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AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR
FARRAIGE (LEASÚ) 2009

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

CUID 2

Imeall Trá

Caibidil 1

Mínithe (Cuid 2)

2. Mínithe.

Caibidil 2

Feidhmeanna a bhaineann leis an imeall trá a aistriú agus a dhílsiú
agus feidhmeanna breise a bhaineann leis an imeall trá

3. Feidhmeanna áirithe a bhaineann leis an imeall trá a aistriú
agus a dhílsiú.

4. Feidhmeanna breise a bhaineann leis an imeall trá a dhílsiú
don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil, etc.

Caibidil 3

Leasuithe ar na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

5. Leasú ar alt 1 (mínithe) d’Acht 1933.

6. An bhrí a shanntar do “Aire cuí” agus tagairtí don imeall
trá, etc.

7. Leasú ar alt 2 (comhacht don Aire chun léasanna ar imeall
trágha do thabhairt uaidh) d’Acht 1933.

8. Leasú ar alt 3 (comhacht don Aire chun ceadúnaisí imeall
trágha do dheonadh) d’Acht 1933.
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9. Leasú ar thagairtí do “Breitheamh” in Acht 1933.

10. Leasú ar alt 13A (measúnacht tionchair timpeallachta ar
thograí áirithe a bhaineann leis an imeall trá) d’Acht
1933.

11. An tagairt do Choimisiún Talmhan na hÉireann in Acht 1933
a scriosadh.

12. Rialacháin a bhaineann le comhlachtaí áirithe do chur
tuairimí isteach.

13. Nós imeachta maidir le hiarratais iomchuí áirithe.

14. Leasú ar alt 19B (beidh aird ag an Aire ar nithe áirithe le
linn iarratais iomchuí áirithe a bhreithniú) d’Acht 1933.

15. Fógra a fhoilsiú i dtaobh bhreith an Aire i ndáil le hiarratais
iomchuí áirithe.

16. Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1992.

17. Leasú ar alt 5 (cumhacht na hArd-Chúirte a thoirmeasc go
leanfaí de sháruithe áirithe ar Acht 1933) d’Acht 1992.

18. Leasú ar alt 6 (cumhachtaí na gcúirteanna, an Aire, na n-
údarás áitiúil, etc., i ndáil le héifeachtaí an tsáraithe ar
orduithe agus ar fhógraí áirithe, etc., a mhaolú agus a
leigheas) d’Acht 1992.

19. Leasú ar alt 7 (forálacha a bhaineann le cionta achoimre a
ionchúiseamh) d’Acht 1992.

20. Leasú ar alt 1 (léiriú) den Acht Iascaigh agus Imeall Trá
(Leasú) 1998.

21. Leasú ar alt 32 (táillí as iarratais maidir leis an imeall trá
agus táillí eile) den Acht Iascaigh (Leasú) 2003.

Caibidil 4

Forálacha idirthréimhseacha a bhaineann leis na hAchtanna Imeall
Trá 1933 go 2009

22. Conarthaí leanúnacha áirithe a choimeád ar marthain agus
tagairtí áirithe don Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia i ndoiciméid áirithe a oiriúnú.

23. Cosaint agus leasú ar ionstraimí reachtúla áirithe a rinne an
tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

24. Maoin agus dliteanais áirithe de chuid an Aire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia a aistriú.

25. An éifeacht a bheidh ag aistriú feidhmeanna ar
ghníomhartha áirithe a dhéantar agus ar dhoiciméid.

26. Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

27. Nithe áirithe a thosaigh an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia a chríochnú.
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CUID 3

Dumpáil ar Farraige

Caibidil 1

Réamhráiteach agus Ginearálta (Cuid 3)

28. Mínithe (Cuid 3).

Caibidil 2

Feidhmeanna a bhaineann le dumpáil ar farraige a aistriú agus a
dhílsiú

29. Feidhmeanna a bhaineann le dumpáil ar farraige a aistriú
agus a dhílsiú.

Caibidil 3

Leasuithe ar Acht 1996

30. Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1996.

31. Leasú ar alt 2 (srianta le soithí, aerárthaí, substaintí agus
ábhar a dhumpáil ar farraige) d’Acht 1996.

32. Leasú ar alt 4 (toirmeasc ar shuiteálacha amach ón gcósta
agus substaintí nó ábhar áirithe a dhiúscairt) d’Acht
1996.

33. Leasú ar alt 5 (ceadanna i ndáil le dumpáil) d’Acht 1996.

34. Leasú ar alt 6 (cumhachtaí oifigeach údaraithe) d’Acht 1996.

35. Leasuithe forlíontacha ar Acht 1996.

36. Forálacha i ndáil le cionta.

37. Aisghairm ar alt 13 (táillí) d’Acht 1996.

Caibidil 4

Foráil idirthréimhseach a bhaineann leis na hAchtanna um
Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2009

38. Foráil idirthréimhseach (Cuid 3).

SCEIDEAL 1

Leasuithe iarmhartacha ar an Acht Imeall Trágha 1933

CUID 1

Leasuithe forlíontacha a bhaineann le “Aire cuí”, etc., san
Acht Imeall Trágha 1933

CUID 2

Leasuithe a bhaineann leis “an Stát” san Acht Imeall Trágha
1933

SCEIDEAL 2

Leasuithe forlíontacha a bhaineann le “Gníomhaireacht”, etc.,
san Acht um Dhumpáil ar Farraige 1996

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht um Dhumpáil ar Farraige 1996 1996, Uimh. 14

Na hAchtanna um Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2006

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 um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968 1968, Uimh. 18

Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

An tAcht Imeall Trágha 1933 1933, Uimh. 12

An tAcht Imeall Trágha (Leasú) 1992 1992, Uimh. 17

Acht Iascaigh an Fheabhail agus Chairlinn 2007 2007, Uimh. 17

An tAcht Cuanta 1946 1946, Uimh. 9

An tAcht Cuanta 1996 1996, Uimh. 11

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 2005

Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2009

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 2005, Uimh. 11

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1939 1939, Uimh. 36
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN FEIDHMEANNA
ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS AN IMEALL TRÁ A
AISTRIÚ ÓN AIRE TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS
BIA CHUIG AN AIRE COMHSHAOIL, OIDHREACHTA
AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN
AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AGUS DO
LEATHNÚ NA nACHTANNA IMEALL TRÁ 1933 GO 2005
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN FEIDHMEANNA
EILE A BHAINEANN LEIS AN IMEALL TRÁ A AISTRIÚ
CHUIG AN AIRE COMHSHAOIL, OIDHREACHTA
AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ
CHUN FEIDHMEANNA ÁIRITHE A BHAINEANN LE
DUMPÁIL AR FARRAIGE A AISTRIÚ ÓN AIRE
TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA CHUIG AN
nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL
AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCH
EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE 1996 GO 2006, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[15 Nollaig, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Imeall Trá agus um Dhumpáil ar
Farraige (Leasú) 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2009 a ghairm de
na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005, d’alt 35 d’Acht Iascaigh an
Fheabhail agus Chairlinn 2007 agus den Acht seo (seachas fo-ailt (3)
agus (5), Cuid 3 agus Sceideal 2) le chéile agus forléireofar le chéile
iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2009
a ghairm de na hAchtanna um Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2006,

5

Gearrtheideal,
forléiriú, comhlua
agus tosach
feidhme.



Cd.1 A.1

Mínithe.

Feidhmeanna
áirithe a bhaineann
leis an imeall trá a
aistriú agus a
dhílsiú.

Feidhmeanna breise
a bhaineann leis an
imeall trá a dhílsiú
don Aire
Comhshaoil,
Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, etc.
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de Chuid 3, den alt seo (seachas fo-ailt (2) agus (4)) agus de Sceideal
2 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Tagann Cuid 2 agus Sceideal 1 i ngníomh mí amháin tar éis an
tAcht seo a rith.

(5) Tagann Cuid 3 agus Sceideal 2 i ngníomh 2 mhí tar éis an
tAcht seo a rith.

CUID 2

Imeall Trá

Caibidil 1

Mínithe (Cuid 2)

2.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1933” an tAcht Imeall Trágha 1933;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Imeall Trágha (Leasú) 1992;

ciallaíonn “dáta thosach feidhme” an dáta a thagann an Chuid seo
agus Sceideal 1 i ngníomh faoi alt 1(4).

Caibidil 2

Feidhmeanna a bhaineann leis an imeall trá a aistriú agus a dhílsiú
agus feidhmeanna breise a bhaineann leis an imeall trá

3.—(1) Déantar na feidhmeanna sin atá, díreach roimh an dáta
thosach feidhme, ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi na
hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005, agus a mbaineann an Chuid seo
agus Sceideal 1 leo, a aistriú ar an dáta sin chuig an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil de réir na Coda seo agus an Sceidil
sin, agus a mhéid dá bhforáiltear leis an gCuid seo agus leis an
Sceideal sin, agus tá éifeacht leis na forálacha sin chun na
feidhmeanna a aistrítear amhlaidh a dhílsiú don Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

(2) Déantar, ar an dáta thosach feidhme, an riaradh agus an gnó
i dtaca le comhlíonadh aon fheidhmeanna a aistrítear chuig an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ón Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le fo-alt (1) a aistriú chuig an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

4.—(1) Féadfar feidhmeanna an Aire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil agus feidhmeanna an Aire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia faoi na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2009, ar
feidhmeanna iad lena mbaineann alt 1B (a chuirtear isteach le halt
6) d’Acht 1933, a dhílsiú don Aire céanna den Rialtas de bhun
ordaithe faoi alt 6(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1939.

(2) I ndáil le feidhmeanna an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil faoi na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2009, féadfar
aon fheidhm arna dílsiú d’Aire eile den Rialtas le haon fhoráil nó
faoi aon fhoráil d’aon Acht eile, i gcás go mbaineann an fheidhm sin,
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nó go bhfuil an fheidhm sin ar comhréir, le feidhmeanna de chuid
an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi na
hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2009, a aistriú faoi alt 6(1) den Acht
Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1939 chuig an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus, chun na críche sin, féadfar
freisin leis an ordú sin—

(a) maidir le forálacha ina bhfuil an fheidhm a bhaineann nó
atá ar comhréir amhlaidh, cuid den fheidhm, nó an
fheidhm go léir, nach mbaineann nó nach bhfuil ar
comhréir amhlaidh, a aistriú chuig aon Aire den Rialtas,

(b) na feidhmeanna lena mbaineann a aistriú chuig an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil d’ainneoin
aon cheanglais a bhaineann le toiliú nó ceadú an Aire sin,
nó le comhchomhairle leis an Aire sin, a theastódh mar
chuid d’fheidhmiú na feidhme lena mbaineann ag an Aire
eile sin roimh an aistriú sin,

(c) an riaradh agus an gnó i dtaca le feidhmiú, comhlíonadh
nó forghníomhú aon fheidhmeanna arna n-aistriú le halt
6(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1939 a
mbaineann mír (a) nó (b) leo a aistriú chuig an Roinn
Stáit lena mbaineann.

Caibidil 3

Leasuithe ar na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

5.—Leasaítear alt 1 d’Acht 1933—

(a) tríd an míniú ar “an tAire” a scriosadh, agus

(b) tríd an oiread sin den alt sin a thagann i ndiaidh an léirithe
a thugtar don fhocal “téarma” a scriosadh agus tríd an
méid seo a leanas a chur isteach:

“tá leis an bhfocal ‘dobharshaothrú’ an bhrí chéanna atá
leis chun críocha an Achta Iascaigh (Leasú) 1997;

ciallaíonn an focal ‘forbairt’ aon oibreacha a dhéanamh ar
an imeall trá, san imeall trá, os cionn an imill trá nó faoin
imeall trá nó aon athrú ábhartha a dhéanamh ar úsáid aon
déanmhas ar an imeall trá;

ciallaíonn an abairt ‘lárionad cuain iascaigh’ aon limistéar
a mhínítear le hordú atá i bhfeidhm de thuras na huaire
faoi alt 2 den Acht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968
agus a ndearbhaítear leis an ordú sin gur lárionad cuain
iascaigh é;

ciallaíonn an focal ‘cuan’—

(a) cuan, a dtugtar feidhmeanna ina leith do
chuideachta (de réir bhrí an Achta Cuanta
1996) leis an Acht sin nó faoi, agus

(b) cuan údaráis chuain de réir bhrí an Achta
Cuanta 1946,

agus forléireofar tagairtí do ‘calafort’ dá réir sin.”.
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Cd.2 A.4

Leasú ar alt 1
(mínithe) d’Acht
1933.



Cd.2

An bhrí a shanntar
do “Aire cuí” agus
tagairtí don imeall
trá, etc.
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6.—(1) Leasaítear Acht 1933 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 1A (a cuireadh isteach le halt 60(b) den Acht
um Shábháilteacht Mhuirí 2005):

“An bhrí a
shanntar do
‘Aire cuí’ sna
hAchtanna
Imeall Trá
1933 go 2009.

1B.—(1) Sna hAchtanna Imeall Trá 1933 go
2009, ciallaíonn ‘Aire cuí’—

(a) i ndáil le feidhm is infheidhmithe i leith
forbairt atá bainteach le cuan nó
calafort (seachas lárionad cuain
iascaigh a fhorbairt), lena n-áirítear an
cuan nó an calafort sin a mhéadú nó a
athshuíomh, nó forbairt atá beartaithe
le haghaidh trádála tráchtála, an tAire
Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil,

(b) i ndáil le feidhm (i dteannta feidhme
lena mbaineann mír (a)) is
infheidhmithe—

(i) i leith acmhainn nádúrtha (seachas
iasc mara nó táirge
dobharshaothraithe) atá suite
faoin imeall trá, ar an imeall trá
nó os cionn an imill trá a úsáid le
haghaidh úsáide tráchtála, taighde
nó eile tríd an acmhainn nádúrtha
a úsáid mar shlí—

(I) chun leictreachas a ghiniúint,

(II) chun aon chineál eile fuinnimh
a dhéanamh nó a úsáid,

(ii) acmhainn nádúrtha (seachas
iasc mara nó táirge
dobharshaothraithe) atá suite
faoin imeall trá, ar an imeall trá nó
os cionn an imill trá a asbhaint, nó

(iii) a bhaineann le diúscairt nó cóireáil
dramhaíola nó le cáilíocht uisce,

agus aon úsáid atá coimhdeach le nithe
lena mbaineann an mhír seo, an tAire
Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil,

(c) i ndáil le lárionad cuain iascaigh, an
tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,

(d) i ndáil le feidhm (seachas feidhm lena
mbaineann mír (a) nó (b))—

(i) maidir le gníomhaíocht a dhéantar
go hiomlán nó go príomha le
haghaidh úsáide a bhaineann
le dobharshaothrú, chun
dobharshaothrú a fhorbairt nó
chun tacú le dobharshaothrú, lena
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n-áirítear dobharshaothrú i gcuan
nó i gcalafort,

(ii) maidir le gníomhaíocht a dhéantar
go hiomlán nó go príomha le
haghaidh úsáide a bhaineann le
hiascaireacht mhara, chun
iascaireacht mhara a fhorbairt nó
chun tacú le hiascaireacht mhara,
lena n-áirítear iasc mara a
phróiseáil agus a dhíol agus táirgí
a fhaightear ó iasc mara a
mhonarú, nó

(iii) is infheidhmithe thairis sin faoi na
hAchtanna Imeall Trá 1933 go
2009,

an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia.

(2) I bhfo-alt (1)(a), ciallaíonn ‘trádáil
tráchtála’ aon ghníomhaíocht faoin imeall trá, ar
an imeall trá nó os cionn an imill trá nach ndéantar
go hiomlán nó go príomha le haghaidh úsáide a
bhaineann le hiascaireacht mhara nó
dobharshaothrú, chun iascaireacht mhara nó
dobharshaothrú a fhorbairt nó chun tacú le
hiascaireacht mhara nó le dobharshaothrú.

Tagairtí don
imeall trá sna
hAchtanna
Imeall Trá
1933 go 2009.

1C.—Aon tagairtí sna hAchtanna Imeall Trá
1933 go 2009 d’imeall trá ar leis an Stát é
forléireofar iad mar thagairtí d’imeall trá ar leis an
Stát é de thuras na huaire, lena n-áirítear imeall
trá ar leis an Stát é cibé acu de bhua Airteagal 10.2
den Bhunreacht nó ar shlí eile.”.

(2) (a) A mhéid a bhaineann sí le halt 1B (a chuirtear isteach le
fo-alt (1)) d’Acht 1933, tá feidhm ag Cuid 1 de Sceideal 1
chun an t-alt sin a fhorlíonadh, agus leasaítear Acht 1933
dá réir sin ar an modh atá leagtha amach sa Chuid sin.

(b) A mhéid a bhaineann sí le halt 1C (a chuirtear isteach le
fo-alt (1)) d’Acht 1933, tá feidhm ag Cuid 2 de Sceideal 1
chun an t-alt sin a fhorlíonadh, agus leasaítear Acht 1933
dá réir sin ar an modh atá leagtha amach sa Chuid sin.

7.—Leasaítear alt 2 d’Acht 1933—

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

“(1A) I gcás ina mbeidh breithniú á dhéanamh ag an
Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia nó ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (arb é an
tAire cuí é) i dtaobh léas a thabhairt de réir an ailt seo,
ansin rachaidh an tAire a mbeidh breithniú á dhéanamh
aige amhlaidh i gcomhairle leis an Aire eile faoin ní sula
dtabharfaidh sé breith i dtaobh an léas a thabhairt nó gan
é a thabhairt.”,

9

Cd.2 A.6

Leasú ar alt 2
(comhacht don Aire
chun léasanna ar
imeall trágha do
thabhairt uaidh)
d’Acht 1933.



Cd.2 A.7

Leasú ar alt 3
(comhacht don Aire
chun ceadúnaisí
imeall trágha do
dheonadh) d’Acht
1933.

Leasú ar thagairtí
do “Breitheamh” in
Acht 1933.

Leasú ar alt 13A
(measúnacht
tionchair
timpeallachta ar
thograí áirithe a
bhaineann leis an
imeall trá) d’Acht
1933.
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agus

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

“(3) D’ainneoin aon ní atá san alt seo, ní dhéanfar aon
léas lena ngearrfar cíos nó íocaíocht bhliantúil eile is mó
ná €63,250 in aghaidh na bliana a thabhairt faoin alt seo
gan cead an Aire Airgid.”.

8.—Leasaítear alt 3 d’Acht 1933—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1A) (a cuireadh isteach le halt 35 d’Acht Iascaigh an
Fheabhail agus Chairlinn 2007):

“(1B) I gcás ina mbeidh breithniú á dhéanamh ag an
Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia nó ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i dtaobh
ceadúnas a dheonú faoin alt seo (arb é an tAire cuí é),
ansin rachaidh an tAire a mbeidh breithniú á dhéanamh
aige amhlaidh i gcomhairle leis an Aire eile faoin ní sula
ndeonóidh sé an ceadúnas.”,

agus

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

“(4) D’ainneoin aon ní atá san alt seo, ní dhéanfar aon
cheadúnas ar gá don cheadúnaí dá réir cíos nó íocaíocht
bhliantúil eile a íoc is mó ná €63,250 in aghaidh na bliana
a dheonú faoin alt seo gan cead an Aire Airgid.”.

9.—I dteannta na leasuithe dá bhforáiltear le halt 6(2) agus le
Codanna 1 agus 2 de Sceideal 1, leasaítear alt 12(1) tuilleadh—

(a) trí “an breitheamh den Chúirt Dúithche” a chur in ionad
“an Breitheamh den Chúirt Dúithche”, agus

(b) i mír (b), trí “leis an mbreitheamh san” a chur in ionad
“leis an mBreitheamh san”.

10.—Leasaítear alt 13A (arna leasú le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Imeall Trá) 2009 (I.R. Uimh. 404 de 2009)) tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b) d’fho-alt (4):

“(4) (a) Féadfaidh an tAire cuí—

(i) i gcás gur deimhin leis an Aire sin gur cóir
déanamh amhlaidh de bharr imthosca
eisceachtúla, agus

(ii) i gcás gurb é an tAire cuí an tAire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia, tar éis dul i gcomhairle leis
an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil,

iarratas iomchuí nó iarratas iomchuí beartaithe a
dhíolmhú ó cheanglas fho-alt (1) den alt seo.
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(b) Le linn dó díolúine faoi mhír (a) den fho-alt seo a
dheonú, déanfaidh an tAire cuí na nithe seo a
leanas—

(i) breithniú a dhéanamh i dtaobh an cóir na
héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol a mheasúnú ar
shlí éigin eile, agus

(ii) na nithe seo a leanas a chur ar fáil don phobal—

(I) an fhaisnéis a fhaightear in aon mheasúnacht
a dhéantar faoi fhomhír (i),

(II) an fhaisnéis a bhaineann le haon bhreith
chun iarratas iomchuí a dhíolmhú faoi mhír
(a), agus

(III) na cúiseanna leis an mbreith dá dtagraítear i
gclásal (II).”.

11.—I dteannta na leasuithe dá bhforáiltear le halt 3(1) agus Cuid
1 de Sceideal 1, leasaítear alt 17(3) tuilleadh trí “Coimisiún Talmhan
na hÉireann,” a scriosadh.

12.—Leasaítear Acht 1933 tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh alt 18:

“18A.—(1) Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, féadfaidh an tAire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, le rialacháin
faoin alt seo—

(a) comhlachtaí a fhorordú d’fhonn tuairimí a chur faoi
bhráid an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil nó an Aire Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia nó faoi bhráid an dá Aire sin i leith
iarratais—

(i) ar léas faoi alt 2,

(ii) ar cheadúnas faoi alt 3,

(iii) ar ordú faoi alt 9,

(iv) ar cheadú faoi alt 10,

(v) ar thoiliú faoi alt 13, nó

(vi) lena mbaineann ailt 13A agus 19A,

agus féadfar comhlachtaí éagsúla a fhorordú i leith
iarratas faoi fhomhír (i), (ii), (iii), (iv), (v) nó (vi),
agus

(b) tréimhsí a fhorordú arb amhlaidh maidir le comhlacht
a shonrófar i rialacháin faoin Acht seo—

(i) i gcás inar údarás poiblí an comhlacht, go
gceanglaítear air (i leith aicme amháin iarratais

11
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nó níos mó dá bhforáiltear le mír (a) den fho-
alt seo) tuairimí a chur isteach laistigh díobh,

(ii) i gcás inar údarás poiblí nach gceanglaítear
amhlaidh air an comhlacht nó inar comhlacht ar
bith eile an comhlacht, go bhféadfaidh sé (i leith
aicme amháin iarratais nó níos mó dá
bhforáiltear amhlaidh) tuairimí a chur isteach
laistigh díobh,

agus féadfar tréimhsí éagsúla a fhorordú i leith aicmí
éagsúla iarratais dá bhforáiltear amhlaidh.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo
maidir le cibé bearta coimhdeacha, forlíontacha nó iarmhartacha
a mheasfaidh an tAire a bheith riachtanach.

(3) Féadfar rialacháin lena mbaineann ailt 13A agus 19A a
leasú nó a chúlghairm faoin alt seo.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘údarás poiblí’—

(a) údarás áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil
2001,

(b) an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil,

(c) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(d) údarás cuain de réir bhrí na nAchtanna Cuanta 1946
go 2005,

(e) cuideachta chuain faoi na hAchtanna Cuanta 1996
go 2009,

(f) cuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí, ina bhfuil
na scaireanna go léir ar seilbh ag comhlacht amháin,
nó níos mó ná comhlacht amháin, lena mbaineann
an fo-alt seo nó ar seilbh thar ceann an chéanna nó
i gcomhpháirt leis an gcéanna.”.

13.—Leasaítear Acht 1933 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 19A (arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Imeall Trá) 2009):

“19A.—(1) D’ainneoin alt 19 den Acht seo, déanfaidh duine
a chuir ráiteas tionchair timpeallachta isteach de réir ceanglais
de chuid alt 13A den Acht seo, nó faoin alt sin, fógra a fhoilsiú
a luaithe is féidir i nuachtán amháin nó níos mó a léitear sa
cheantar ina bhfuil an t-imeall trá lena mbaineann an t-iarratas
iomchuí suite ar fógra é—

(a) ina ndéarfar go ndearna an duine an t-iarratas agus
ina gcuirfear in iúl suíomh agus cineál an togra lena
mbaineann an t-iarratas,

(b) ina ndéarfar gur ullmhaíodh ráiteas tionchair
timpeallachta i leith an togra,

(c) ina ndéarfar go bhfuil an tAire cuí freagrach i mbreith
a thabhairt maidir leis an iarratas agus go
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bhféadfaidh an tAire sin géilleadh don iarratas, an t-
iarratas a cheadú nó toiliú leis an iarratas fara
cúnaint, coinníollacha nó comhaontuithe, más
infheidhme, nó dá n-éagmais, nó diúltú don iarratas,

(d) ina ndéarfar an bhfuil feidhm ag alt 19C den Acht seo
maidir leis an togra,

(e) ina ndéarfar go bhféadfar aighneachtaí, tráchtaí nó
ceisteanna i ndáil le héifeachtaí an togra ar an
gcomhshaol a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire
cuí laistigh de 8 seachtain tar éis an fógra a fhoilsiú,
agus

(f) ina sonrófar na tráthanna ag a bhféadfar, agus an áit
ina bhféadfar, laistigh de 8 seachtain tar éis an fógra
a fhoilsiú, cóip den iarratas, den ráiteas tionchair
timpeallachta agus d’aon tuarascáil nó faisnéis
iomchuí eile (lena n-áirítear cóipeanna d’aon
aighneachtaí, tráchtaí nó ceisteanna a fuair an tAire
cuí) a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar
phraghas a chinnfidh an tAire sin (nach mó ná an
costas réasúnach a ghabhann leis an gcóip nó na
cóipeanna lena mbaineann a dhéanamh).

(2) Cinnteoidh an tAire cuí go bhfuil an fhaisnéis seo a leanas
ar fáil lena hiniúchadh nó lena ceannach ag daoine den phobal
ar na téarmaí a bheidh sonraithe san fhógra a fhoilseofar de réir
fho-alt (1):

(a) cóip den iarratas,

(b) an ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhaíodh de
bhun alt 13A den Acht seo,

(c) na tuairimí, más ann, a thug Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha de bhun alt 19C den Acht
seo,

(d) aon aighneachtaí, tráchtaí nó ceisteanna a fuair an
tAire cuí (lena n-áirítear na haighneachtaí, na
tráchtaí nó na ceisteanna sin a fuarthas ó na
comhlachtaí a shonraítear i bhfo-alt (3) den alt
seo), agus

(e) aon tuarascáil nó faisnéis eile is iomchuí maidir leis
an mbreith.

(3) Aon duine a chuir ráiteas tionchair timpeallachta isteach
de réir ceanglais de chuid alt 13A den Acht seo, nó faoin alt sin,
déanfaidh sé cóip den iarratas iomchuí agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur a luaithe is féidir—

(a) chuig an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
fhorbairt bheartaithe le bheith suite go hiomlán nó
go páirteach,

13
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(b) i gcás go bhfuil an fhorbairt bheartaithe le bheith suite
in aon limistéar atá tadhlach le limistéar feidhme
údaráis áitiúil, chuig gach údarás áitiúil den sórt sin,

(c) chuig an Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta
(Fáilte Éireann),

(d) chuig an Taisce má tá an fhorbairt le déanamh ar
limistéar a bhfuil fiúntas speisialta taitneamhachta
nó spéisiúlacht speisialta ag gabháil leis,

(e) murab é an tAire cuí é chun críocha alt 13A, chuig an
Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
má tá an fhorbairt le déanamh ar limistéar ar díol
spéise é ó thaobh na seandálaíochta, cháilíocht an
uisce, na heolaíochta nó héiceolaíochta de (nó aon
teaglaim de limistéir den sórt sin), agus

(f) chuig aon Aire eile den Rialtas i gcás ina measann an
tAire cuí go mbaineann an togra le feidhm de chuid
an Aire eile sin,

mar aon le ráiteas á rá go bhféadfaidh an comhlacht agóidí nó
uiríll i ndáil le héifeachtaí an togra ar an gcomhshaol a
dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire cuí laistigh de 8 seachtain
ón dáta a chuirtear cóip den ráiteas tionchair timpeallachta
chuig an gcomhlacht sin.

(4) Aon tagairt san alt seo, in alt 19B nó in alt 21A den Acht
seo do ráiteas tionchair timpeallacha, folaíonn sí tagairt do
chineál eile measúnachta dá dtagraítear in alt 13A(4)(b) den
Acht seo.”.

14.—Leasaítear alt 19B (arna leasú le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Imeall Trá) 2009) d’Acht 1933 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Déanfaidh an tAire cuí aon ábhar breise, lena n-áirítear
agóidí nó uiríll arna ndéanamh faoi alt 19A den Acht seo, ar a
gcinneann an tAire sin iarratas iomchuí, a chur ar fáil ar mhodh
a chinnfidh an tAire sin ó am go ham.”.

15.—Leasaítear Acht 1933 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 21A (arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Imeall Trá) 2009):

“21A.—Nuair a chinnfidh an tAire cuí iarratas iomchuí,
déanfaidh an tAire sin—

(a) fógra faoin gcinneadh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus
i nuachtán amháin nó níos mó a léitear sa limistéar
ina bhfuil an t-imeall trá atá faoi réir an chinnidh
suite, ar fógra é ina sonrófar na slite ina bhféadfar
aon ábhar a fuair an tAire sin agus ar ar chinn an
tAire sin an t-iarratas a iniúchadh saor in aisce nó a
cheannach ar phraghas a chinnfidh an tAire sin
(nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann leis an
gcóip nó na cóipeanna lena mbaineann a dhéanamh),
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(b) a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas ar fáil
lena hiniúchadh nó lena ceannach ag daoine den
phobal ar na téarmaí a bheidh sonraithe san fhógra
a fhoilseofar de réir mhír (a):

(i) an cinneadh;

(ii) aon choinníollacha a ghabhann leis an
gcinneadh sin;

(iii) na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar a
bhfuil an cinneadh bunaithe;

(iv) mionsonraí i dtaobh an phróisis
rannpháirteachais phoiblí;

(v) na príomhbhearta, má mheasann an tAire sin gur
gá é, chun éifeachtaí dochracha ar an
gcomhshaol a thiocfaidh as an iarratas iomchuí
a sheachaint, a laghdú nó a chúiteamh;

(vi) socruithe chun mír (c) den alt seo a
chomhlíonadh,

(c) an cinneadh agus na nithe a shonraítear i mír (a) den
alt seo a chur in iúl do Bhallstát lena mbaineann alt
19C den Acht seo i leith an iarratais iomchuí, agus

(d) socrú a dhéanamh chun an ráiteas tionchair
timpeallachta a bhaineann leis an iarratas iomchuí
agus ábhar eile ar a raibh an cinneadh bunaithe a
chur ar fáil lena n-iniúchadh ar feadh cibé tréimhse
is cuí leis an Aire sin.”.

16.—Leasaítear alt 1 d’Acht 1992—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“údarás áitiúil”:

“ciallaíonn ‘údarás áitiúil’ údarás áitiúil (de réir bhrí an
Achta Rialtais Áitiúil 2001) dá dtagraítear—

(a) i gCuid 1 (a bhaineann le contaetha) nó i gCuid
2 (a bhaineann le cathracha) de Sceideal 5 a
ghabhann leis an Acht sin, nó

(b) i gCuid 1 (a bhaineann le buirgí) de Sceideal 6
a ghabhann leis an Acht sin,

agus déanfar aon tagairt do limistéar feidhme údaráis
áitiúil a fhorléiriú dá réir sin;”,

agus

(b) tríd an míniú ar “an tAire” a scriosadh.
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17.—Leasaítear alt 5 d’Acht 1992 i bhfo-alt (1)(a) trí “ón Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “ón
Aire”.

18.—Leasaítear alt 6 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (1)(a)(i), trí “ón Aire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “ón Aire”,

(b) i bhfo-alt (4)(a)(i), trí “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”, agus

(c) i bhfo-alt (4)(b)—

(i) trí “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil” a chur in ionad “an tAire” sa chéad áit a
bhfuil sé, agus

(ii) trí “don Aire sin” a chur in ionad “don Aire” agus
“an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” sa dara
háit a bhfuil sé.

19.—Leasaítear alt 7 d’Acht 1992 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (1) den alt sin:

“7.—(1) Féadfar cion achomair faoi na hAchtanna Imeall Trá
1933 go 2009 a ionchúiseamh—

(a) a mhéid a bhaineann le cion faoi alt 6, 7, 13 nó 14
d’Acht 1933, nó faoi alt 6 den Acht seo, ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,

(b) a mhéid a bhaineann le cion faoi alt 8(2) d’Acht 1933,
ag an Aire cuí, nó

(c) ag údarás áitiúil i leith aon limistéir cladaigh atá go
hiomlán nó go páirteach laistigh dá limistéar feidhme
nó atá tadhlach leis.”.

20.—Leasaítear alt 1 den Acht Iascaigh agus Imeall Trá (Leasú)
1998 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe
ar “Acht 1997”:

“ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia;”.

21.—Leasaítear alt 32 den Acht Iascaigh (Leasú) 2003—

(a) i bhfo-ailt (1) agus (2), trí “cibé táille a fhorordóidh an
tAire cuí” a chur in ionad “cibé táille a fhorordóidh an
tAire”,

(b) i bhfo-ailt (4) agus (6), tríd an leagan cuí gramadaí den
abairt “an tAire cuí” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh den abairt “an Roinn Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha”, agus
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(c) i bhfo-alt (7), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “Acht 1933”:

“ciallaíonn ‘Aire cuí’ an tAire a fheidhmíonn na
feidhmeanna lena mbaineann ag féachaint d’alt 1B (a
chuirtear isteach leis an Acht um Imeall Trá agus um
Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009) den Acht Imeall
Trágha 1933;”.

Caibidil 4

Forálacha idirthréimhseacha a bhaineann leis na hAchtanna Imeall
Trá 1933 go 2009

22.—(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál
leanúnach—

(a) a rinne nó a thug an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,
nó a rinneadh nó a tugadh thar cheann an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, d’aon duine i
gcomhlíonadh feidhme a aistrítear leis an Acht seo ón
Aire sin chuig an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, nó

(b) a rinne nó a thug aon duine don Aire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia agus ar ghlac an tAire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia leis nó léi, nó ar glacadh leis nó léi
thar ceann an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, i
gcomhlíonadh feidhme a aistrítear amhlaidh,

agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme, agus
gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear
amhlaidh agus duine eile agus atá i bhfeidhm ach nach bhfuil
forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an dáta
thosach feidhme, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta
thosach feidhme agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh
éifeacht leis nó léi amhail is dá ndéanfaí, a mhéid a aistrítear na
feidhmeanna amhlaidh, ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil a chur in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia ann nó inti agus beidh an t-urrús, an conradh nó an
comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó
ina coinne.

(2) Aon tagairtí don Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia atá,
díreach roimh an dáta thosach feidhme, i meabhrán comhlachais
agus in airteagail chomhlachais aon chuideachta agus a bhaineann le
feidhm a aistrítear leis an Acht seo, forléireofar iad, ar an dáta sin
agus dá éis, mar thagairtí don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil go feadh an aistrithe sin.

23.—(1) Más rud é—

(a) go ndearnadh, nó go meastar go ndearnadh, aon rialacháin
nó ordú faoi na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005
roimh an dáta thosach feidhme, ar rialacháin iad nó ar
ordú é atá ar marthain ar an dáta sin, agus
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agus ar dhoiciméid.
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(b) go mbaineann an t-ordú nó na rialacháin sin go hiomlán
nó go páirteach le feidhmeanna is infheidhmithe ag an
Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil de
bhua an Achta seo,

ansin, a mhéid a bhaineann an t-ordú nó na rialacháin sin le
feidhmeanna is infheidhmithe amhlaidh, beidh éifeacht leis na
rialacháin nó leis an ordú sin, an dáta thosach feidhme agus dá éis,
amhail is dá mba é nó í an tAire sin a rinne na rialacháin nó an t-
ordú sin agus féadfaidh an tAire sin na rialacháin nó an t-ordú sin a
leasú nó a chúlghairm.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear do bhailíocht aon
ghnímh a rinne an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, nó a
rinneadh thar ceann an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, roimh
an dáta thosach feidhme, agus gach gníomh den sórt sin a rinne an
tAire sin nó a rinneadh thar ceann an Aire sin i gcomhlíonadh
feidhme a aistrítear leis an Acht seo, beidh éifeacht leis ar an dáta
thosach feidhme agus dá éis, má tosaíodh é agus a mhéid a tosaíodh
é díreach roimh an dáta thosach feidhme, amhail is dá mba é nó í an
tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a rinne é nó
amhail is go ndearnadh é thar ceann an Aire sin.

24.—(1) Déantar an mhaoin, na cearta agus na dliteanais go léir a
shealbhaíonn, a theachtann nó a thabhaíonn an tAire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia díreach roimh an dáta thosach feidhme i dtaca leis
na feidhmeanna a aistrítear leis an Acht seo a aistriú chuig an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus, dá réir sin, gan
aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(a) dílseoidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, don Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar an dáta
thosach feidhme,

(b) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón dáta thosach
feidhme, ar teachtadh ag an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,

(c) is dliteanais de chuid an Aire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil na dliteanais sin amhail ar an agus
ón dáta thosach feidhme.

(2) An t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a
aistrítear chuig an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil leis an alt seo agus atá, ar an dáta thosach feidhme, in ainm
an Aire Talmhaíochta Iascaigh agus Bia, aistreofar iad, ar iarraidh
ón Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, isteach in
ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

25.—(1) Maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) gach doiciméad a rinneadh, a deonaíodh nó a
seirbheáladh, de réir mar a bheidh,

(b) gach aontú faoi alt 10 d’Acht 1933, agus

(c) gach toiliú faoi alt 13 Acht 1933,

a mhéid a bhí sé i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme
agus a mhéid a bhaineann sé le ní a aistrítear leis an Acht seo, beidh
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éifeacht leis ar an dáta sin agus dá éis amhail is dá mba é nó í an
tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a rinne, a
dheonaigh nó a sheirbheáil é nó a d’aontaigh nó a thoiligh leis, de
réir mar a bheidh.

(2) San alt seo, folaíonn “doiciméad”—

(a) aon léas arna dhéanamh faoi alt 2 d’Acht 1933,

(b) aon cheadúnas arna dheonú faoi alt 3 d’Acht 1933,

(c) aon ordú toirmisc arna dhéanamh faoi alt 6 d’Acht 1933,
agus

(d) aon fhógra toirmisc arna sheirbheáil faoi alt 7 d’Acht 1933.

26.—Más rud é, díreach roimh an dáta thosach feidhme, go bhfuil
aon imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí
sna himeachtaí an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ansin—

(a) i gcás ina mbaineann na himeachtaí go heisiatach le
feidhmeanna a aistrítear de bhua an Achta seo chuig an
Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,
déanfar ainm an Aire sin a chur in ionad ainm an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia sna himeachtaí,

(b) i gcás ina mbaineann na himeachtaí go páirteach le
feidhmeanna a aistrítear de bhua an Achta seo chuig an
Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,
déanfar ainm an Aire sin a chur leis na himeachtaí,

agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in
ionad sin.

27.—Aon ní a thosaigh an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,
nó a tosaíodh faoi údarás uaidh nó uaithi, roimh an dáta thosach
feidhme, féadfaidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil, a mhéid a bhaineann an ní sin le feidhmeanna a aistrítear le
halt 3, é a sheoladh nó a chríochnú ar an dáta thosach feidhme agus
dá éis.

CUID 3

Dumpáil ar Farraige

Caibidil 1

Réamhráiteach agus Ginearálta (Cuid 3)

28.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht um Dhumpáil ar Farraige 1996;

ciallaíonn “Gníomhaireacht” an Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil;

ciallaíonn “dáta thosach feidhme” an dáta a thagann an Chuid seo
agus Sceideal 2 i ngníomh faoi alt 1(5).
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Caibidil 2

Feidhmeanna a bhaineann le dumpáil ar farraige a aistriú agus a
dhílsiú

29.—(1) Déantar na feidhmeanna sin atá, díreach roimh an dáta
thosach feidhme, ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi na
hAchtanna um Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2006 agus a mbaineann
an Chuid seo leo, a aistriú ar an dáta sin chuig an nGníomhaireacht
de réir na Coda seo agus Sceideal 2, agus a mhéid dá bhforáiltear
leis an gcéanna, agus tá éifeacht leis na forálacha sin chun na
feidhmeanna a aistrítear amhlaidh a dhílsiú don Ghníomhaireacht.

(2) Déantar an riaradh agus an gnó i dtaca le comhlíonadh aon
fheidhmeanna a aistrítear chuig an nGníomhaireacht ón Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le fo-alt (1) a aistriú chuig an
nGníomhaireacht ar an dáta thosach feidhme.

Caibidil 3

Leasuithe ar Acht 1996

30.—Leasaítear alt 1 d’Acht 1996—

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

“ciallaíonn ‘Gníomhaireacht’ an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil;”,

(b) sa mhíniú ar “údarás cuain” tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad mhír (c):

“(c) i gcás lárionaid cuain iascaigh lena mbaineann
an tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh 1968
nó aon chuan eile atá faoi rialú an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tAire
sin,”,

agus

(c) tríd an míniú ar “an tAire” a scriosadh.

31.—Leasaítear alt 2 d’Acht 1996 i bhfo-alt (3) tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Déanfaidh máistir an tsoithigh nó píolóta ceannais an
aerárthaigh, de réir mar a bheidh, aon dumpáil a
dhéantar chun críche a shonraítear i mír (a) den fho-
alt seo a thuairisciú don Ghníomhaireacht a luaithe
is féidir ach tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis na
dumpála.”.
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32.—Leasaítear alt 4 d’Acht 1996 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (3):

“(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)(a) den alt seo maidir le
haon substaintí radaighníomhacha nó ábhar radaighníomhach
faoi bhun an íseal-leibhéil arna fhorordú ag an Institiúid
Éireannach um Chosaint Raideolaíoch tar éis dul i gcomhairle
leis an nGníomhaireacht. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht
fógra maidir le forordú trína chur faoi deara fógra chuige sin a
fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(4) Measfar an t-íseal-leibhéal arna fhorordú le haghaidh
substaintí radaighníomhacha nó ábhair radaighníomhaigh faoin
alt seo roimh an dáta thosach feidhme (de réir bhrí Chuid 3 den
Acht um Imeall Trá agus um Dhumpáil ar Farraige (Leasú)
2009) a bheith forordaithe ar an dáta sin de réir fho-alt (3) den
alt seo.”.

33.—I dteannta an leasaithe dá bhforáiltear le halt 29(1) agus
Sceideal 2, leasaítear alt 5 d’Acht 1996—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, leis an Aire
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, leis an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus le cibé
Aire eile den Rialtas is cuí leis an
nGníomhaireacht, cead a dheonú, nó diúltú
cead a dheonú, do dhuine a dhéanann iarratas
chuig an nGníomhaireacht ar chead á údarú
soitheach sonraithe, aerárthach sonraithe nó
suiteáil shonraithe amach ón gcósta, nó
cainníocht shonraithe de shubstaint shonraithe
nó d’ábhar sonraithe, a dhumpáil in áit
shonraithe laistigh de thréimhse shonraithe
ama nó cainníocht shonraithe de shubstaint
shonraithe nó d’ábhar sonraithe a luchtú
isteach ar an soitheach nó ar an aerárthach in
áit shonraithe laistigh de thréimhse shonraithe
ama, ar substaint í nó ábhar é a bheartaítear a
dhumpáil amach as an soitheach nó as an
aerárthach lena mbaineann.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) go (4):

“(2) Aon duine a dhéanann iarratas chuig an
nGníomhaireacht ar chead faoin alt seo, tabharfaidh sé
don Ghníomhaireacht cibé faisnéis a mheasfaidh an
Ghníomhaireacht a bheith riachtanach chun feidhmeanna
faoin alt seo a fheidhmiú, lena n-áirítear, i gcás ina n-
iarrann an Ghníomhaireacht amhlaidh, faisnéis a shásóidh
an Ghníomhaireacht nach bhfuil aon slí oiriúnach eile ann
chun an soitheach, an t-aerárthach, an tsuiteáil amach ón
gcósta, an tsubstaint nó an t-ábhar lena mbaineann a
dhiúscairt.

(3) Beidh i gcead faoin alt seo cibé coinníollacha is cuí
leis an nGníomhaireacht. Gan dochar do ghinearáltacht an
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mhéid sin roimhe seo, beidh ar áireamh i gcead faoin alt
seo coinníoll go ndéanfaidh an duine dá ndeonaítear é an
Ghníomhaireacht a shlánú in aghaidh na gcostas
réasúnach go léir arna dtabhú aige de dhroim sárú ar
choinníoll de chuid an cheada sin.

(4) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, leis an Aire Talmhaíochta, Iascaigh an Bia,
leis an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus le cibé
Aire eile den Rialtas is cuí leis an nGníomhaireacht, cead
faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú aon uair a mheasann
an Ghníomhaireacht gur cuí sin.”,

(c) i bhfo-alt (5), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (c):

“(c) I gcás go bhfuil táille iníoctha faoi rialacháin
arna ndéanamh faoin bhfo-alt seo i leith aon
iarratais, ní dhéanfar breithniú, ná ní
thabharfar breith, ar an iarratas mura bhfuair
an Ghníomhaireacht an táille nó an chuid chuí
di, de réir mar a bheidh.”,

agus

(d) trí fho-alt (11) a scriosadh.

34.—I dteannta an leasaithe dá bhforáiltear le halt 29(1) agus le
Sceideal 2, leasaítear alt 6 d’Acht 1996—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe dul isteach aon tráth
réasúnach (trí fhorneart réasúnach a úsáid más gá) in aon
fheithicil, áit nó áitreabh, agus dul ar bord aon soithigh,
aerárthaigh nó suiteála amach ón gcósta agus, le linn dó a
bheith ann agus chun críocha an Achta seo, féadfaidh sé—

(a) aon iniúchadh agus aon scrúdú a dhéanamh a
mheasann an t-oifigeach le réasún a bheith
riachtanach chun na gcríoch sin,

(b) a cheangal ar an duine atá i gceannas ceachtar
de na nithe seo a leanas nó iad araon a
dhéanamh—

(i) a bheith i láthair le linn an iniúchta agus an
scrúdaithe agus cibé faisnéis a thabhairt,
agus

(ii) a chur faoi deara go bhfuil aon duine eile i
láthair, a bhfuil cumhacht ag an duine atá
i gceannas a chur faoi deara é a bheith i
láthair,

a theastóidh ón oifigeach le réasún chun
críocha an Achta seo,

(c) a cheangal ar aon fhostaí atá i láthair ag an
bhfeithicil, ag an áit, ag an áitreabh, ag an



[2009.] [Uimh. 39.]An tAcht um Imeall Trá agus um
Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009.

soitheach, ag an aerárthach nó ag an tsuiteáil
sin cibé saoráidí a thabhairt don oifigeach atá
faoi chumhacht an fhostaí sin agus a theastóidh
ón oifigeach chun feidhmeanna a fheidhmiú
faoin Acht seo,

(d) aon choimeádán a oscailt, nó a chur faoi deara
é a oscailt,

(e) aon ábhar nó substaint a scrúdú (trí thástálacha
a dhéanamh nó ar shlí eile) agus samplaí de nó
di a thógáil,

(f) cibé tástálacha, scrúduithe, anailísí, iniúchtaí
agus seiceálacha a dhéanamh, nó a chur faoi
deara iad a dhéanamh—

(i) ar an bhfeithicil, ar an áit, ar an áitreabh,
ar an soitheach, ar an aerárthach nó ar an
tsuiteáil sin, nó

(ii) ar aon rud iomchuí ag an bhfeithicil, ag an
áit, ag an áitreabh, ag an soitheach, ag an
aerárthach nó ag an tsuiteáil sin,

a mheasfaidh an t-oifigeach údaraithe le réasún
a bheith riachtanach chun feidhmeanna a
fheidhmiú faoin Acht seo,

(g) a cheangal ar aon duine ag an bhfeithicil, ag an
áit, ag an áitreabh, ag an soitheach, ag an
aerárthach nó ag an tsuiteáil sin, nó ar úinéir
an chéanna nó ar dhuine eile atá i gceannas ar
an gcéanna, cibé cúnamh agus faisnéis a
thabhairt don oifigeach údaraithe agus cibé
doiciméid nó taifid eile a thabhairt ar aird don
oifigeach sin (agus i gcás doiciméad nó taifead
a stóráiltear i bhfoirm neamhinléite, atáirgeadh
inléite díobh a thabhairt ar aird don oifigeach
sin) atá faoi chumhacht nó faoi rialú an duine
sin agus a theastóidh ón oifigeach sin le réasún
chun feidhmeanna a fheidhmiú faoin Acht seo,

(h) aon doiciméad nó taifead eile den sórt sin a
iniúchadh agus a scrúdú agus cóipeanna a
dhéanamh de, nó sleachta a thógáil as, agus a
cheangal ar an duine a choimeádann aon
doiciméad den sórt sin, nó a thug an doiciméad
ar aird, a dheimhniú gur cóip dhílis cóip den
doiciméad nó den taifead eile sin (lena n-
áirítear cóip i bhfoirm inléite de thaifead a
choimeádtar i bhfoirm neamhinléite),

(i) ach amháin más rud é—

(i) go gceanglaítear le dlí an doiciméad nó an
taifead eile a choimeád nó a choinneáil ag
an bhfeithicil, ag an áit, ag an áitreabh, ag
an soitheach, ag an aerárthach nó ag an
tsuiteáil lena mbaineann, agus
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(ii) (I) go bhfuil forais réasúnacha ag an
oifigeach chun a chreidiúint go
scriosfar an doiciméad nó an taifead
eile nó go ndéanfar crioscaíl leis mura
gcoinníonn an t-oifigeach é, agus

(II) nach indéanta sna himthosca cóip a
dhéanamh den doiciméad nó don
taifead sin,

aon doiciméad nó taifead eile a choinneáil go
ceann cibé tréimhse a mheasann an t-oifigeach
le réasún a bheith riachtanach chun
feidhmeanna a fheidhmiú faoin Acht seo,

(j) seilbh a ghlacadh ar aon choimeádán, táirge,
airceadal nó substaint a fhaightear ag an
bhfeithicil, ag an áit, ag an áitreabh, ag an
soitheach, ag an aerárthach nó ag an tsuiteáil
agus é nó í a choinneáil go ceann cibé tréimhse
a bheidh riachtanach chun aon chríche díobh
seo a leanas:

(i) chun gur féidir é nó í a scrúdú;

(ii) chun a chinntiú nach ndéantar crioscaíl leis
nó léi sula gcríochnaítear an scrúdú;

(iii) chun a chinntiú go bhfuil sé nó sí ar fáil lena
thabhairt ar aird nó lena tabhairt ar aird
mar fhianaise in aon imeachtaí,

(k) grianghraif a thógáil d’aon ghníomhaíocht
iomchuí a dhéantar ag an bhfeithicil, ag an áit,
ag an áitreabh, ag an soitheach, ag an
aerárthach nó ag an tsuiteáil lena mbaineann,
nó aon taifead nó aon amharcthaifeadadh a
dhéanamh ar ghníomhaíocht den sórt sin, agus

(l) faireachán a dhéanamh ar éifeachtaí aon
dumpála.”,

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

“(8A) (a) Ní rachaidh oifigeach údaraithe isteach san
oiread sin d’fheithicil, d’áit, d’áitreabh, de
shoitheach, d’aerárthach nó de shuiteáil ar
teaghais é, seachas—

(i) le toiliú an áititheora, nó

(ii) de réir barántais arna eisiúint faoi mhír (b).

(b) Ar iarratas ó oifigeach údaraithe, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche, más deimhin
leis go bhfuil forais réasúnacha ann chun a
chreidiúint—

(i) go bhfuil aon rud iomchuí le fáil in aon
teaghais, nó go bhfuil nó go raibh sé á chur
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faoi aon phróiseas nó á stóráil in aon
teaghais, nó

(ii) go bhfuil doiciméid nó taifid eile dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)(g) á stóráil nó á
gcoimeád in aon teaghais,

barántas a eisiúint á údarú d’oifigeach
údaraithe ainmnithe, agus cibé oifigigh
údaraithe eile nó daoine eile a bhfuil saineolas
acu a bhaineann le haon rud iomchuí, de réir
mar is gá, ina theannta, dul isteach sa teaghais
agus aon cheann d’fheidhmeanna oifigigh faoin
alt seo a chomhlíonadh aon tráth nó tráthanna
laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an
bharántais.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar oifigeach
údaraithe nó ar dhuine a bhfuil saineolas aige
nó aici a bhaineann le haon rud iomchuí i
gcúrsa feidhm a chomhlíonadh a thugtar faoin
alt seo nó faoi bharántas faoi fho-alt (8A),

(b) a chuireann isteach ar chomhlíonadh na
feidhme sin ag an oifigeach údaraithe nó ag an
duine a bhfuil saineolas aige nó aici, de réir
mar a bheidh, nó a mhainníonn nó a
dhiúltaíonn déanamh de réir iarrata nó
ceanglais, nó freagra a thabhairt ar cheist, ón
oifigeach, ón gcomhalta nó ón duine a bhfuil
saineolas aige nó aici, de réir mar a bheidh, de
bhun na míre seo, nó

(c) i gcomhlíonadh airbheartaithe iarrata nó
ceanglais den sórt sin nó mar fhreagra ar cheist
den sórt sin, a dhéanann faisnéis is eol don
duine sin a bheith bréagach nó míthreorach in
aon phonc ábhartha a thabhairt don oifigeach,
don chomhalta nó don duine a bhfuil saineolas
aige nó aici, de réir mar a bheidh,

tá cion déanta aige nó aici.

(9A) (a) I gcás ina gcreideann oifigeach údaraithe, ar
fhorais réasúnacha, go ndearna duine cion
faoin Acht seo, féadfaidh sé nó sí a cheangal
ar an duine sin a ainm nó a hainm, agus an
seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi, a
thabhairt dó nó di.

(b) Aon duine nach ndéanann, gan leithscéal
réasúnach, ceanglas faoi mhír (a) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

(9B) Ní bheidh ráiteas nó admháil ó dhuine de bhun
ceanglais faoi fho-alt (2)(g) inghlactha mar fhianaise in
imeachtaí a thionscnaítear i gcoinne an duine sin mar
gheall ar chion (seachas cion faoi fho-alt (9)).
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(9C) Aon duine a thugann le fios go bréagach gur
oifigeach údaraithe é nó í, tá cion déanta aige nó aici.

(9D) Ní mheasfar go ndéanann aon ní sa mhír seo
iallach a chur ar aon duine doiciméad a thabhairt ar aird
a mbeadh an duine sin díolmhaithe óna thabhairt ar aird in
imeachtaí i gcúirt ar fhoras pribhléide gairmiúla dlíthiúla.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (12):

“(13) San alt seo, folaíonn ‘taifead eile’, chomh maith
le doiciméad—

(a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste eile, lena n-
áirítear feiste leictreonach, ina gcorpraítear
faisnéis, fuaimeanna nó comharthaí ionas gur
féidir (le cúnamh, nó gan chúnamh, ó aon
ghléas eile) iad a atáirgeadh i bhfoirm inléite
nó inchloiste,

(b) scannán, téip, diosca nó feiste eile, lena n-
áirítear feiste leictreonach, ina gcorpraítear
amharcíomhánna ionas gur féidir (le cúnamh,
nó gan chúnamh, ó aon ghléas eile) iad a
atáirgeadh in amharcfhoirm,

(c) grianghraf,

agus folaíonn aon tagairt do chóip de thaifead—

(i) i gcás taifid lena mbaineann mír (a),
athscríbhinn de na fuaimeanna nó na
comharthaí a chorpraítear ann,

(ii) i gcás taifid lena mbaineann mír (b), fos-
atáirgeadh ar na híomhánna a chorpraítear
ann, agus

(iii) i gcás taifid lena mbaineann míreanna (a) agus
(b), athscríbhinn den sórt sin mar aon le fos-
atáirgeadh den sórt sin.”.

35.—Tá feidhm ag Sceideal 2 d’fhonn aistriú feidhmeanna a
bhaineann le dumpáil ar farraige chuig an nGníomhaireacht, agus
dílsiú feidhmeanna den sórt sin di, faoi alt 29 a fhorlíonadh agus,
dá réir sin, leasaítear Acht 1996 ar an modh atá leagtha amach sa
Sceideal sin.

36.—Leasaítear Acht 1996 in alt 7 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht imeachtaí achoimre
maidir le cion faoin Acht seo a thionscnamh agus a
ionchúiseamh.
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(2) Maidir le cion a dhéantar i gcuan údaráis cuain, féadfaidh
an Ghníomhaireacht nó an t-údarás imeachtaí achoimre a
thionscnamh.”.

37.—Aisghairtear alt 13 d’Acht 1996.

Caibidil 4

Foráil idirthréimhseach a bhaineann leis na hAchtanna um
Dhumpáil ar Farraige 1996 go 2009

38.—(1) Aon iarratas chuig an Aire ar chead faoi alt 5 den Acht
um Dhumpáil ar Farraige 1996 nár chinn an tAire roimh an dáta
thosach feidhme, déileálfar leis mar iarratas chuig an
nGníomhaireacht faoin alt sin.

(2) Aon chead arna dheonú faoi alt 5 den Acht um Dhumpáil ar
Farraige 1996 agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach
feidhme, leanfaidh sé i bhfeidhm agus féadfaidh an Ghníomhaireacht
déileáil leis amhail is dá ndeonófaí é faoin alt sin arna leasú leis an
Acht seo.

(3) Aon duine a ceapadh roimh an Acht seo a rith mar oifigeach
údaraithe de bhun alt 6 den Acht um Dhumpáil ar Farraige 1996
(lena n-áirítear aon duine lena mbaineann fo-alt (10) den alt sin)
leanfaidh sé nó sí, i gcás ina bhfuil an ceapachán sin i bhfeidhm ar an
Acht seo a rith, de bheith ina oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach
údaraithe. Gan dochar d’aon chineál eile foirceanta mar oifigeach
údaraithe arna fheidhmiú go cuí, leanfaidh duine lena mbaineann an
mhír seo de bheith ina oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach
údaraithe go ceann na tréimhse lena mbaineann an ceapachán nó, i
gcás oifigigh don Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, go dtí go
bhfoirceannfaidh an tAire sin nó an Ghníomhaireacht é tráth is
luaithe ná sin.

(4) Más rud é, díreach roimh an Acht seo a rith, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna
himeachtaí an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ansin déanfar
ainm na Gníomhaireachta a chur in ionad ainm an Aire
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia sna himeachtaí.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe iarmhartacha ar an Acht Imeall Trágha 1933

CUID 1

Leasuithe forlíontacha a bhaineann le “Aire cuí”, etc., san
Acht Imeall Trágha 1933

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 2(1) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire” sa chéad áit a bhfuil sé.

2 Alt 2(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”
agus “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis
an Aire” sa dara háit a bhfuil sé.

3 Alt 2(2) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire” sa chéad áit a bhfuil sé.

4 Alt 2(2) “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis an
Aire” sa dá áit dheireanacha a bhfuil sé.

5 Alt 2(6) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire”.

6 Alt 2(8) “ar an Aire cuí” a chur in ionad “ar an Aire”.

7 Alt 2(8) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

8 Alt 3(1) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire” sa chéad áit a bhfuil sé.

9 Alt 3(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”
agus “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis
an Aire” sa dara háit a bhfuil sé.

10 Alt 3(1A) “an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia” a
chur in ionad “an tAire”.

11 Alt 3(2) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire” sa chéad áit a bhfuil sé.

12 Alt 3(2) “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis an
Aire” sa dá áit dheireanacha a bhfuil sé.

13 Alt 3(3) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire”.

14 Alt 3(3) “fé láimh an Aire sin” a chur in ionad “fé
láimh an Aire”.

15 Alt 3(5) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

16 Alt 3(7) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire”.

17 Alt 3(9) “ar an Aire cuí” a chur in ionad “ar an Aire”.

18 Alt 3(9) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

19 Alt 3A An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) San alt seo agus in alt 3B tá le ‘Aire’
an bhrí chéanna a bhí leis san Acht seo sular
ritheadh Cuid 6 d’Acht 2005, agus forléireofar
alt 3C dá réir sin.”.

20 Alt 4(1) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

21 Alt 4(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

22 Alt 4(3) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

23 Alt 5 “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

24 Alt 6(2) “leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “leis an Aire”
agus “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

25 Alt 6(3) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

26 Alt 6(4) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.

27 Alt 6(4) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” san
áit dheireanach a bhfuil sé.

28 Alt 7(1) “leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “leis an
Aire”.

29 Alt 7(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

30 Alt 8(1) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
Aire” sa chéad áit a bhfuil sé.

31 Alt 8(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”
agus “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis
an Aire” sa dara háit a bhfuil sé.

32 Alt 8(3) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.

33 Alt 8(3) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” san
áit dheireanach a bhfuil sé.

34 Alt 9(1) “ar an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “ar an Aire”.

35 Alt 9(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”
agus “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis
an Aire”.

36 Alt 9(2) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

37 Alt 9(3) “ar an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “ar an Aire”.

38 Alt 9(3) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

39 Alt 10(1) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

40 Alt 10(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

41 Alt 10(3) “leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “leis an Aire”
sa chéad áit a bhfuil sé.

42 Alt 10(3) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”
agus “leis an Aire sin” a chur in ionad “leis
an Aire” sa dara háit a bhfuil sé.

43 Alt 10(4) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

44 Alt 11(1) “leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “leis an
Aire”.

45 Alt 11(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

46 Alt 11(2) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

47 Alt 11(3) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.

48 Alt 11(3) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” san
áit dheireanach a bhfuil sé.
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

49 Alt 12(1) “ar iarratas an Aire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “ar
iarratas an Aire”.

50 Alt 12(1)(b) “don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “don Aire”.

51 Alt 12(2)(c) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

52 Alt 13(1) “gan toiliú an Aire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “gan
toiliú an Aire”.

53 Alt 13A(1) “chuig an Aire cuí” a chur in ionad “chuig an
Aire”.

54 Alt 13A(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

55 Alt 13A(2A)(b) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

56 Alt 13A(2B) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

57 Alt 13A(2C) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

58 Alt 13A(3A)(a) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

59 Alt 13A(3A)(b) “ag an Aire cuí” a chur in ionad “ag an
Aire”.

60 Alt 13A(5)(a) “chuig an Aire cuí” a chur in ionad “chuig an
Aire”.

61 Alt 13A(5)(b) “chuig an Aire cuí” a chur in ionad “chuig an
Aire”.

62 Alt 13A(5)(c) “chuig an Aire cuí” a chur in ionad “chuig an
Aire”.

63 Alt 13A(5)(d) “chuig an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil” a chur in ionad “chuig an
Aire”.

64 Alt 17(1) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

65 Alt 17(2) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

66 Alt 17(3) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

67 Alt 18 “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

68 Alt 18(a) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
dá áit a bhfuil sé.

69 Alt 18(b) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

70 Alt 18(d) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.

71 Alt 18(d) “mara n-orduighidh an tAire sin” a chur in
ionad “mara n-orduighidh an tAire”.

72 Alt 18(d) “féadfaidh an tAire cuí é do bhaint den duine
sin” a chur in ionad “féadfaidh an tAire é do
bhaint den duine sin”.

73 Alt 18(e) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

74 Alt 19 “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.

75 Alt 19 “ar an Aire sin” a chur in ionad “ar an Aire”,
“an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” sa
dara háit a bhfuil sé agus “chun an Aire sin”
a chur in ionad “chun an Aire”.

76 Alt 19B(1) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

77 Alt 19B(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
chéad áit a bhfuil sé.
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

78 Alt 19B(2) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” san
áit dheireanach a bhfuil sé.

79 Alt 19B(3) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

80 Alt 19B(3)(a) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

Alt 19B(3)(a) “chuig an Aire sin” a chur in ionad “chuig an
81 Aire”.

82 Alt 19B(3)(b) “don Aire cuí” a chur in ionad “don Aire”.

Alt 19B(3)(b) “chuig an Aire sin” a chur in ionad “chuig an
83 Aire”.

84 Alt 19C(1) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

85 Alt 19C(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

86 Alt 19C(3) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

87 Alt 19C(4) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

Alt 20 “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
88 chéad áit a bhfuil sé.

89 Alt 20(b) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

Alt 20(c) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
90 Aire”.

91 Alt 21(1) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire”.

Alt 21(2) “an tAire cuí” a chur in ionad “an tAire” sa
92 chéad áit a bhfuil sé.

Alt 21(2) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” san
93 áit dheireanach a bhfuil sé.

Alt 22(1) “an tAire cuí” in ionad “an tAire” sa dara
94 háit a bhfuil sé.

Alt 22(2) “leis an Aire cuí” a chur in ionad “leis an
95 Aire”.

Alt 23(1) “an tAire cuí” in ionad “an tAire” sa chéad
96 áit a bhfuil sé.

97 Alt 23(1) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire” sa
dá áit a bhfuil sé seachas sa chéad áit a bhfuil
sé.

Alt 23(2) “fé shéala oifigiúil an Aire chuí” a chur in
98 ionad “fé shéala oifigiúil an Aire”.

99 Alt 23(2) “an tAire sin” a chur in ionad “an tAire”.

CUID 2

Leasuithe a bhaineann leis “an Stát” san Acht Imeall Trágha
1933

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 2(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

2 Alt 3(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

3 Alt 4(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

4 Alt 4(2) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.
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Alt 6(2)(b).
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[Uimh. 39.] [2009.]An tAcht um Imeall Trá agus um
Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009.

Ítim An fhoráil a leasaí- An leasú
tear

5 Alt 5 “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann” sa dá áit a bhfuil sé.

6 Alt 8(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

7 Alt 9(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

8 Alt 10(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

9 Alt 11(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.

10 Alt 12(1) “leis an Stát” a chur in ionad “le Saorstát
Éireann”.



[2009.] [Uimh. 39.]An tAcht um Imeall Trá agus um
Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009.

SCEIDEAL 2

Leasuithe forlíontacha a bhaineann le “Gníomhaireacht”, etc.,
san Acht um Dhumpáil ar Farraige 1996

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 5(1)(b) “don Ghníomhaireacht” a chur in ionad “don Aire”,
agus “sí” a chur in ionad “sé” gach áit a bhfuil sé.

2 Alt 5(5)(a) “an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil” a chur in ionad “an tAire”.

3 Alt 5(6) “an Ghníomhaireacht” a chur in ionad “an tAire”, “i
dtuairim na Gníomhaireachta” a chur in ionad “i
dtuairim an Aire” agus “ar chumas na
Gníomhaireachta” a chur in ionad “ar chumas an
Aire”.

4 Alt 5(7) “don Ghníomhaireacht” a chur in ionad “don Aire”.

5 Alt 5(8)(a) “ag an nGníomhaireacht” a chur in ionad “ag an Aire”
agus “don Ghníomhaireacht” a chur in ionad “don
Aire”.

6 Alt 5(8)(b) “an Ghníomhaireacht” a chur in ionad “an tAire”.

7 Alt 5(9)(a) “Coimeádfaidh an Ghníomhaireacht clár” a chur in
ionad “Cuirfidh an tAire faoi deara go mbunófar agus
go gcoimeádfar clár” agus “sí” a chur in ionad “sé”.

8 Alt 5(9)(b) “an Ghníomhaireacht” a chur in ionad “an tAire”.

9 Alt 5(9)(c) “an Ghníomhaireacht” a chur in ionad “an tAire”.

10 Alt 5A(1) “i dtuairim na Gníomhaireachta” a chur in ionad “i
dtuairim an Aire”.

11 Alt 5A(3) “i dtuairim na Gníomhaireachta” a chur in ionad “i
dtuairim an Aire”.

12 Alt 5A(3)(b) “aighneacht a dhéanamh chuig an nGníomhaireacht nó
tuairimí a thabhairt don Ghníomhaireacht” a chur in
ionad “aighneacht a dhéanamh chuig an Aire nó
tuairimí a thabhairt don Aire”.

13 Alt 5A(4)(c) “chun go mbreithneoidh an Ghníomhaireacht” a chur
in ionad “chun go mbreithneoidh an tAire”.

14 Alt 5A(5) “Déanfaidh an Ghníomhaireacht” a chur in ionad
“Déanfaidh an tAire”.

15 Alt 5A(6) “i dtuairim na Gníomhaireachta” a chur in ionad “i
dtuairim an Aire”.

16 Alt 5A(6) “ní bhreithneoidh an Ghníomhaireacht” a chur in
ionad “ní bhreithneoidh an tAire”.

17 Alt 5A(6)(b) An leagan cuí gramadaí den abairt “an
Ghníomhaireacht” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh den abairt “an tAire” sa dá áit a
bhfuil sé.

18 Alt 5A(7) “Cuirfidh an Ghníomhaireacht faoi deara go
bhfoilseofar na nithe seo a leanas trí mheán
leictreonach” a chur in ionad “Cuirfidh an tAire faoi
deara go bhfoilseofar na nithe seo a leanas trí mheán
leictreonach”.

19 Alt 6(1)(a) “Féadfaidh an Ghníomhaireacht oifigeach don
Ghníomhaireacht nó d’Fhoras na Mara, nó comhalta
d’fhoireann na Gníomhaireachta nó d’fhoireann Fhoras
na Mara,” a chur in ionad “Féadfaidh an tAire
oifigeach don Aire nó d’Fhoras na Mara”.

20 Alt 6(1)(b) “Féadfaidh an Ghníomhaireacht” a chur in ionad
“Féadfaidh an tAire”.
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[Uimh. 39.] [2009.]An tAcht um Imeall Trá agus um
Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

21 Alt 6(1)(c) “Féadfaidh an Ghníomhaireacht” a chur in ionad
“Féadfaidh an tAire”.

22 Alt 6(1)(d) “a ordóidh an Ghníomhaireacht” a chur in ionad “a
ordóidh an tAire”.

23 Alt 14 “Aire den Rialtas” a chur in ionad “an tAire nó aon
Aire eile den Rialtas”.


