaí Éireann, le linn na
tréimhse 21 lá, cóip de na dréacht-fhodhlíthe
ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal san áit a
bheidh sonraithe san fhógra.

(d) Aon duine a dhéanfaidh agóid in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe, féadfaidh sé nó sí a agóidí
nó a hagóidí a chur faoi bhráid Uiscebhealaí
Éireann i scríbhinn aon tráth le linn na
tréimhse 21 lá. Breithneoidh Uiscebhealaí
Éireann na hagóidí.

(e) Ar dhul in éag don tréimhse 21 lá, de réir mar
is cuí le hUiscebhealaí Éireann, staonfaidh sé
ó na fodhlíthe a dhéanamh nó, le toiliú an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,
déanfaidh sé na fodhlíthe gan mhodhnú nó fara
cibé modhnú, de réir mar is cuí leis.

(f) Déanfaidh Uiscebhealaí Éireann cóip de na
fodhlíthe a bheidh i bhfeidhm de thuras na
huaire faoi fho-alt (1) i ndáil le huiscebhealach
na Sionainne a chur ar fáil lena hiniúchadh ag
an bpobal in oifigí poiblí Uiscebhealaí Éireann
le linn gnáthuaireanta oifige. Déanfaidh
Uiscebhealaí Éireann cóipeanna d’fhodhlíthe a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus a
bhainfidh le huiscebhealach na Sionainne a
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chur ar fáil don phobal ar cibé táille (más ann)
a chinnfidh sé.”;

(b) in alt 3, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (5):

“(5) Aon duine a sháraíonn fodhlí faoi fho-alt (1)
(seachas mír (l)), tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
a chur air nó uirthi.

(5A) Féadfaidh Uiscebhealaí Éireann aon mhéid a
bheidh dlite agus ag dul dó faoi fhodhlíthe arna ndéanamh
faoi fho-alt (1)(l) a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí
in aon chúirt dlínse inniúla ó aon duine ag a mbeidh sé
iníoctha.”,

agus

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

“Fógra um
íocaíocht
sheasta.

3A.—(1) I gcás ina bhfuil forais
réasúnacha ag oifigeach údaraithe
d’Uiscebhealaí Éireann chun a chreidiúint
go bhfuil cion faoi alt 3 á dhéanamh nó
déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí fógra,
san fhoirm a bheidh sonraithe ag
Uiscebhealaí Éireann i bhfodhlíthe faoi alt
3, a sheirbheáil ar an duine, á rá—

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

(b) go féadfaidh an duine, le linn na
tréimhse 21 lá dar tosach dáta
an fhógra, íocaíocht €150, agus
a mbeidh an fógra ina teannta,
a dhéanamh le hUiscebhealaí
Éireann ag an seoladh a bheidh
sonraithe san fhógra, agus

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

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

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm
ag an bhfógra maidir leis nó léi,
le linn na tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san
fhógra, agus a mbeidh an fógra
ina teannta, a dhéanamh le
hUiscebhealaí Éireann ag an
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seoladh a bheidh sonraithe san
fhógra,

(b) féadfaidh Uiscebhealaí Éireann
an íocaíocht a ghlacadh,
admháil uirthi a eisiúint agus an
t-airgead a íocadh a choinneáil,
agus ní bheidh aon íocaíocht a
ghlacfar inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a rinne í;

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

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

58.—Leasaítear an tAcht Cuanta, 1996—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus
(2) d’alt 6:

“(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 46, 50, 52,
53, 60 nó 77, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €5,000 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
€1,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur
air nó uirthi.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoin Acht seo
(seachas alt 46, 50, 52, 53, 60 nó 77), tá sé nó sí ciontach i
gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000, a chur air nó uirthi.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“Fógra um
íocaíocht
sheasta.

6A.—(1) I gcás ina bhfuil forais
réasúnacha ag comhalta de phóilíní cuain
cuideachta (de réir bhrí alt 54) chun a
chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 42, 47, 48,
49, 61, 66, 71, 76, nó 92(10) á dhéanamh
nó déanta ag duine sa chuan ar ina leith is
comhalta den sórt sin é nó í, féadfaidh sé
nó sí fógra, san fhoirm a bheidh sonraithe
ag an gcuideachta i bhfodhlíthe faoi alt 42,
a sheirbheáil ar an duine, á rá—
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(a) go líomhnaítear go ndearna an
duine an cion, agus

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn
na tréimhse 21 lá dar tosach
dáta an fhógra, ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra—

(i) íocaíocht €300, agus an fógra
ina teannta, a dhéanamh
leis an gcuideachta lena
mbaineann, i leith cion,
seachas cion faoi alt 42 nó
71, a dhéanamh, nó

(ii) íocaíocht de cibé méid eile,
nach mó ná €300 ach nach
lú ná €50, de réir mar a
bheidh sonraithe i
bhfodhlíthe arna
ndéanamh faoi alt 42, agus
an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an
gcuideachta lena
mbaineann, i leith cion faoi
alt 42 nó 71, de réir mar a
bheidh, a dhéanamh,

nó íocaíocht de cibé méid eile,
in ionad aon cheann de na
méideanna sin, a bheidh arna
shonrú i rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire, agus a
mbeidh an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an gcuideachta
lena mbaineann, agus

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

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

(a) féadfaidh duine a bhfuil feidhm
ag an bhfógra maidir leis nó léi,
le linn na tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san
fhógra, agus a mbeidh an fógra
ina teannta, a dhéanamh leis an
gcuideachta ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra,

(b) féadfaidh an chuideachta a
shonrófar san fhógra an
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2005.

íocaíocht a ghlacadh, admháil
uirthi a eisiúint agus an
t-airgead a íocadh a choinneáil,
agus ní bheidh aon íocaíocht a
ghlacfar inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a rinne í;

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

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion
faoi fhoráil a luaitear i bhfo-alt (1), is ar
an gcosantóir atá an dualgas a chruthú go
ndearnadh íocaíocht de bhun fógra faoin
alt seo.”,

agus

(c) in alt 42, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) (a) Má bheartaíonn cuideachta fodhlíthe a
dhéanamh faoi fho-alt (1), foilseoidh sí fógra
faoina bhfuil beartaithe i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear i gcomharsanacht an
chuain lena mbaineann an méid atá beartaithe.

(b) Beidh i bhfógra faoi mhír (a) ráiteas i dtéarmaí
ginearálta i dtaobh na gcríoch ar chucu a
dhéanfar na fodhlíthe beartaithe agus
tabharfar le fios—

(i) go bhfuil cóip de na dréacht-fhodhlíthe ar
fáil lena hiniúchadh ag an bpobal in áit sa
chuan a bheidh sonraithe san fhógra, agus

(ii) go bhféadfaidh duine agóidí in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe a chur faoi bhráid na
cuideachta aon tráth le linn na tréimhse
21 lá dar tosach an lá a chéadfhoilseofar
an fógra.

(c) Coimeádfaidh an chuideachta, le linn na
tréimhse 21 lá, cóip de na dréacht-fhodhlíthe
ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal san áit a
bheidh sonraithe san fhógra.

(d) Aon duine a dhéanfaidh agóid in aghaidh na
ndréacht-fhodhlíthe, féadfaidh sé nó sí a agóidí
nó a hagóidí a chur faoi bhráid na cuideachta i
scríbhinn aon tráth le linn na tréimhse 21 lá.
Breithneoidh an chuideachta na hagóidí.

(e) Ar dhul in éag don tréimhse 21 lá, de réir mar
is cuí leis an gcuideachta, staonfaidh sí ó na
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fodhlíthe a dhéanamh nó déanfaidh sí na
fodhlíthe gan mhodhnú nó fara cibé modhnú,
de réir mar is cuí léi.

(5) An chuideachta a rinne cóip de na fodhlíthe a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoi fho-alt (1) i
ndáil le cuan, déanfaidh sí cóip díobh a chur ar fáil lena
hiniúchadh ag an bpobal sa chuan le linn gnáthuaireanta
oifige. Déanfaidh an chuideachta cóipeanna d’fhodhlíthe a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus a bhainfidh
leis an gcuan a chur ar fáil don phobal ar cibé praghas
(más ann) a chinnfidh an chuideachta.”.

CUID 6

Forálacha a Bhaineann leis an Imeall Trá agus le Ceadúnais
Imeall Trá agus Dobharshaothraithe, etc.

59.—Féadfar na hAchtanna Imeall Trá, 1933 go 2005 a ghairm de
na hAchtanna Imeall Trá, 1933 go 2003 agus den Chuid seo le chéile
agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

60.—Leasaítear na tAcht Imeall Trágha, 1933—

(a) in alt 1—

(i) sa mhíniú ar “imeall trágha”, trí “agus déanfar an
teorainn fhorimeallach den imeall trá a chinneadh de
réir alt 1A den Acht seo” a chur isteach i ndiaidh
“aon abhann no inbhir den tsórt san”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “an tAire”:

“ciallaíonn an abairt ‘Acht 2005’ an tAcht um
Shábháilteacht Mhuirí, 2005;”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1:

“An teorainn
fhorimeallach
den imeall trá.

1A.—(1) Tá an teorainn fhorimeallach
den imeall trá comhtheorannach, agus
measfar go raibh sí riamh agus go bhfuil sí
comhtheorannach, leis an teorainn ar
thaobh na farraige d’fharraigí teorann an
Stáit, de réir mar a fhoráiltear, ó am go
ham, le hAcht ón Oireachtas.

(2) Más rud é, díreach roimh an 21
Meitheamh 2005, nach raibh aon chuid den
imeall trá, ar imeall trá é de réir mar ab
inchinnte roimh an dáta sin gan tagairt
d’fho-alt (1) den alt seo, ar úinéireacht ag
an Stát de bhua aon deontais, aon chairte,
aon cheannaigh nó de dhroim aon ní eile,
ansin, ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1)
den alt seo ionas go leathnófar leas aon
duine sa chuid sin den imeall trá thar
theorainn fhorimeallach na coda sin den
imeall trá arna cinneadh, nó ab inchinnte,
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tráth an deontais, na cairte nó an
cheannaigh, nó an tráth a fuarthas
úinéireacht de dhroim ní eile.”,

(c) trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3:

“Forálacha a
bhaineann le
léasanna,
ceadúnais, etc.,
áirithe.

3A.—(1) I gcás ina mbeidh léas,
ceadúnas nó toiliú deonaithe ag an Aire
roimh Chuid 6 d’Acht 2005 a rith, ar léas,
ceadúnas nó toiliú é a bhaineann le
limistéar, nó a bhfuil limistéar ar áireamh
ann, nárbh imeall trá é murach alt 1A(1)
den Acht seo, ansin, beidh éifeacht leis an
léas, leis an gceadúnas nó leis an toiliú (lena
n-áirítear aon téarmaí agus coinníollacha)
faoi threoir an mhínithe ar ‘imeall trágha’
(arna leasú le Cuid 6 d’Acht 2005) in alt 1
den Acht seo.

(2) Más rud é—

(a) go raibh aon bhearta déanta ag
Aire roimh Chuid 6 d’Acht 2005
a rith, agus

(b) go mbaineann na bearta sin go
hiomlán nó go páirteach le
limistéar nach mbeadh, murach
alt 1A(1) den Acht seo, ina
chuid den imeall trá,

ansin beidh éifeacht leis na bearta sin, agus
measfar go raibh éifeacht leo riamh, faoi
threoir an mhínithe ar ‘imeall trágha’ (arna
leasú le Cuid 6 d’Acht 2005) in alt 1 den
Acht seo.

(3) Más rud é, mar gheall ar aon fhoráil
d’fho-alt (1) nó (2) den alt seo, go mbeadh
an fhoráil sin ar neamhréir le cearta
bunreachtúla aon duine, ansin beidh an
fhoráil sin faoi réir cibé teorainneacha is gá
chun a áirithiú nach mbeidh sí ar neamhréir
leo amhlaidh ach beidh lánfheidhm aici
agus lánéifeacht léi thairis sin.

Forálacha a
bhaineann le
hiarratais
áirithe ar léas,
ar cheadúnas
nó ar thoiliú.

3B.—(1) Más rud é, roimh Chuid 6
d’Acht 2005 a rith—

(a) go ndearnadh iarratas chun an
Aire ar léas, ar cheadúnas nó
ar thoiliú,

(b) go mbaineann an t-iarratas le
limistéar, nó go mbeidh
limistéar ar áireamh ann, nárbh
imeall trá é murach alt 1A(1)
den Acht seo, agus

(c) nach mbeidh an t-iarratas arna
chinneadh go críochnaitheach
sula rithfear Cuid 6 d’Acht 2005,
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ansin, le linn an t-iarratas a chinneadh,
féadfar an míniú ar ‘imeall trágha’ (arna
leasú le Cuid 6 d’Acht 2005) in alt 1 den
Acht seo a chur i gcuntas.

(2) Más rud é, mar gheall ar aon fhoráil
d’fho-alt (1) den alt seo, go mbeadh an
fhoráil sin ar neamhréir le cearta
bunreachtúla aon duine, ansin beidh an
fhoráil sin faoi réir cibé teorainneacha is gá
chun a áirithiú nach mbeidh sí ar neamhréir
leo amhlaidh ach beidh lánfheidhm aici
agus lánéifeacht léi thairis sin.

Forálacha a
bhaineann le
ceadúnais
dobharshaothraithe
áirithe.

3C.—(1) I gcás gur measadh, maidir le
ceadúnas imeall trá—

(a) le halt 75 den Acht Iascaigh
(Leasú), 1997, nó

(b) le halt 3 den Acht Iascaigh agus
Imeall Trá (Leasú), 1998,

gur cheadúnas dobharshaothraithe é agus
go mbaineann an ceadúnas imeall trá sin le
limistéar, nó go bhfuil limistéar ar áireamh
ann, nárbh imeall trá é murach alt 1A(1)
den Acht seo, ansin beidh éifeacht leis an
gceadúnas dobharshaothraithe, agus
measfar go raibh éifeacht leis riamh, faoi
threoir an mhínithe ar ‘imeall trágha’ (arna
leasú le Cuid 6 d’Acht 2005) in alt 1 den
Acht seo.

(2) Más rud é, roimh Chuid 6 d’Acht
2005 a rith—

(a) gur deonaíodh ceadúnas imeall
trá a bhaineann go hiomlán nó
go páirteach le críocha
dobharshaothraithe, agus

(b) gur deonaíodh ceadúnas
dobharshaothraithe i leith na
gcríoch dobharshaothraithe sin
agus go mbaineann na críocha
sin le limistéar, nó go bhfuil
limistéar ar áireamh iontu,
nárbh imeall trá é, go hiomlán
nó go páirteach, murach alt
1A(1) den Acht seo,

ansin, beidh éifeacht leis an gceadúnas
dobharshaothraithe, agus measfar go raibh
éifeacht leis riamh, faoi threoir an mhínithe
ar ‘imeall trágha’ (arna leasú le Cuid 6
d’Acht 2005) in alt 1 den Acht seo.

(3) Más rud é, mar gheall ar aon fhoráil
d’fho-alt (1) nó (2) den fho-alt seo, go
mbeadh an fhoráil sin ar neamhréir le
cearta bunreachtúla aon duine, ansin beidh
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an fhoráil sin faoi réir cibé teorainneacha is
gá chun a áirithiú nach mbeidh sí ar
neamhréir leo amhlaidh ach beidh
lánfheidhm aici agus lánéifeacht léi thairis
sin.”,

agus

(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 16:

“Forálacha i
leith imeachtaí
cúirte áirithe.

16A.—(1) Más rud é, roimh Chuid 6
d’Acht 2005 a rith, go ndearna cúirt
cinneadh i dtaobh cibé acu is imeall trá
limistéar nó nach ea, ansin ní dhéanfar
difear don chinneadh sin faoi threoir an
mhínithe ar ‘imeall trágha’ (arna leasú le
Cuid 6 d’Acht 2005) in alt 1 den Acht seo
nó faoi threoir alt 1A den Acht seo.

(2) I gcás go mbeifear tar éis cur i
gcoinne bhailíocht aon léasa, ceadúnais nó
toilithe lena mbaineann alt 3A(1) den Acht
seo in imeachtaí cúirte a tionscnaíodh
roimh 21 Meitheamh 2005 faoi threoir an
limistéir ar ina leith a deonaíodh é, ansin ní
bheidh feidhm ag an alt sin 3A(1) maidir
leis an léas, ceadúnas nó toiliú sin.”.
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AN SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil nó Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Uimhir agus Bliain

(1) (2) (3)

57 & 58 Vict., c. 60 Merchant Shipping Act Alt 220
1894

Uimh. 45 de 1934 An tAcht um Iompar An tAcht iomlán
de Mhuir (Earraí
Troma), 1934

Uimh. 9 de 1937 An tAcht Loingis An tAcht iomlán
Cheannaíochta (Cogadh
Cathardha na Spáinne),
1937

Uimh. 46 de 1947 An tAcht Loingis Alt 11
Cheannaíochta, 1947

Uimh. 33 de 1981 An tAcht Loingis Ailt 4 agus 5
Cheannaíochta, 1981

Uimh. 2 de 1992 An tAcht Loingis Ailt 23, 24 agus 33 go 37
Cheannaíochta, 1992

Uimh. 14 de 2000 An tAcht Loingis Alt 44(2) go (9) agus (11)
Cheannaíochta (Taismí
Muirí a Imscrúdú), 2000


