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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. Mínithe.

3. Caiteachais.

4. Aisghairm.

5. An lá bunaithe.

CUID 2

Iascach Intíre Éireann a Bhunú

Caibidil 1

Iascach Intíre Éireann

6. Iascach Intíre Éireann.

7. Feidhmeanna IIÉ.

8. Feidhmeanna a aistriú chuig IIÉ.

9. Oibríochtaí réigiúnacha IIÉ.

10. Ordacháin ón Aire.

11. Séala IIÉ.

12. Comhaltas IIÉ.

13. Ionadaí foirne a thoghadh chun IIÉ.

14. Téarma oifige chomhaltaí IIÉ.

15. Cathaoirleach IIÉ.

16. Ról IIÉ.
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17. Coinníollacha oifige.

18. Comhaltaí a chur as oifig.

19. Éirí as oifig agus corrfholúntais.

20. Cruinnithe agus nósanna imeachta.

21. Coistí IIÉ.

22. Luach saothair agus caiteachais do chomhaltaí d’IIÉ agus
de choistí.

23. Príomhoifigeach feidhmiúcháin.

24. Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh agus leas-
phríomhfheidhmeannach do chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin.

25. Feidhmeanna a tharmligean.

26. Éifeachtaí feidhmeanna a tharmligean agus a fho-
tharmligean.

27. Fianaise deimhnithe i dtaobh feidhmeanna a tharmligean.

28. Is é nó is í an príomhfheidhmeannach an duine cuntasach.

29. An príomhfheidhmeannach do fhreastal os comhair Coiste
Oireachtais.

30. Fostaithe.

31. Daoine údaraithe a cheapadh.

32. Aoisliúntas.

33. Scéimeanna foirne.

34. Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

35. Caighdeáin ionracais.

36. Nochtadh neamhúdaraithe faisnéise faoi rún.

37. Cosaint ar dhliteanas sibhialta do dhaoine a thuairiscíonn mí-
iompar áirithe.

38. Toirmeasc ar phionósú.

39. Ráitis bhréagacha.

40. Eisiamh de dhroim comhaltais de cheachtar Teach den
Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údaráis
áitiúla.

41. Déanfaidh IIÉ plean corparáideach a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Aire lena cheadú.

42. Plean corparáideach ceadaithe a fhoilsiú agus a chur i
ngníomh.

43. Iasachtaí a fháil.
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44. Meastacháin.

45. Deontais d’IIÉ.

46. Cuntais IIÉ.

47. Tuarascáil bhliantúil IIÉ.

Caibidil 2

Socruithe Idirthréimhseacha

48. An Príomh-Bhord agus na boird réigiúnacha a dhíscaoileadh.

49. Fostaithe an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach a
aistriú chuig IIÉ.

50. Aistriú dliteanas pinsin a bhaineann le hiarfhostaithe an
Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach.

51. Maoin, sócmhainní agus dliteanais a aistriú chuig IIÉ.

52. Conarthaí, etc., a choimeád ar marthain agus tagairtí a
oiriúnú.

53. Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

54. Fógraí, taifid, etc., a choimeád ar marthain.

55. Cuntais chríochnaitheacha an Phríomh-Bhoird agus na
mbord réigiúnach.

56. IIÉ d’ullmhú tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach don
Phríomh-Bhord agus do na boird réigiúnacha.

CUID 3

Riarachán Iascach Intíre

Caibidil 1

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh

57. Fodhlíthe a bhaineann le hiascaigh.

Caibidil 2

An Bhliain Iascaigh

58. An bhliain iascaigh.

Caibidil 3

Iascaigh a Fheabhsú

59. Cumhachtaí IIÉ i ndáil le hiascaigh a fheabhsú.

Caibidil 4

Iascaigh a Fháil agus a Aistriú, etc.

60. Iascaigh a fháil, etc.

61. Codanna d’aibhneacha nó de lochanna atá tadhlach le
hiascaigh chora (fíoruisce) áirithe a fháil.

62. Ceart slí (fáil).
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63. Na Coimisinéirí d’aistriú iascach chuig an Aire nó chuig IIÉ.

64. Iascaigh áirithe a aistriú chuig IIÉ.

65. Cúiteamh.

66. Eadránaí.

67. Forálacha a bhaineann le horduithe arna ndéanamh faoi ailt
60, 61, 62 nó 63.

68. An tAire do dhíol iascach, cearta iascaireachta agus gnóthaí
áirithe.

Caibidil 5

Scéim Chlibeála na mBradán Fiáin agus na mBreac Geal

69. Bradáin fhiáine agus bric gheala a bhainistiú.

70. Forálacha a bhaineann le cionta áirithe faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 69.

Caibidil 6

Toirmisc

71. Toirmeasc ar iasc áirithe a dhíol.

72. Toirmeasc ar líonta nó líonra áirithe a dhíol.

Caibidil 7

Clár Duánaithe Éisc Mhara

73. Clár duánaithe éisc mhara.

Caibidil 8

Ceadúnais a Eisiúint le haghaidh Iascaireacht d’Aicme nó de
Thuairisc Shonraithe

74. IIÉ d’eisiúint ceadúnas le haghaidh iascaireacht d’aicme nó
de thuairisc shonraithe.

CUID 4

Imeachtaí Dlí, Pionóis, etc.

75. Cionta áirithe a thriail ar díotáil.

76. Dlínse.

77. Athrú ar phionóis áirithe faoin bPríomh-Acht, faoi Acht
1962 nó faoi Acht 1994.

78. Ceadúnais a fhorghéilleadh agus orduithe dícháiliúcháin
iarmhartacha.

79. Fíneálacha áirithe a íoc mar chúiteamh — oisrí nó iasc eile
a sheachadadh.

80. Fógra muirir sheasta.
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CUID 5

Ilghnéitheach

81. Cearta áirithe iascaireachta a thabhairt d’iarchomhaltaí saoil
den Iontaobhas.

82. Cumhachtaí an Aire maidir le hiascach a oibriú.

83. Dliteanas an Aire nó IIÉ i leith damáiste trí thuile.

SCEIDEAL 1

Achtacháin Láithreacha a Aisghairm

SCEIDEAL 2

Leasuithe Iarmhartacha ar Achtanna Áirithe

CUID 1

Leasú ar an Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959

CUID 2

Leasú ar an Acht um Fhiadhúlra 1976

CUID 3

Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977

CUID 4

Leasú ar an Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit)
1977

CUID 5

Leasú ar an Acht Ombudsman 1980

CUID 6

Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú)
1990

CUID 7

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1991

CUID 8

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1995

CUID 9

Leasú ar an Acht um Dhumpáil ar Farraige 1996

CUID 10

Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997

CUID 11

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1997
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CUID 12

Leasú ar an Acht um Íoc Pras Cuntas 1997

CUID 13

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

CUID 14

Leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

CUID 15

Leasú ar an Acht um Shábháilteacht Mhuirí 2005

SCEIDEAL 3

Leasuithe Iarmhartacha ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

CUID 1

Leasú ar na Rialacháin Aoisliúntas (Eagraíochtaí Ceadaithe a
Ainmniú) 1981 (I.R. Uimh. 437 de 1981)

CUID 2

Leasú ar na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1992
(I.R. Uimh. 271 de 1992)

CUID 3

Leasú ar an Ordú um an Acht Rialtais Áitiúil 1991 (Údaráis
Réigiúnacha) (Bunú) 1993 (I.R. Uimh. 394 de 1993)

CUID 4

Leasú ar na Rialacháin fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (Ceadúnú) 1994 (I.R. Uimh. 85 de 1994)

CUID 5

Leasú ar na Rialacháin fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (Táillí Ceadúnaithe) 1994 (I.R. Uimh. 130 de 1994)

CUID 6

Leasú ar na Rialacha Cúirte Dúiche 1997 (I.R. Uimh. 93 de
1997)

CUID 7

Leasú ar na Rialacháin um Dhobharshaothrú (Iarratas ar
Cheadúnas) 1998 (I.R. Uimh. 236 de 1998)

CUID 8

Leasú ar na Rialacháin um Rialú Madraí 1998 (I.R. Uimh. 442
de 1998)

CUID 9

Leasú ar an Ordú um an Acht Rialtais Áitiúil 1991 (Údaráis
Réigiúnacha) (Bunú) 1999 (I.R. Uimh. 226 de 1999)
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CUID 10

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta) (Leasú) 2001 (I.R. Uimh. 538 de 2001)

CUID 11

Leasú ar na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (I.R.
Uimh. 600 de 2001)

CUID 12

Leasú ar na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997
(Comhlachtaí Forordaithe) (Uimh. 2) 2002 (I.R. Uimh. 530 de

2002)

CUID 13

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce)
2003 (I.R. Uimh. 722 de 2003)

CUID 14

Leasú ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Ceadúnú)
2004 (I.R. Uimh. 395 de 2004)

CUID 15

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cáilíocht Uiscí
Iasc Sliogáin) 2006 (I.R. Uimh. 268 de 2006)

CUID 16

Leasú ar na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú) 2007
(I.R. Uimh. 684 de 2007)

SCEIDEAL 4

Sásamh i leith Sárú ar Alt 38

SCEIDEAL 5

Na Forálacha dá dTagraítear in Ailt 60, 61 agus 62

SCEIDEAL 6

Fógra Muirir Sheasta

CUID 1

An Fhoráil den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959

CUID 2

Fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh faoi Alt 57

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act
1919 1919, c. 57

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001 2001, Uimh. 19

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 agus 1958

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 1993, Uimh. 8

Acht na gCúirteanna 1981 1981, Uimh. 11

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 1961, Uimh. 39

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

An tAcht um Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle
a Sholáthar) 2006 2006, Uimh. 9

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 1995, Uimh. 22

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997 1997, Uimh. 2

An tAcht Iascaigh (Leasú) (Uimh. 2) 1987 1987, Uimh. 32

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1962 1962, Uimh. 31

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1964 1964, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1976 1976, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1987 1987, Uimh. 14

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1991 1991, Uimh. 26

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1994 1994, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1995 1995, Uimh. 27

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

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1999 1999, Uimh. 35

An tAcht Iascaigh (Leasú) 2000 2000, Uimh. 34

An tAcht Iascaigh (Coimisiúin) 1997 1997, Uimh. 1

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

An tAcht Iascaigh 1980 1980, Uimh. 1

Na hAchtanna Iascaigh 1959 go 1999

Na hAchtanna Foraoiseachta 1919 agus 1928

Na hAchtanna Foraoiseachta 1946 go 1988

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 1997, Uimh. 13

An tAcht Oidhreachta 1995 1995, Uimh. 4

Lands Clauses Consolidation Act 1845 1845, c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 1977, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú) 1990 1990, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 2005, Uimh. 11

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus
2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 2003, Uimh. 32

An tAcht Ombudsman 1980 1980, Uimh. 26

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997 1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006

An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 1997, Uimh. 31

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003 2003, Uimh. 29
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An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha)
2001 2001, Uimh. 45

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin) 2004 2004, Uimh. 33

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 1967, Uimh. 21

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007

An tAcht um Chlárú Teidil 1964 1964, Uimh. 16

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair 2005 2005, Uimh. 10

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí 2006 2006, Uimh. 8

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 2001, Uimh. 31

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean 1976 1976, Uimh. 22

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994
agus 2001

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 2007, Uimh. 30

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

An tAcht um Fhiadhúlra 1976 1976, Uimh. 39

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit)
1977 1977, Uimh. 6

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit)
1988 1988, Uimh. 13
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Uimhir 10 de 2010
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AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A dTABHARFAR, SA
BHÉARLA, INLAND FISHERIES IRELAND NÓ, SA
GHAEILGE, IASCACH INTÍRE ÉIREANN AGUS DO
MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, DO DHÍSCAOILEADH
AN PHRÍOMH-BHOIRD IASCAIGH AGUS NA mBORD
RÉIGIÚNACH IASCAIGH, DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE
SIN ROIMHE SEO AGUS DO LEASÚ AGUS DO
LEATHNÚ NA nACHTANNA IASCAIGH 1959 GO 2007.

[1 Meitheamh, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Iascach Intíre 2010 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Iascach Intíre 1959 go 2010 a
ghairm le chéile den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, den Acht
Iascaigh (Leasú) 1962, den Acht Iascaigh (Leasú) 1964, den Acht
Iascaigh (Leasú) 1976, den Acht Iascaigh 1980, den Acht Iascaigh
(Leasú) 1987, den Acht Iascaigh (Leasú) (Uimh. 2) 1987, den Acht
Iascaigh (Leasú) 1991, den Acht Iascaigh (Leasú) 1994, den Acht
Iascaigh (Leasú) 1995, den Acht Iascaigh (Coimisiúin) 1997, den
Acht Iascaigh (Leasú) 1997 (a mhéid a bhaineann sé le hIIÉ), den
Acht Iascaigh (Leasú) 1999, d’alt 111 den Acht um Sheirbhísí Uisce
2007 agus den Acht seo agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1980” an tAcht Iascaigh 1980;

ciallaíonn “Acht 1991” an tAcht Iascaigh (Leasú) 1991;

ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht Iascaigh (Leasú) (Uimh. 2) 1987;

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht Iascaigh (Leasú) 1994;

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht Iascaigh (Leasú) 1999;
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Caiteachais.

Aisghairm.

An lá bunaithe.

12

[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht Iascaigh (Leasú) 2000;

tá le “Eadránaí” an bhrí a shanntar dó le halt 66(2);

ciallaíonn “Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn;

ciallaíonn “Príomh-Bhord” an comhlacht a bunaíodh faoi alt 7(1)
den Acht Iascaigh 1980;

folaíonn “éasúint” profit à prendre agus aon cheart in uisce nó thar
uisce;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “IIÉ” Iascach Intíre Éireann a bhunaítear faoi alt 6;

ciallaíonn “na hAchtanna um Iascach Intíre” na hAchtanna um
Iascach Intíre 1959 go 2010 agus gach achtachán eile atá le léamh i
dteannta aon cheann de na hAchtanna sin;

ciallaíonn “Comhchoiste Oireachtais” Comhchoiste de chuid Thithe
an Oireachtais a bhfuil ról sannta dó ag an Oireachtas maidir le nithe
a bhaineann le hiascaigh intíre a scrúdú;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí a shanntar dó leis an Acht Rialtais
Áitiúil 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959;

ciallaíonn “fothionóntán beartaithe” an talamh thar a ngabhann
conair ceada slí nó cirt slí a thaispeántar ar phlean dá dtagraítear in
alt 60(3) nó in alt 62(2);

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”
ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag IIÉ chun
críocha caibidlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta
agus le coinníollacha oibre fostaithe;

ciallaíonn “bord réigiúnach” comhlacht a bunaíodh de bhua alt 10(3)
den Acht Iascaigh 1980;

tá le “Clár Duánaithe Éisc Mhara” an bhrí a shanntar dó le halt 73;

tá le “ceart slí a éilítear” an bhrí a shanntar dó le halt 62(1);

ciallaíonn “Iontaobhas” an tIontaobhas Iascaigh Intíre Ioncorportha
(Inland Fisheries Trust Incorporated).

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

4.—Déantar, ar an lá bunaithe, na hachtacháin a luaitear i Sceideal
1 a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún de Sceideal 1.

5.—(1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo.
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(2) Tagann Codanna 3, 4 agus 5 den Acht seo i ngníomh an lá
bunaithe.

CUID 2

Iascach Intíre Éireann a Bhunú

Caibidil 1

Iascach Intíre Éireann

6.—(1) Beidh arna bhunú, an lá bunaithe, comhlacht ar a
dtabharfar, sa Bhéarla, Inland Fisheries Ireland, nó, sa Ghaeilge,
Iascach Intíre Éireann, chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an
Acht seo a chomhlíonadh agus dá ngairtear “IIÉ” san Acht seo.

(2) Beidh IIÉ ina chomhlacht corpraithe agus comharbas suthain
agus séala aige agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé
inagartha faoina ainm corpraithe agus beidh cumhacht aige talamh
nó cearta i dtalamh nó in uisce nó thairis nó faoi a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt, agus maoin d’aon chineál eile a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt.

(3) (a) Comhlíonfaidh IIÉ na feidhmeanna a thugtar dó leis an
Acht seo laistigh de na huiscí go léir, agus ag tabhairt
aird ar na huiscí go léir, laistigh den Stát ar ceantar
iascaigh iad agus laistigh d’aon uiscí eile, agus ag tabhairt
aird ar aon uiscí eile—

(i) atá in aon limistéar farraige chun a bhfeitheann uiscí
inmheánacha nó uiscí intíre an Stáit faoi alt 86 den
Acht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí 2006, agus

(ii) atá sa chuid den fharraige atá idir an bhunlíne chun
críocha an Achta seo agus an líne a bhfuil gach
pointe di ar thaobh na farraige agus fad 12 mhíle
farraige ón bpointe is neasa ar an mbunlíne sin.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, tagairt do líon míle farraige
a bheidh sonraithe san ordú a chur in ionad na tagartha
do 12 mhíle farraige i bhfo-alt (3)(a)(ii).

(c) I gcás ordú faoi fho-alt (3)(b) a bheith i bhfeidhm de
thuras na huaire, forléireofar fo-alt (3)(a)(ii), agus beidh
éifeacht leis, amhail is dá ndéanfaí tagairt don líon míle
farraige a bheidh sonraithe san ordú a chur in ionad na
tagartha san fho-alt sin do 12 mhíle farraige.

(4) (a) Déanfar ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (3) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar
éis a dhéanta.

(b) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh de 21 lá
suí tar éis an lae a leagadh ordú faoina bhráid de réir
mhír (a), rún a rith ag neamhniú an ordaithe.

(c) Tá éifeacht le neamhniú ordaithe faoi mhír (b) láithreach
ar an rún lena mbaineann a rith, ach ní dhéanann sé
difear d’aon ní a rinneadh faoin ordú roimh an rún a rith.

13

Cd.1 A.5

Iascach Intíre
Éireann.



Cd.2

Feidhmeanna IIÉ.

14

[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

7.—(1) Is í príomhfheidhm IIÉ an acmhainn iascaigh intíre a
chosaint, a bhainistiú agus a chaomhnú.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), is iad feidhmeanna ginearálta IIÉ—

(a) caomhnú, cosaint, bainistiú, margú, forbairt agus feabhsú
iascach intíre, lena n-áirítear duánacht mhara, a chur
chun cinn, tacú leis na nithe sin, iad a éascú, agus
comhairle a thabhairt don Aire maidir leo,

(b) beartas agus straitéisí náisiúnta a bhaineann le hiascaigh
intíre, lena n-áirítear duánacht mhara, a fhorbairt agus
comhairle a thabhairt don Aire maidir leo, agus

(c) a chinntiú go ndéantar beartas agus straitéisí a fhorbraítear
faoi fho-alt (b) a chur i ngníomh agus a chur i gcrích de
réir mar a chomhaontófar leis an Aire.

(3) Faoi réir fho-alt (1), déanfaidh IIÉ—

(a) faoi réir an Achta seo, an acmhainn iascaigh intíre a
chosaint agus na hAchtanna um Iascach Intíre a
fhorfheidhmiú i gcoitinne,

(b) a chinntiú go ndéantar aon iascach, gorlann nó feirm éisc
atá ina sheilbh nó ar áitiú ag IIÉ a bhainistiú, a
chaomhnú, a chosaint, a fhorbairt agus a fheabhsú, nó go
ndéileáiltear leis an gcéanna thairis sin, de réir an phlean
chorparáidigh arna ullmhú de réir alt 41,

(c) de réir an phlean chorparáidigh sin, bainistiú, caomhnú,
cosaint, forbairt agus feabhsú na n-iascach nach bhfuil ina
sheilbh nó ar áitiú aige a chur chun cinn agus a
spreagadh,

(d) a chinntiú go ndéantar aon iascach oisrí nó aon iascach
maoracha eile a chosaint de réir cibé ordacháin ón Aire
a bhaineann le hiascach den chineál sin,

(e) duánacht ar bhradán, ar bhreac, ar gharbhiasc agus ar iasc
mara a spreagadh agus a fhorbairt agus, chun críocha aon
cheann nó gach ceann de na cineálacha sin duánachta,
cibé saoráidí agus aosáidí, más ann, a bhfuil gá leo a
sholáthar,

(f) forbairt shaorálach pleananna bainistíochta
dobharcheantar iascach intíre a spreagadh, a chur chun
cinn, a eagrú agus a chomhordú in éineacht le húinéirí,
comhlachtaí agus eagraíochtaí iascach intíre agus, chun
na críche sin, aird a thabhairt ar na himthosca ar leith a
bhaineann le gach ceann de na córais dobharcheantair
agus rachaidh sé i gcomhairle le húdaráis áitiúla agus le
comhlachtaí agus eagraíochtaí leasmhara eile agus
tabharfaidh sé i dtreis iad,

(g) le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, aird a
thabhairt ar cheanglais Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) 1997 (I.R. Uimh. 94 de
1997) agus ar an ngá atá le forbairt inmharthana na
hacmhainne iascaigh intíre (lena n-áirítear gnáthóga iasc
agus speiceas eile fauna agus flora a chaomhnú agus
bithéagsúlacht éiceachóras uisce intíre),
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(h) a chinntiú, a mhéid is féidir, go gcuirtear a
ghníomhaíochtaí i gcrích sa chaoi go gcosnaítear an
oidhreacht náisiúnta (de réir bhrí an Achta Oidhreachta
1995),

(i) a chinntiú go ndéantar acmhainní a úsáid, feidhmeanna a
chomhlíonadh, meastacháin a tharraingt suas agus
seirbhísí a sholáthar ar bhealach éifeachtúil éifeachtach,

(j) cibé scéimeanna, deontais agus saoráidí airgeadais eile a
riaradh ar gá eisíoc a dhéanamh ina leith ar chistí de
chuid an Aontais Eorpaigh agus ar cibé cistí eile a
údaróidh an tAire ó am go ham le toiliú an Aire
Airgeadais, agus

(k) tacú le gníomhaíochtaí um chur chun cinn agus margú
duánachta agus comhoibriú le gníomhaireachtaí Stáit
iomchuí agus le cibé leasanna earnála is dóigh le hIIÉ a
bheith iomchuí chun straitéisí agus gníomhaíochtaí um
chur chun cinn agus margú idirnáisiúnta a fhorbairt i
ndáil le duánacht géim, duánacht garbhéisc agus
duánacht turasóireachta mara.

(4) (a) Déanfaidh IIÉ fóram (“fóram náisiúnta iascaigh intíre”) a
bhunú agus a bhainistiú chun ionchur páirtithe leasmhara
i bhfoirmliú beartas a éascú. Is é a bheidh san fhóram sin
ionadaíocht leathan as measc cibé páirtithe leasmhara de
chuid na hearnála iascaigh intíre is dóigh le hIIÉ a
bheith iomchuí.

(b) Déanfaidh IIÉ téarmaí tagartha an fhóraim arna bhunú
faoi fho-alt (4)(a), lena n-áirítear comhaltaí an fhóraim, a
shocrú le comhaontú an Aire.

(5) (a) Féadfaidh IIÉ Buanchoiste Eolaíochta a bhunú chun
comhairle agus cúnamh a thabhairt dó i dtaobh na nithe
teicniúla agus eolaíocha go léir a bhaineann le bainistiú
acmhainn iascaigh intíre an Stáit.

(b) Déanfaidh IIÉ téarmaí tagartha Coiste arna bhunú faoi
mhír (a), lena n-áirítear comhdhéanamh agus comhaltaí
an Choiste, a shocrú le comhaontú an Aire.

(6) Féadfaidh IIÉ cibé seirbhísí is cuí leis (lena n-áirítear cúrsaí
oideachais agus oiliúna nó saoráidí le haghaidh oiliúint nó teagasc)
a sholáthar chun iascaigh, nó cibé nithe eile a bhaineann le hiascaigh
is cuí leis, a bhainistiú, a chaomhnú, a chosaint, a fhorbairt agus a
fheabhsú agus cibé táillí is cuí leis a mhuirearú i leith na seirbhísí sin
a sholáthar (seachas na seirbhísí sin a sholáthraíonn an tAire).

(7) (a) Féadfaidh IIÉ, i ndáil le hiascach intíre, cibé taighde nó
obair thurgnamhach a dhéanamh a mheasann sé is gá
chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh ach ní
fhorléireofar an mhír seo mar ní lena gcuirtear ar chumas
IIÉ taighde nó obair thurgnamhach a dhéanamh ar aon
speiceas éisc mara (de réir bhrí an Achta Iascaigh Mhara
agus Dlínse Muirí 2006), nó i ndáil leis an gcéanna,
seachas taighde atá cosúil nó ar aon dul le taighde i ndáil
le hiasc mara a bhí ar siúl ag an bPríomh-Bhord díreach
roimh an lá bunaithe.

(b) Le linn dó obair a dhéanamh faoi fho-alt (7)(a), déanfaidh
IIÉ, de réir mar is cuí, comhoibriú agus comhordú le
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Foras na Mara agus le gníomhaireachtaí nó daoine eile a
mheasann IIÉ a bheith iomchuí.

(c) Déanfaidh IIÉ, mura dóigh leis nach é leas an phobail é
déanamh amhlaidh, torthaí aon taighde a dhéantar de
réir fho-alt (7)(a) a chur ar fáil laistigh de 6 mhí tar éis é
a chríochnú go hiomlán.

(8) Féadfaidh IIÉ, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, gabháil do
ghníomhaíochtaí iomchuí a chosnódh nó a chaomhnódh fiadhúlra
(de réir bhrí alt 2(1) den Acht um Fhiadhúlra 1976).

(9) Chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo, ach
faoi réir ordachán, más ann, ón Aire, féadfaidh IIÉ cibé socruithe
comhpháirtíochta nó socruithe eile a dhéanamh le cibé daoine nó
comhlachtaí is cuí leis.

(10) Maidir leis an gcumhacht faoi Chuid V den Phríomh-Acht
chun rátaí a leagan ar iascaigh, a mhéid a bhí sí, roimh thosach
feidhme an ailt seo, infheidhmithe ag bord réigiúnach, agus maidir
leis na cumhachtaí faoin gCuid sin chun ráta den sórt sin a leasú, a
bhailiú agus a ghnóthú, déantar iad a shannadh d’IIÉ ar an lá
bunaithe.

(11) Beidh na cumhachtaí faoin bPríomh-Acht chun ceadúnais a
eisiúint le haghaidh iascaireacht bradán nó eascann agus chun
ceadúnais iascaireachta oisrí a eisiúint a bhí, díreach roimh an lá
bunaithe, infheidhmithe ag bord réigiúnach, infheidhmithe ag IIÉ ar
an lá bunaithe agus uaidh. Déanfar dleachtanna is iníoctha i leith
ceadúnas arna n-eisiúint faoin bPríomh-Acht a íoc le hIIÉ.

(12) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, a údarú d’IIÉ
gabháil do ghníomhaíochtaí a bhaineann le próiseáil agus margú cibé
speiceas éisc a bheidh sonraithe san údarú.

(13) Féadfaidh an tAire, le hordú, cibé feidhmeanna a bhaineann
le hiascaigh is cuí leis an Aire a shannadh d’IIÉ (ar feidhmeanna iad
i dteannta na bhfeidhmeanna sin a shanntar leis an Acht seo).

8.—(1) Déantar an riaradh agus an gnó i dtaca le feidhmiú,
comhlíonadh nó forghníomhú aon cheann de na feidhmeanna a
aistrítear le fo-alt (2) a aistriú chuig IIÉ an lá bunaithe.

(2) Déantar na feidhmeanna arna ndílsiú don Phríomh-Bhord nó
do bhord réigiúnach—

(a) le forálacha na n-achtachán a luaitear i Sceideal 2, nó
fúthu, agus

(b) leis na rialacháin a luaitear i Sceideal 3, nó fúthu,

a aistriú chuig IIÉ an lá bunaithe.

(3) (a) Déantar na hAchtanna a shonraítear i Sceideal 2 a leasú
an lá bunaithe mar a chuirtear in iúl sa Sceideal sin.

(b) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i Sceideal
3 a leasú an lá bunaithe mar a chuirtear in iúl sa Sceideal
sin. Ní bac é na hionstraimí a bheith leasaithe amhlaidh
ar an údarás iomchuí déanta ionstraimí iad a leasú dá
éis sin.
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(4) Más rud é, maidir le foráil d’achtachán dá dtagraítear i
Sceideal 2, nó foráil d’ionstraim arna déanamh faoi achtachán den
sórt sin, nach dtagann sí in éifeacht go dtí an lá bunaithe nó dá éis,
déantar feidhm a bhí, ar an achtachán sin a rith nó ar an ionstraim
sin a dhéanamh, sannta faoin bhforáil sin nó i dtaca leis an bhforáil
sin don Phríomh-Bhord nó d’aon bhord réigiúnach, a aistriú leis an
Acht seo chuig IIÉ ar thosach feidhme na forála sin. Aon tagairtí in
aon Acht eile nó in ionstraim arna déanamh faoi Acht nach luaitear
i bhfo-alt (3) don Phríomh-Bhord nó do bhord réigiúnach, léifear iad
mar thagairtí d’IIÉ.

(5) Ar áireamh ar na feidhmeanna a aistrítear leis an Acht seo
chuig IIÉ, tá na feidhmeanna a shonraítear in aon achtachán dá
dtagraítear i Sceideal 2 nó i Sceideal 3 mar fheidhm—

(a) de chuid phríomhoifigeach feidhmiúcháin an Phríomh-
Bhoird, agus

(b) de chuid príomhoifigigh feidhmiúcháin aon bhoird
réigiúnaigh.

(6) Faoi réir an achtacháin seo nó aon achtacháin eile, beidh ag
IIÉ na cumhachtaí go léir is gá nó is fóirsteanach chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

9.—(1) Ón lá bunaithe, déanfaidh IIÉ, chun na feidhmeanna a
shanntar dó faoin Acht seo a chomhlíonadh, a ghnó a bhainistiú agus
a thuairisciú ar bhonn na coda sin de na Ceantair Abhantraí seo a
leanas atá suite laistigh den Stát—

(a) Ceantar Abhantraí an Oirthir (lena n-áirítear Ceantar
Abhantraí Loch nEathach agus na Banna),

(b) Ceantar Abhantraí an Iarthair,

(c) Ceantar Abhantraí an Oirdheiscirt,

(d) Ceantar Abhantraí an Iardheiscirt,

(e) Ceantar Abhantraí an Iarthuaiscirt, agus

(f) Ceantar Abhantraí na Sionainne,

mar a mhínítear sa Dara Sceideal a ghabhann le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 2003 (I.R. Uimh. 722 de
2003).

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le hIIÉ, leis an
gComhchoiste Oireachtais agus le cibé comhlachtaí eile a mheasann
sé nó sí is cuí, meáin eile a shonrú le hordú trína ndéanfaidh IIÉ a
ghnó a bhainistiú agus a thuairisciú agus, fad atá ordú faoin bhfo-alt
seo i bhfeidhm, níl feidhm ag fo-alt (1).

(3) (a) Déanfar ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (2) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar
éis a dhéanta.

(b) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh de 21 lá
suí tar éis an lae a leagadh ordú faoina bhráid de réir
mhír (a), rún a rith ag neamhniú an ordaithe.
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(c) Tá éifeacht le neamhniú ordaithe faoi mhír (b) láithreach
ar an rún lena mbaineann a rith, ach ní dhéanann sé
difear d’aon ní a rinneadh faoin ordú roimh an rún a rith.

10.—(1) Féadfaidh an tAire cibé ordacháin beartais ghinearálta a
thabhairt d’IIÉ a mheasann sé nó sí gur cuí go leanfadh IIÉ iad ag
feidhmiú a fheidhmeanna dó.

(2) Déanfaidh IIÉ de réir aon ordacháin a thugtar dó faoi fho-
alt (1).

11.—(1) Soláthróidh IIÉ séala dó féin a luaithe is féidir tar éis
a bhunaithe.

(2) Déanfar séala IIÉ a fhíordheimhniú—

(a) le síniú chathaoirleach IIÉ nó comhalta eile d’IIÉ, nó

(b) le síniú comhalta d’fhoireann IIÉ,

a bheidh údaraithe ag IIÉ chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala IIÉ agus glacfar i
bhfianaise gach doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim a
rinne IIÉ agus a bheith séalaithe le séala IIÉ (a airbheartaíonn a
bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (2)) agus measfar gur
ionstraim den sórt sin é gan a thuilleadh cruthúnais mura suitear
a mhalairt.

(4) Féadfaidh aon duine atá údaraithe ag IIÉ chuige sin i
gcoitinne nó go speisialta aon chonradh nó ionstraim a dhéanamh nó
a fhorghníomhú thar ceann IIÉ, ar conradh é nó ionstraim í nár ghá
a bheith faoi shéala dá ndéanfadh nó dá bhforghníomhódh duine
nach comhlacht corpraithe é nó í.

12.—(1) Is é a bheidh in IIÉ 9 gcomhalta arna gceapadh ag an
Aire—

(a) a gceapfaidh an tAire duine amháin acu ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach,

(b) a gceapfaidh an tAire 3 acu de réir fho-alt (3),

(c) a gceapfar duine amháin acu ar ainmniú an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,

(d) a gceapfar duine amháin acu ar ainmniú an Aire Gnóthaí
Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,

(e) a gceapfar 2 acu ar ainmniú an Aire féin, agus

(f) a mbeidh duine amháin acu ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann IIÉ a cheapfar tar éis toghcháin de réir alt 13.

(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (8) d’alt 23, beidh an
príomhfheidhmeannach ina chomhalta nó ina comhalta ex-officio
d’IIÉ.
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(3) I gcás ina bhfuil ceapachán le déanamh ag an Aire faoi fho-
alt (1)(b) nó faoin mír sin de dhroim folúntais dá dtagraítear in alt
19(2)—

(a) déanfaidh an tAire an ceapachán beartaithe a chur in iúl
don Chomhchoiste Oireachtais,

(b) déanfaidh an tAire, i leith ceapacháin faoi fho-alt (1)(a),
(c), (d) agus (e), ráiteas a sholáthar don Chomhchoiste
Oireachtais ina léireofar taithí agus saineolas iomchuí an
duine nó na ndaoine a cheap an tAire, agus cibé nithe
eile a mheasann an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gComhchoiste Oireachtais, a bheith iomchuí,

(c) déanfaidh an Comhchoiste Oireachtais, laistigh den
tréimhse 90 lá tar éis don Aire an ceapachán beartaithe
a chur in iúl dó, comhairle a thabhairt don Aire maidir
le hainmneacha na ndaoine nó an duine a mbeartaíonn
sé gur chóir don Aire é nó í nó iad a cheapadh faoi fho-
alt (1)(b) agus cúiseanna, amhail taithí agus saineolas
iomchuí, á dtabhairt i ndáil leis an duine nó na daoine
ainmnithe atá beartaithe,

(d) beidh aird ag an Aire ar an gcomhairle agus féadfaidh sé
nó sí glacadh leis na daoine ainmnithe atá beartaithe nó
le cuid de na daoine sin nó leis an duine ainmnithe nó
féadfaidh sé nó sí breith a thabhairt daoine eile nó duine
eile a ainmniú de réir mar is cuí leis nó léi, agus

(e) déanfaidh sé nó sí a bhreith nó a breith a chur in iúl don
Chomhchoiste Oireachtais.

(4) Déanfaidh an tAire iarracht, a mhéid is indéanta, a áirithiú go
bhfuil cóimheá chothromasach ann idir fir agus mná i
gcomhdhéanamh IIÉ.

(5) Ní cheapfaidh an tAire duine chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’IIÉ mura bhfuil taithí aige nó aici ar réimse amháin
nó níos mó, nó mura bhfuil cumas léirithe aige nó aici i réimse
amháin nó níos mó, de na réimsí seo a leanas—

(a) talmhaíocht nó úinéireacht bruachthalún,

(b) dobharshaothrú,

(c) gnóthaí gnó nó tráchtála,

(d) iascaireacht tráchtála,

(e) nithe comhshaoil/bithéagsúlachta,

(f) próiseáil éisc,

(g) úinéireacht iascach,

(h) gnóthaí dlí nó rialála,

(i) nithe a bhaineann le míchumas,

(j) iascaigh áineasa (lena n-áirítear duánacht abhann agus
mhara),

(k) forbairt réigiúnach, agus
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(l) turasóireacht,

agus ceapfar é nó í chun a bheith ionadaitheach do leas an phobail i
leith nithe a bhaineann le hiascaigh intíre lena n-áirítear duánacht
mhara.

(6) Chun comhairle a sholáthar don Aire faoi fho-alt (3),
féadfaidh an Comhchoiste Oireachtais painéal a bhunú, go ceann
cibé ré, agus ar a mbeidh cibé líon daoine, is cuí leis an
gComhchoiste Oireachtais.

(7) Beidh taithí ag daoine a chuirfear ar phainéal arna bhunú faoi
fho-alt (6) ar réimse amháin nó níos mó, nó beidh cumas léirithe acu
i réimse amháin nó níos mó, de na réimsí a luaitear i bhfo-alt (5)
agus roghnófar iad chun a bheith ionadaitheach do leas an phobail i
leith nithe a bhaineann le hiascaigh intíre lena n-áirítear duánacht
mhara.

(8) Déanfaidh an Comhchoiste Oireachtais iarracht, a mhéid is
indéanta, a áirithiú go mbeidh cóimheá chothromasach ann idir fir
agus mná i measc na ndaoine a chuirfear ar phainéal faoi fho-alt (6).

(9) Is ar an gComhchoiste Oireachtais amháin a bheidh an
fhreagracht as painéal arna bhunú faoi fho-alt (6) a tharraingt suas
agus iarrthóirí a chur air.

(10) Maidir le ceapachán atá le déanamh faoi fho-alt (1)(f),
féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé ionadaithe
ceardchumainn is dóigh leis nó léi is cuí, duine a cheapadh chun IIÉ
ar bhonn sealadach go dtí cibé tráth a mbeidh an tAire in ann duine
arna thoghadh nó arna toghadh de réir alt 13 a cheapadh.

13.—(1) Ceapfaidh an tAire fostaí de chuid IIÉ a thoghtar de réir
an ailt seo chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’IIÉ.

(2) Déanfar toghchán a luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe
nó cibé tréimhse is faide ná sin a chomhaontófar idir IIÉ agus
ceardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta agus gach cúigiú
bliain ina dhiaidh sin.

(3) Tá feidhm ag fo-ailt (4) go (17) chun críocha toghcháin.

(4) (a) Is é nó is í príomhfheidhmeannach IIÉ (nó duine a
roghnaíonn sé nó sí tar éis dul i gcomhairle le hionadaithe
ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta) a bheidh
ina cheann comhairimh nó ina ceann comhairimh le
haghaidh gach toghcháin comhalta foirne chun IIÉ.

(b) Níl an ceann comhairimh i dteideal a bheith ainmnithe
mar iarrthóir sa toghchán ná iarrthóir sa toghchán a
ainmniú ná gníomhú mar ghníomhaire d’iarrthóir sa
toghchán ná leasanna iarrthóra sa toghchán a chur chun
cinn.

(c) Féadfaidh an ceann comhairimh a údarú d’aon duine
feidhmeanna ainmnithe a fheidhmiú thar a cheann nó
thar a ceann agus tá feidhm ag mír (b) maidir le haon
duine den sórt sin.

(5) (a) Déanfar vótaíocht a sheoladh i gcás ina bhfuil níos mó ná
iarrthóir amháin ann.
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(b) Is le rúnbhallóid agus ar bhonn phrionsabal na
hionadaíochta cionmhaire trí vóta inaistrithe amháin a
dhéanfar vótáil.

(c) Is é nó is í an ceann comhairimh a dhéanfaidh oifigigh
cheannais ag an vótaíocht agus cléirigh vótaíochta a
cheapadh.

(d) Is de réir socruithe a dhéanfaidh an ceann comhairimh a
dhéanfar toghchán.

(e) Ceanglófar ar an gceann comhairimh fógra cuí a thabhairt
don toghlacht maidir leis na socruithe sin agus áitreabh a
ainmniú mar oifig toghcháin.

(6) (a) Socróidh an ceann comhairimh an lá ainmniúcháin agus
tabharfaidh sé nó sí fógra maidir leis an toghchán tráth
nach déanaí ná 4 sheachtain roimh an lá sin.

(b) Is ar lá nach luaithe ná 4 sheachtain tar éis an lae a
chinntear cáilitheacht vótálaithe agus iarrthóirí de réir
fho-ailt (13) agus (14), faoi seach, a bheidh an lá
ainmniúcháin.

(7) Féadfaidh an ceann comhairimh a dhearbhú go bhfuil iarrthóir
tofa mura mó an líon iarrthóirí a bheidh arna n-ainmniú go cuí ná
aon iarrthóir amháin.

(8) Má chuirtear isteach ar ainmniúchán iarrthóirí nó ar aon
vótaíocht nó mura féidir dul ar aghaidh leo, féadfaidh an ceann
comhairimh an t-ainmniúchán nó an vótaíocht a chur ar atráth go
ceann cibé tréimhse is cuí leis nó léi chun a chumasú dó nó di, ar
dhul in éag don tréimhse sin, dul ar aghaidh leis an ainmniúchán nó
leis an vótaíocht nó iad a chríochnú.

(9) Ar fhógra a fháil ón gceann comhairimh maidir le hainm an
iarrthóra a toghadh nó a dearbhaíodh a bheith tofa faoi fho-alt (7),
déanfaidh an tAire, de réir an ailt seo, an t-iarrthóir a cheapadh mar
chomhalta d’IIÉ.

(10) Chun críocha fho-alt (11), ullmhóidh an ceann comhairimh
liosta d’ainmneacha na n-iarrthóirí eile sa toghchán arna gcur in ord
de réir na vótaí a creidiúnaíodh do gach duine díobh sa
chomhaireamh deiridh ina raibh sé nó sí san iomaíocht.

(11) Le linn don Aire duine a roghnú chun corrfholúntas faoi alt
19 a líonadh, roghnóidh sé nó sí an t-iarrthóir, más ann, is airde a
cuireadh ar an liosta vótála faoi fho-alt (10) agus ar fostaí de chuid
IIÉ é nó í an tráth atá an folúntas le líonadh. I gcás ina bhfuil an
líon céanna vótaí creidiúnaithe ar an liosta sin do 2 iarrthóir nó níos
mó de na hiarrthóirí sin, roghnóidh an tAire duine díobh trí
chrannchur.

(12) Íocfaidh IIÉ costas déanta toghcháin seachas costais a
thabhaíonn iarrthóirí go sainráite ar a son féin.

(13) Gach fostaí de chuid IIÉ, arb amhlaidh maidir leis nó léi, ar
an lá a bheidh sonraithe ag an gceann comhairimh agus ar an lá a
thógtar an vótaíocht—

(a) go bhfuil sé nó sí 18 mbliana d’aois ar a laghad, agus
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(b) go raibh sé nó sí ina fhostaí nó ina fostaí de chuid IIÉ ar
feadh tréimhse leanúnaí bliana ar a laghad,

beidh sé nó sí i dteideal vótáil i dtoghchán.

(14) (a) Gach fostaí de chuid IIÉ atá 18 mbliana d’aois ar a laghad
agus a bhí ina fhostaí nó ina fostaí de chuid IIÉ ar feadh
tréimhse leanúnaí 18 mí ar a laghad an lá a shonróidh an
ceann comhairimh faoi fho-alt (13), beidh sé nó sí
inainmnithe mar iarrthóir sa toghchán.

(b) Féadfaidh siad seo a leanas iarrthóir a ainmniú—

(i) ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta nó 2
chomhlacht nó níos mó den sórt sin i gcomhpháirt,
nó

(ii) líon íosta 10 vótálaí incháilithe.

(c) Is ar an modh a shonróidh an ceann comhairimh a
dhéanfar ainmniúcháin.

(d) Tabharfaidh an ceann comhairimh rialú ar bhailíocht
ainmniúchán agus is breith chríochnaitheach breith an
cheann comhairimh.

(15) Déanfar réamhsheirbhís foirne (ar feadh tréimhse leanúnaí
dar críoch an lá bunaithe iomchuí) a aistrítear faoi alt 49 chuig IIÉ
an lá sin leis an bPríomh-Bhord nó le bord réigiúnach a áireamh mar
sheirbhís le hIIÉ chun críocha fho-ailt (13) agus (14).

(16) Déanfaidh an ceann comhairimh liosta de vótálaithe agus
iarrthóirí incháilithe a ullmhú agus a chothabháil.

(17) Déanfaidh an ceann comhairimh liosta de cheardchumainn
agus comhlachais foirne aitheanta a ullmhú agus a chothabháil chun
críocha an ailt seo.

(18) Gan dochar d’fhorálacha an Achta seo i dtaobh téarma oifige
chomhaltaí IIÉ, agus iad a chur as oifig nó a bheith dícháilithe chun
oifig a shealbhú, scoirfidh téarma oifige comhalta d’IIÉ a cheaptar
faoi fho-alt (1) agus ar fostaí de chuid IIÉ é nó í ar é nó í d’éirí as
fostaíocht nó do scor d’fhostaíocht le hIIÉ nó ar é nó í a dhífhostú
as an bhfostaíocht sin.

(19) San alt seo, ciallaíonn “toghchán” toghchán arna dhéanamh
faoin alt seo chun fostaí de chuid IIÉ a cheapadh mar chomhalta
d’IIÉ.

14.—(1) Beidh an cathaoirleach i seilbh oifige go ceann cibé
tréimhse a chinnfidh an tAire nach faide ná 5 bliana ó dháta a
cheaptha nó a ceaptha chun na hoifige.

(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh gnáthchomhalta i seilbh oifige go
ceann cibé tréimhse a chinnfidh an tAire nach faide ná 5 bliana ó
dháta a cheaptha nó a ceaptha chun na hoifige.

(3) Maidir le gnáthchomhaltaí IIÉ arna chomhdhéanamh den
chéad uair faoin alt seo—
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(a) beidh 3 díobh (a roghnófar de réir fho-alt (4)) i seilbh
oifige go ceann tréimhse 3 bliana ó dháta a gceaptha chun
na hoifige,

(b) beidh 2 díobh (a roghnófar de réir fho-alt (4)) i seilbh
oifige go ceann tréimhse 4 bliana ó dháta a gceaptha, agus

(c) beidh na daoine eile i seilbh oifige go ceann tréimhse 5
bliana ó dháta a gceaptha.

(4) Déanfar na gnáthchomhaltaí atá chun bheith i seilbh oifige go
ceann tréimhse 3 nó 4 bliana a roghnú ag cruinniú d’IIÉ a thionólfar
chun na críche—

(a) trí chomhaontú d’aonghuth ó na gnáthchomhaltaí a bheidh
i láthair ag an gcruinniú, nó

(b) mura féidir teacht ar chomhaontú d’aonghuth, ar aon
chúis, trí chrannchur arna dhéanamh ag na comhaltaí
sin, agus

níl éifeacht leis an bhfo-alt seo ach amháin nuair a bheidh na chéad
chomhaltaí uile ceaptha chuig IIÉ.

(5) Beidh duine a cheapann an tAire faoi alt 13(1) i seilbh oifige
go ceann 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha chun na hoifige.

(6) Beidh aon chomhalta d’IIÉ a chríochnaíonn téarma oifige
inathcheaptha chuig IIÉ, ach ní fhéadfaidh sé nó sí fónamh ar feadh
níos mó ná 2 théarma as a chéile.

(7) Meastar, chun críocha fho-alt (6), gur téarma oifige tréimhse
seirbhíse mar chomhalta de réir ceapacháin faoi alt 19(2) nó (3).

(8) San alt seo, ciallaíonn “gnáthchomhalta” duine arna cheapadh
nó arna ceapadh de réir alt 12(1)(b), (c), (d) nó (e).

15.—(1) I gcás ina scoireann cathaoirleach IIÉ den oifig sin a
shealbhú, scoirfidh sé nó sí freisin de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’IIÉ.

(2) I gcás ina scoireann cathaoirleach IIÉ de bheith ina chomhalta
nó ina comhalta d’IIÉ, scoirfidh sé nó sí freisin de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar IIÉ.

(3) Féadfaidh cathaoirleach IIÉ éirí as a oifig nó a hoifig mar
chathaoirleach aon tráth trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus
beidh éifeacht leis an éirí as, mura dtarraingítear siar i scríbhinn é
roimhe sin, nuair a thosóidh an cruinniú d’IIÉ is túisce a thionólfar
tar éis don Aire an t-éirí as a chur in iúl d’IIÉ.

(4) Beidh cathaoirleach IIÉ i seilbh na hoifige sin go dtí deireadh
a thréimhse nó a tréimhse comhaltais d’IIÉ mura túisce a fhaigheann
sé nó sí bás nó a scoireann sé nó sí thairis sin de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach de bhua fho-alt (2) nó (3), agus
má dhéantar é nó í a athcheapadh mar chomhalta d’IIÉ, beidh sé nó
sí inainmnithe mar chathaoirleach ar IIÉ de réir alt 12(1)(a).

16.—(1) Féadfaidh IIÉ aon cheann dá chuid feidhmeanna a
tharmligean chuig an bpríomhfheidhmeannach.
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(2) Má dhéantar feidhm de chuid IIÉ a tharmligean chuig an
bpríomhfheidhmeannach faoi fho-alt (1), fanann an tarmligean i
bhfeidhm go dtí go ndéanann IIÉ an tarmligean a chúlghairm.

(3) Déanfaidh IIÉ aon nithe a measann sé gur chóir don Aire aird
a thabhairt orthu a chur in iúl don Aire.

17.—(1) Féadfaidh an tAire comhalta d’IIÉ a chur as oifig aon
tráth más rud é—

(a) i dtuairim an Aire, go bhfuil an comhalta tagtha chun
bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar dhualgais
na hoifige a chomhlíonadh,

(b) i dtuairim an Aire, gur mhí-iompair an comhalta é féin nó
í féin mar a bheidh sonraithe,

(c) gur dealraitheach don Aire gur gá an comhalta a chur as
oifig chun go gcomhlíonfaidh IIÉ a fheidhmeanna go
héifeachtach,

(d) gur sháraigh an comhalta foráil (nochtadh
neamhúdaraithe) den Acht seo nó foráil infheidhme den
Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, nó

(e) le linn feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, nár
ghlac an comhalta treoir ó chód iompair a tarraingíodh
suas faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí
Poiblí 2001 agus a bhaineann leis an gcomhalta ceaptha.

(2) Scoirfidh comhalta d’IIÉ d’oifig a shealbhú agus beidh sé nó
sí dícháilithe chun oifig a shealbhú más rud é, maidir leis an
gcomhalta—

(a) go mbreithnítear ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(b) go ndéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) go gciontaíonn cúirt dlínse inniúla é nó í ar díotáil agus go
gcuirtear téarma príosúnachta air nó uirthi,

(d) go gciontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht,

(e) go ndéantar é nó í a dhícháiliú chun bheith, nó a shrianadh
ó bheith, ina stiúrthóir ar aon chuideachta,

(f) go bhfágann sé nó sí aon ráta iascaigh is iníoctha aige nó
aici gan íoc, nó

(g) go gciontaítear é nó í i gcion faoi na hAchtanna um
Iascach Intíre nó faoi aon ionstraim arna déanamh faoi
na hAchtanna sin.

(3) Aon chomhalta nach bhfreastalaíonn, ar feadh tréimhse
comhleanúnaí 6 mhí, ar chruinniú d’IIÉ, scoireann sé nó sí ag
deireadh na tréimhse sin d’oifig a shealbhú mura léiríonn an
comhalta chun sástacht an Aire gur mar gheall ar bhreoiteacht a
mhainnigh sé nó sí freastal.
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(4) San alt seo, ciallaíonn “foráil infheidhme den Acht um Eitic
in Oifigí Poiblí 1995”, i ndáil le comhalta ceaptha, foráil den Acht
sin a bhfuil feidhm aici maidir leis an gcomhalta sin de bhua
rialacháin faoi alt 3 den Acht sin.

18.—(1) Féadfaidh an tAire comhaltaí uile IIÉ a chur as oifig más
rud é—

(a) go ndéantar mainneachtain córam a bhaint amach ag 3
chruinniú as a chéile,

(b) go bhfágann IIÉ breithiúnas, ordú nó foraithne ó aon
chúirt gan chomhlíonadh,

(c) go bhfágann IIÉ ordachán ón Aire nó aon cheanglas eile
a fhorchuirtear air le haon achtachán, nó faoi aon
achtachán, lena n-áirítear an tAcht seo, gan
chomhlíonadh, nó

(d) gur deimhin leis an Aire nach bhfuil feidhmeanna IIÉ á
gcomhlíonadh go héifeachtach.

(2) I gcás ina ndéanann an tAire comhaltaí uile IIÉ a chur as oifig
de réir fho-alt (1), déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, ráiteas
cuí a sholáthar don Chomhchoiste Oireachtais ina gcuirfear in iúl na
himthosca inar cuireadh na comhaltaí as oifig.

(3) Féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim nach bhfuil
feidhmeanna IIÉ á gcomhlíonadh go héifeachtach, duine a
cheapadh—

(a) chun athbhreithniú neamhspleách a sheoladh ar aon ní is
bun leis an tuairim sin, agus

(b) chun tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire maidir le torthaí
an athbhreithnithe.

(4) Comhoibreoidh IIÉ le haon athbhreithniú den sórt sin agus
tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach don duine a bheidh á
sheoladh, lena n-áirítear rochtain ar cibé áitreabh, trealamh agus
taifid a theastóidh ón duine chun críocha an athbhreithnithe.

(5) I gcás ina ndéanann an tAire comhaltaí uile IIÉ a chur as oifig
de réir fho-alt (1), déanfaidh sé nó sí cibé duine nó daoine is cuí
leis nó léi a cheapadh chun feidhmeanna IIÉ a chomhlíonadh agus
féadfaidh an tAire, ó am go ham, duine nó daoine a cheapfar faoin
bhfo-alt seo a chur as oifig agus duine nó daoine eile a cheapadh ina
ionad nó ina hionad nó ina n-ionad.

(6) (a) Is i scríbhinn a bheidh ceapachán faoi fho-alt (5) agus
sonrófar ann an lá ar a mbeidh agus óna mbeidh éifeacht
leis an gceapachán agus, faoi réir fho-alt (5), an tréimhse
a mbeidh éifeacht leis an gceapachán lena linn, agus, fad
a fhanfaidh an ceapachán i bhfeidhm, oibreoidh sé chun
a chumasú don duine nó do na daoine a cheapfar
feidhmeanna IIÉ a chomhlíonadh.

(b) Féadfar le ceapachán faoin alt seo dualgais agus luach
saothair an duine nó na ndaoine lena mbaineann sé a
shocrú.
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(7) Íocfar luach saothair na ndaoine go léir a cheapfar faoi fho-
alt (5) chun feidhmeanna IIÉ a chomhlíonadh as ioncam IIÉ mar
chuid de na caiteachais a bhaineann lena fheidhmeanna a
chomhlíonadh.

(8) I gcás ina ndéantar duine atá ag fónamh sa Státseirbhís a
cheapadh faoi fho-alt (5) chun dualgais IIÉ a chomhlíonadh, déanfar
tuarastal an duine sin agus freisin cibé muirir i leith aoisliúntais agus
liúntas agus aiscí eile is iníoctha faoin Acht Aoisliúntas agus Pinsean
1976 leis an duine sin nó ina leith de réir mar a chinnfidh an tAire
Airgeadais is cuí, a aisíoc leis an Státchiste as an airgead atá faoi
rialú IIÉ, ar cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.

(9) Ní scoireann an príomhfheidhmeannach den phost sin a
shealbhú ar an aon ábhar amháin go scoireann sé nó sí de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’IIÉ nuair a chuirtear na comhaltaí as
oifig faoin alt seo.

(10) Ní dhéanann cur as oifig chomhaltaí IIÉ aon tarmligean ar
fheidhmeanna IIÉ chuig an bpríomhfheidhmeannach faoi alt 16(1) a
chúlghairm ná ní dhéanann sé difear thairis sin dó.

19.—(1) Féadfaidh comhalta ceaptha éirí as oifig trí litir a bheidh
dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an litir a
bheith faighte ag an Aire.

(2) Más rud é go n-éiríonn comhalta ceaptha as oifig, go
bhfaigheann sé nó sí bás, go scoireann sé nó sí de bheith i seilbh
oifige (seachas ar théarma oifige a chríochnú), go scoireann sé nó sí
de bheith cáilithe chun oifig a shealbhú nó go gcuirtear as oifig é nó
í, déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta, duine a cheapadh chun
an corrfholúntas a tharlaíonn amhlaidh a líonadh.

(3) Déanfaidh an tAire, má tá an duine toilteanach gníomhú i
gcáil den sórt sin, fostaí de chuid IIÉ arna roghnú de réir alt 13(11)
a cheapadh chun corrfholúntas a líonadh a éiríonn i leith comhalta
d’IIÉ arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 13(1).

(4) Tá duine a cheaptar faoi fho-ailt (2) nó (3) i seilbh oifige ar
feadh na coda neamhchaite de théarma oifige a réamhtheachtaí agus,
faoi réir alt 14, tá sé nó sí inathcheaptha ag deireadh an téarma sin.

20.—(1) Tionólfaidh IIÉ cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe
is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh ach tionólfaidh sé 6
chruinniú ar a laghad gach bliain.

(2) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle le cathaoirleach IIÉ, an dáta
agus an t-am a shocrú don chéad chruinniú.

(3) Féadfaidh an cathaoirleach cruinniú d’IIÉ a ghairm aon tráth
réasúnach.

(4) Féadfaidh aon 3 chomhalta cruinniú d’IIÉ a ghairm más rud
é—

(a) go ndiúltaíonn an cathaoirleach cruinniú a ghairm tar éis
foréileamh chuige sin arna shíniú ag 3 chomhalta ar a
laghad a thíolacadh dó nó di, nó
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(b) gan diúltú cruinniú a ghairm, nach ngaireann an
cathaoirleach cruinniú laistigh de 7 lá tar éis an
foréileamh sin a thíolacadh dó nó di.

(5) 5 is córam do chruinniú d’IIÉ.

(6) Rachaidh cathaoirleach IIÉ i gceannas ar aon chruinnithe
d’IIÉ ach amháin i gcás nach bhfuil an cathaoirleach i láthair nó ina
bhfuil an oifig sin folamh agus sa chás sin déanfaidh na comhaltaí a
bheidh i láthair duine dá líon, seachas an príomhfheidhmeannach, a
roghnú chun bheith i gceannas ar an gcruinniú.

(7) Cinnfear gach ceist ag cruinniú le tromlach vótaí na
gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist.

(8) I gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh
ag an gcathaoirleach nó ag an gcomhalta eile a bheidh i gceannas ag
an gcruinniú.

(9) Fad a bheidh córam ann, féadfaidh IIÉ gníomhú d’ainneoin
folúntais nó folúntas i measc a chomhaltaí.

(10) Faoi réir an Achta seo, déanfaidh IIÉ nósanna imeachta agus
gnó IIÉ a rialáil le buanorduithe nó ar shlí eile.

(11) Ní chuirtear breith de chuid IIÉ ó bhail mar gheall ar
neamhchomhlíonadh buanordú de chuid IIÉ.

(12) Féadfaidh IIÉ aon fheidhm dá chuid a chomhlíonadh trí aon
oifigeach nó seirbhíseach dá chuid nó aon duine eile atá údaraithe
go cuí chuige sin ag IIÉ, ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo
mar ní lena gcuirtear ar chumas aon duine aon doiciméad a
fhorghníomhú faoi shéala thar ceann IIÉ.

(13) (a) Féadfaidh IIÉ bronntanais airgid, talún nó maoine eile a
ghlacadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a
shonróidh an deontóir.

(b) Ní ghlacfaidh IIÉ bronntanas má tá na coinníollacha a
chuirfidh an deontóir lena ghlacadh ar neamhréir le
feidhmeanna IIÉ.

21.—(1) Féadfaidh IIÉ coistí a bhunú chun cúnamh agus
comhairle a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna agus
féadfaidh sé comhaltas agus téarmaí tagartha gach coiste a
chinneadh.

(2) Féadfaidh IIÉ daoine a cheapadh chun coiste ar daoine iad
nach comhaltaí d’IIÉ ach a bhfuil eolas agus taithí speisialta acu a
bhaineann le cuspóirí an choiste.

(3) Tá ceapadh duine chun coiste faoi réir cibé téarmaí agus
coinníollacha—

(a) a chinnfear faoi alt 22, a mhéid a bhaineann siad le luach
saothair agus liúntais, agus

(b) a chinnfidh IIÉ, in aon chás eile.

(4) Déanfaidh IIÉ cuspóir agus téarmaí tagartha gach coiste a
shonrú i scríbhinn.
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(5) Tá gníomhartha coiste faoi réir a ndaingnithe ag IIÉ, mura
ndéanann IIÉ an gá le daingniú a chur ar ceal.

(6) Féadfaidh IIÉ nós imeachta coiste a rialáil ach, faoi réir aon
rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a nós imeachta féin a rialáil.

(7) Féadfaidh IIÉ coiste arna bhunú faoin alt seo a dhíscaoileadh
aon tráth.

22.—(1) Tá an luach saothair agus na liúntais i leith caiteachas,
más ann, arna gcinneadh de réir fho-alt (3) iníoctha ag IIÉ as cistí
atá faoina réir—

(a) le comhaltaí IIÉ, lena n-áirítear cathaoirleach IIÉ, agus

(b) le comhaltaí coiste de chuid IIÉ,

seachas an príomhfheidhmeannach.

(2) Tá an luach saothair agus na liúntais i leith caiteachas, más
ann, arna gcinneadh de réir fho-alt (3) iníoctha ag an Aire as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas le duine arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 18(3) chun athbhreithniú neamhspleách a sheoladh.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, an luach
saothair agus na caiteachais is iníoctha faoin alt seo a chinneadh.

(4) Ní mheastar go ndéantar leis an alt seo teorainn a chur—

(a) le cumhacht chomhaltaí IIÉ an luach saothair agus na
liúntais i leith caiteachas is iníoctha leis an
bpríomhfheidhmeannach (lena n-áirítear liúntais a
bhaineann lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna mar
chomhalta d’IIÉ nó de choiste de chuid IIÉ) a chinneadh
de réir alt 23, ná

(b) le teideal an phríomhfheidhmeannaigh an luach saothair
agus na liúntais arna gcinneadh amhlaidh a íoc leis nó léi.

23.—(1) Beidh príomhoifigeach feidhmiúcháin ar IIÉ ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an
“príomhfheidhmeannach”.

(2) Faoi réir fho-alt (4), is é IIÉ a cheapfaidh an
príomhfheidhmeannach le toiliú an Aire agus earcófar é nó í de réir
an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) 2004.

(3) Féadfaidh IIÉ an príomhfheidhmeannach a chur as oifig nó a
fhionraí ó oifig ar chúiseanna sonraithe.

(4) (a) I gcás go ndéantar comórtas a chur ar siúl roimh an lá
bunaithe chun príomhfheidhmeannach a cheapadh,
féadfaidh an tAire an t-iarrthóir a n-éiríonn leis nó léi
a cheapadh chun gníomhú mar phríomhfheidhmeannach
ainmnithe IIÉ.

(b) Maidir leis an duine a shealbhaíonn post
phríomhfheidhmeannach ainmnithe IIÉ díreach roimh an
lá bunaithe, tiocfaidh sé nó sí, ar an lá bunaithe, chun
bheith ina phríomhfheidhmeannach nó ina
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príomhfheidhmeannach agus sealbhóidh sé nó sí an oifig
sin go dtí cibé tráth a cheapann IIÉ
príomhfheidhmeannach faoi fho-alt (2).

(5) Sealbhóidh an príomhfheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí
agus coinníollacha agus faoina réir (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais le haghaidh
caiteachas) a chinnfidh IIÉ le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(6) Tá an luach saothair agus na liúntais arna gcinneadh faoi fho-
alt (5) iníoctha leis an bpríomhfheidhmeannach ag IIÉ as cistí atá
faoina réir.

(7) Fónfaidh an príomhfheidhmeannach mar chomhalta ex officio
d’IIÉ fad a shealbhaíonn sé nó sí an oifig sin.

(8) I gcás ina mbeidh agus fad a bheidh an
príomhfheidhmeannach ar fionraí ó oifig, beidh an
príomhfheidhmeannach ar fionraí ó bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’IIÉ.

(9) Ní shealbhóidh an príomhfheidhmeannach aon oifig eile nó
post eile ná ní sheolfaidh sé nó sí aon ghnó, trádáil nó gairm gan
toiliú IIÉ.

24.—(1) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach—

(a) foireann, riarachán agus gnó IIÉ a sheoladh, a bhainistiú
agus a rialú i gcoitinne,

(b) cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh a shannfar don
oifigeach sin leis an Acht seo nó faoin Acht seo nó le
hachtachán eile nó faoi achtachán eile nó a dhéanfaidh
IIÉ a tharmligean chuige nó chuici, agus

(c) cibé faisnéis (lena n-áirítear faisnéis airgeadais) a
bhaineann le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna agus a theastóidh ó IIÉ a sholáthar d’IIÉ.

(2) Tá an príomhfheidhmeannach freagrach d’IIÉ as a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus as beartais
IIÉ a chur i ngníomh.

(3) Má tá an príomhfheidhmeannach as láthair nó má tá post an
phríomhfheidhmeannaigh folamh, féadfaidh cibé fostaí de chuid IIÉ
a cheapfaidh IIÉ ó am go ham chun gníomhú mar leas-
phríomhfheidhmeannach feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh
faoin alt seo a chomhlíonadh.

(4) Chun críocha fho-alt (3), déanfar tagairtí i bhforáil den Acht
seo, seachas ailt 23(7) agus 23(8), nó d’achtachán eile lena sanntar
feidhmeanna don phríomhfheidhmeannach nó lena rialáiltear an
modh ar a bhfuil feidhm arna sannadh don phríomhfheidhmeannach
le comhlíonadh a léamh mar thagairtí don fhostaí arna cheapadh nó
arna ceapadh faoin alt seo mar leas-phríomhfheidhmeannach.

25.—(1) Faoi réir aon ordachán a eiseoidh IIÉ, féadfaidh an
príomhfheidhmeannach, i scríbhinn—

(a) aon fheidhm dá chuid nó dá cuid faoi alt 24 (lena n-áirítear
na feidhmeanna sin a bhaineann le cúrsaí airgeadais) a
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tharmligean chuig fostaithe de chuid IIÉ a bheidh
sonraithe de réir ainm, de réir poist nó ar shlí eile, agus

(b) a údarú go ndéanfar aon fheidhm nó gach feidhm de na
feidhmeanna tarmligthe a fho-tharmligean chuig fostaithe
eile den sórt sin nó go ndéanfaidh fostaithe eile den sórt
sin an céanna a fho-tharmligean.

(2) Aon fheidhmeanna arna dtarmligean nó arna bhfo-
tharmligean faoin alt seo chuig fostaí, tá siad le comhlíonadh ag an
bhfostaí faoi threorú agus rialú ginearálta an
phríomhfheidhmeannaigh agus de réir cibé ordachán, teorainneacha
agus treoirlínte—

(a) i gcás feidhme tarmligthe, a shonróidh an
príomhfheidhmeannach, nó

(b) i gcás feidhme fo-tharmligthe, a shonróidh an fostaí a rinne
an fheidhm sin a fho-tharmligean.

(3) Ní choisceann tarmligean nó fo-tharmligean feidhme ar an
duine a shealbhaíonn post an phríomhfheidhmeannaigh de thuras na
huaire an fheidhm a chomhlíonadh.

(4) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach—

(a) aon tarmligean ar fheidhm faoin alt seo a athrú, lena n-
áirítear tríd an limistéar geografach lena mbaineann an
tarmligean a mhodhnú,

(b) tarmligean den sórt sin a chúlghairm, nó

(c) gan an tarmligean a chúlghairm, aon fho-tharmligean ar
an bhfeidhm a chúlghairm.

(5) Ar tharmligean nó fo-tharmligean feidhme a athrú nó a
chúlghairm, cuirfidh an príomhfheidhmeannach in iúl do gach fostaí
a ndearnadh an fheidhm a tharmligean nó a fho-tharmligean chuige
nó chuici go ndearnadh an tarmligean nó an fo-tharmligean a athrú
nó a chúlghairm.

(6) Maidir le fostaí de chuid IIÉ a dhéanann feidhm a fho-
tharmligean a rinneadh a tharmligean nó a fho-tharmligean chuig an
bhfostaí faoin alt seo—

(a) féadfaidh sé nó sí an fo-tharmligean a athrú, lena n-áirítear
tríd an limistéar geografach lena mbaineann sé a
mhodhnú,

(b) féadfaidh sé nó sí an fo-tharmligean a chúlghairm, agus

(c) ní choisctear air nó uirthi an fheidhm a chomhlíonadh.

(7) Ar fho-tharmligean feidhme a athrú nó a chúlghairm, cuirfidh
an fostaí a rinne an fheidhm a fho-tharmligean in iúl do gach fostaí
a ndearnadh an fheidhm a fho-tharmligean chuige nó chuici go
ndearnadh an fo-tharmligean a athrú nó a chúlghairm.

26.—(1) Má dhéanann IIÉ feidhm de chuid IIÉ a tharmligean
chuig an bpríomhfheidhmeannach faoi alt 16(1), déanfar tagairtí i
bhforáil den Acht seo nó d’aon achtachán eile lena sanntar an
fheidhm sin d’IIÉ nó lena rialáiltear an modh ar a bhfuil an fheidhm
le comhlíonadh a léamh mar thagairtí don phríomhfheidhmeannach.
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(2) Má dhéanann an príomhfheidhmeannach feidhm dá chuid nó
dá cuid faoi alt 24 a tharmligean chuig fostaí de chuid IIÉ faoi alt 25,
nó má dhéanann fostaí atá údaraithe chun déanamh amhlaidh faoi
alt 25 feidhm den sórt sin a fho-tharmligean, déanfar tagairtí in aon
fhoráil den Acht seo nó d’aon achtachán eile lena rialáiltear an modh
ar a bhfuil an fheidhm sin le comhlíonadh a léamh mar thagairtí don
fhostaí a ndéantar an fheidhm a tharmligean nó a fho-tharmligean
chuige nó chuici.

(3) Má dhéantar feidhm a tharmligean faoi alt 16(1) nó 25 nó a
fho-tharmligean faoi alt 25, measfar go bhfolaíonn an tarmligean nó
an fo-tharmligean tarmligean nó fo-tharmligean aon dualgais nó
cumhachta atá teagmhasach nó bainteach leis an bhfeidhm sin.

(4) Aon ghníomh nó ní a dhéanann an príomhfheidhmeannach
faoi tharmligean ag IIÉ faoi alt 16(1), tá an fheidhm chéanna aige
agus an éifeacht chéanna leis a bheadh aige nó leis dá mba IIÉ a
rinne é.

(5) Aon ghníomh nó ní a dhéanann fostaí de chuid IIÉ faoi
tharmligean nó faoi fho-tharmligean faoi alt 25, tá an fheidhm
chéanna aige agus an éifeacht chéanna leis a bheadh aige nó leis dá
mba é nó í an príomhfheidhmeannach a rinne é.

(6) Ní dhéanann cúlghairm tarmligin ag IIÉ nó ag an
bpríomhfheidhmeannach difear d’fho-tharmligean arna údarú faoi
alt 25, mura n-ordaíonn IIÉ nó an príomhfheidhmeannach, de réir
mar a bheidh, a mhalairt.

(7) Ní scoireann tarmligean nó fo-tharmligean feidhme d’éifeacht
a bheith leis de bhíthin amháin nach sealbhaíonn an duine a rinne
an fheidhm a tharmligean nó a fho-tharmligean nó a d’údaraigh an
fheidhm a fho-tharmligean an post a thuilleadh a shealbhaigh an
duine nuair a rinneadh an fheidhm a tharmligean nó a fho-
tharmligean nó nuair a údaraíodh an fheidhm a fho-tharmligean.

27.—(1) In aon imeachtaí dlí, maidir le deimhniú—

(a) atá sínithe ag an gcathaoirleach,

(b) ina ndeirtear go ndearnadh feidhm shonraithe de chuid
IIÉ a tharmligean chuig an bpríomhfheidhmeannach ar
dháta sonraithe, agus

(c) ina ndeirtear gur fhan tarmligean na feidhme i bhfeidhm
ar dháta sonraithe, is cruthúnas é, cheal fianaise ar a
mhalairt, ar na nithe a deirtear sa deimhniú.

(2) In aon imeachtaí dlí, maidir le deimhniú—

(a) atá sínithe ag an bpríomhfheidhmeannach nó ag fostaí a
rinne feidhm arna tarmligean chuige nó chuici faoi alt 25
a fho-tharmligean,

(b) ina ndeirtear go ndearnadh feidhm shonraithe de chuid an
phríomhfheidhmeannaigh a tharmligean nó a fho-
tharmligean, de réir mar a bheidh, ar dháta sonraithe, de
réir alt 25, chuig fostaí sonraithe de chuid IIÉ,

(c) ina ndeirtear gur fhan tarmligean nó fo-tharmligean na
feidhme i bhfeidhm ar dháta sonraithe, agus

31

Cd.2 A.26

Fianaise deimhnithe
i dtaobh
feidhmeanna a
tharmligean.



Cd.2 A.27

Is é nó is í an
príomhfheidhm-
eannach an duine
cuntasach.

An príomhfheidhm-
eannach do
fhreastal os comhair
Coiste Oireachtais.

32

[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

(d) ina sonraítear na teorainneacha, más ann, a fhorchuirtear
ar an tarmligean nó ar an bhfo-tharmligean,

is cruthúnas é, cheal fianaise ar a mhalairt, ar na nithe a deirtear
sa deimhniú.

(3) Beidh deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2) ar
dealraitheach é a bheith sínithe ag an gcathaoirleach, ag an
bpríomhfheidhmeannach nó ag an bhfostaí lena mbaineann (de réir
mar a bheidh) inghlactha in aon imeachtaí mar fhianaise ar na nithe
a deirtear sa deimhniú gan cruthúnas ar a shíniú nó a síniú.

28.—Aon uair a cheanglaíonn an coiste de Dháil Éireann, arna
bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh
ar na cuntais agus tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an
gcéanna, ar an bpríomhfheidhmeannach déanamh amhlaidh,
tabharfaidh sé nó sí fianaise don choiste sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a bheidh taifeadta,
nó a cheanglaítear a thaifeadadh, in aon chuntas atá faoi
réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
agus a cheanglaítear air nó uirthi le halt 46 a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht IIÉ ó thaobh a chuid
acmhainní a úsáid,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann IIÉ chun éifeachtacht a oibríochtaí a
mheasúnú, agus

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

29.—(1) Faoi réir fho-alt (2), freastalóidh an
príomhfheidhmeannach os comhair Coiste Oireachtais, ar iarraidh i
scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas a thabhairt ar riarachán
ginearálta IIÉ.

(2) Ní cheanglaítear ar an bpríomhfheidhmeannach cuntas a
thabhairt os comhair Coiste Oireachtais ar aon ní a bhaineann le
riarachán ginearálta IIÉ ar ní é is ábhar d’imeachtaí os comhair
cúirte nó binse sa Stát nó ar dóigh dó a bheith ina ábhar d’imeachtaí
den sórt sin.

(3) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach, má tá sé nó sí den
tuairim go bhfuil feidhm ag fo-alt (2) maidir le ní a n-iarrtar ar an
oifigeach sin cuntas a thabhairt ina thaobh os comhair Coiste
Oireachtais, an tuairim sin agus na cúiseanna atá leis an tuairim a
chur in iúl don Choiste.

(4) Maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi fho-alt (3) a
thabhairt don Choiste Oireachtais, ní mór í a thabhairt i scríbhinn
mura dtugtar í le linn don phríomhfheidhmeannach a bheith os
comhair an Choiste.
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(5) Más rud é, ar thuairim an phríomhfheidhmeannaigh i dtaobh
an ní a chur in iúl dó, go dtugann an Coiste Oireachtais breith gan a
iarraidh a tharraingt siar, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas faoi
fho-alt (6), cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil feidhm ag fo-alt
(2) maidir leis an ní.

(6) Maidir le hiarratas ar chinneadh faoi fho-alt (5), féadfaidh na
daoine seo a leanas é a dhéanamh ar mhodh achomair chun na
hArd-Chúirte—

(a) an príomhfheidhmeannach tráth nach déanaí ná 21 lá tar
éis don Choiste Oireachtais a bhreith gan a iarraidh a
tharraingt siar a chur in iúl dó nó di, nó

(b) cathaoirleach an Choiste Oireachtais ag gníomhú thar a
cheann.

(7) Go dtí go gcinntear iarratas faoi fho-alt (6), ní fhreastalóidh
an príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste Oireachtais chun
cuntas a thabhairt ar an ní lena mbaineann an t-iarratas.

(8) Má chinneann an Ard-Chúirt go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)
maidir leis an ní, déanfaidh an Coiste Oireachtais an iarraidh uaidh
a bhaineann leis an ní a tharraingt siar, ach má chinneann an Ard-
Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an ní, freastalóidh
an príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní.

(9) Le linn dualgais a chomhlíonadh faoin alt seo, ní dhéanfaidh
an príomhfheidhmeannach ceist a chur nó tuairim a nochtadh i
dtaobh tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid
Aire den Rialtas nó i dtaobh tuillteanas cuspóirí beartais den sórt
sin.

(10) Le cead ó chathaoirleach an Choiste Oireachtais a dhéanann
an iarraidh faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh cathaoirleach IIÉ, nó

(b) féadfaidh fostaí de chuid IIÉ a bheidh ainmnithe ag an
bpríomhfheidhmeannach,

freastal os comhair an Choiste in ionad an phríomhfheidhmeannaigh
chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta IIÉ, agus sa chás sin
déanfar tagairt i bhfo-ailt (2) go (9) don phríomhfheidhmeannach a
léamh mar thagairt don duine atá ag freastal ina ionad nó ina hionad.

(11) San alt seo, ciallaíonn “Coiste Oireachtais”—

(a) coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó
ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas an
Coiste um Chuntais Phoiblí, an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann), nó

(b) fochoiste de chuid coiste mar a mhínítear i mír (a).

30.—(1) Féadfaidh IIÉ, faoi réir fho-alt (2), daoine a cheapadh
chun bheith ina bhfostaithe aige agus féadfaidh sé a ndualgais a
chinneadh.
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(2) Déanfaidh IIÉ, le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an
Aire Airgeadais, na nithe seo a leanas a chinneadh—

(a) téarmaí agus coinníollacha fostaíochta fostaithe a cheaptar
faoin alt seo (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair agus liúntais), agus

(b) gráid fhostaithe IIÉ agus an líon fostaithe i ngach grád.

(3) Tá luach saothair agus liúntais fhostaithe IIÉ iníoctha leo ag
IIÉ as cistí atá faoina réir.

31.—(1) Cuirtear na hailt seo a leanas in ionad ailt 292 agus 293
den Phríomh-Acht (arna leasú le Cuid I den Cheathrú Sceideal a
ghabhann le hAcht 1980)—

“292.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘duine údaraithe’, ach amháin mar a n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt, aon duine—

(a) is oifigeach don Aire nó duine eile arna cheapadh nó
arna ceapadh i scríbhinn ag an Aire chun bheith ina
dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe chun
críocha na Coda seo,

(b) is oifigeach d’Iascach Intíre Éireann nó duine eile
arna cheapadh nó arna ceapadh i scríbhinn ag
Iascach Intíre Éireann chun bheith ina dhuine
údaraithe nó ina duine údaraithe chun na gcríoch
sin, nó

(c) is maor uisce príobháideach;

ciallaíonn ‘maor uisce príobháideach’ maor uisce arna cheapadh
nó arna ceapadh faoi alt 294.

293.—(1) Ní bheidh na cumhachtaí a thugtar leis an gCuid
seo do mhaor uisce príobháideach infheidhmithe ach amháin
chun na hiascaigh a bheidh sonraithe ina ionstraim cheapacháin
nó ina hionstraim cheapacháin a chosaint.

(2) (a) Na cumhachtaí a thugtar leis an gCuid seo do
chomhalta de chuid Iascach Intíre Éireann nó
d’oifigeach de chuid Iascach Intíre Éireann nó do
dhuine eile arna cheapadh nó arna ceapadh faoin
gCuid seo ag Iascach Intíre Éireann chun bheith ina
dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe chun
críocha na Coda seo, ní fheidhmeoidh sé nó sí iad
ach amháin chun na hiascaigh i limistéar nó i
limistéir a shonróidh Iascach Intíre Éireann ina
cheapachán nó ina ceapachán nó dá éis sin a chosaint
agus chun na hAchtanna um Iascach Intíre 1959 go
2010 a fhorghníomhú i limistéar nó i limistéir den
sórt sin.

(b) Maidir le doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina
cheapachán faoin gCuid seo agus a bheith sínithe ag
príomhfheidhmeannach Iascach Intíre Éireann,
beidh sé inghlactha mar fhianaise prima facie in aon
imeachtaí dlí gan cruthúnas ar aon síniú air nó gurbh
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é nó í an duine a bhfuil a shíniú nó a síniú air
príomhfheidhmeannach Iascach Intíre Éireann.”.

(2) Déanfar gach ionstraim lena gceapfaidh IIÉ oifigeach nó
duine eile chun bheith ina dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe
chun críocha Chuid XVIII den Phríomh-Acht—

(a) a ullmhú agus a chló san fhoirm fhorordaithe, agus

(b) a shéalú le séala IIÉ,

agus beidh gach doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim
den sórt sin agus a bheith séalaithe le séala IIÉ inghlactha in aon
imeachtaí dlí mar fhianaise prima facie ar an gceapachán sin.

32.—(1) Déanfaidh IIÉ, a luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe,
scéim nó scéimeanna a ullmhú chun sochair aoisliúntais a dheonú do
cibé fostaithe (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach) is cuí le
hIIÉ nó ina leith.

(2) Gach scéim a dhéanfar faoin alt seo, beidh sí faoi réir thoiliú
an Aire agus thoiliú an Aire Airgeadais.

(3) Socrófar le gach scéim faoin alt seo an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a bhfuil sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim agus féadfar téarmaí agus
coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(4) Maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha lena rialaítear
sochair aoisliúntais arna ndeonú faoi scéimeanna arna ndéanamh
faoin alt seo do dhaoine a aistríodh chuig IIÉ faoi alt 49, ní lú fabhar
iad ná na téarmaí agus na coinníollacha sin a raibh teideal acu chucu
díreach roimh an lá sin.

(5) Más rud é, sa tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar
críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt seo, go bhfuil
sochar aoisliúntais le híoc le duine, nó i leith duine, a aistríodh chuig
foireann IIÉ faoi alt 49, déanfaidh IIÉ an sochar a ríomh de réir cibé
scéim, nó de réir cibé achtacháin a bhaineann le haoisliúntas, ag a
raibh feidhm maidir leis an duine díreach roimh an lá bunaithe, agus
chun na críche sin, déanfar seirbhís inphinsin an duine le hIIÉ a
chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís inphinsin
roimhe sin agus íocfaidh IIÉ an sochar arna ríomh amhlaidh.

(6) Féadfar gach scéim arna déanamh faoin alt seo a leasú nó a
chúlghairm le scéim ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi
bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo.

(7) Déanfaidh IIÉ aon scéim a chuirfidh sé faoi bhráid an Aire
faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Airgeadais,
a chur i bhfeidhm de réir a téarmaí.

(8) Ní dheonóidh IIÉ aon sochar aoisliúntais, ná ní dhéanfaidh
IIÉ aon socruithe eile chun sochar den sórt sin a sholáthar, do
chomhalta d’fhoireann IIÉ nó ina leith seachas de réir scéime faoin
alt seo nó le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(9) Déanfar foráil le haghaidh achomharc le gach scéim arna
déanamh faoin alt seo.

(10) Déanfar scéim arna déanamh faoin alt seo a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus,
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má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

33.—(1) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, déanfaidh IIÉ,
faoi réir alt 49, agus tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumann
nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, scéim nó
scéimeanna foirne a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire ina
ndéanfar foráil maidir le foireann IIÉ a rialáil, a rialú agus a
bhainistiú.

(2) Cuirfear in iúl i scéim den sórt sin, maidir leis na gráid éagsúla
foirne (i gcoitinne nó go leithleach, de réir mar is cuí), cad iad an
luach saothair, an tseilbh oifige, na cáilíochtaí le haghaidh
ceapacháin agus na coinníollacha seirbhíse.

(3) Déanfaidh IIÉ scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt
seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Airgeadais, a chur i
ngníomh de réir a téarmaí.

(4) Féadfaidh IIÉ, tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumann
nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, aon tráth, le ceadú
an Aire arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais, scéim
faoin alt seo a leasú.

34.—(1) Féadfaidh IIÉ ó am go ham cibé sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí a fhruiliú a mheasann sé is gá chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh agus déanfaidh IIÉ aon táillí atá dlite do
shainchomhairleoir nó do chomhairleoir a fhruilítear faoin alt seo a
íoc as airgead atá faoina réir aige.

(2) Beidh aird ag IIÉ agus ag an bpríomhfheidhmeannach ar an
gcomhairle, ach ní bheidh siad faoi cheangal déanamh de réir na
comhairle, a thugann aon sainchomhairleoir nó comhairleoir faoin
alt seo.

35.—(1) Le linn feidhmeanna faoin achtachán seo nó faoi aon
achtachán eile a chomhlíonadh—

(a) mar chomhalta d’IIÉ nó de choiste de chuid IIÉ,

(b) mar phríomhfheidhmeannach IIÉ nó mar aon fhostaí eile
de chuid IIÉ,

(c) mar dhuine atá ar fruiliú ag IIÉ mar shainchomhairleoir
nó mar chomhairleoir, nó

(d) mar fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i mír (c),

déanfaidh duine caighdeáin chuí ionracais, iompair agus cúraim i
leith leas an phobail a chothabháil.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le fostaí de chuid duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) ach amháin i leith dualgas fostaíochta a
bhaineann leis na críocha chun ar fhruiligh IIÉ an duine sin.

(3) Chun críocha fho-alt (1), eiseoidh IIÉ cóid iompair mar
threoir do dhaoine—
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(a) is comhaltaí de choiste de chuid IIÉ ach nach comhaltaí
de chuid IIÉ,

(b) is fostaithe de chuid IIÉ seachas fostaithe lena mbaineann
cód iompair faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in
Oifigí Poiblí 2001,

(c) atá ar fruiliú ag IIÉ mar shainchomhairleoirí nó mar
chomhairleoirí, nó

(d) is fostaithe de chuid daoine dá dtagraítear i mír (c).

(4) Ní mór go gcuirfear in iúl i gcód iompair arna eisiúint faoin alt
seo mar threoir do dhaoine dá dtagraítear i bhfo-alt (3) na caighdeáin
ionracais agus iompair atá le cothabháil acu le linn dóibh a
bhfeidhmeanna a chomhlíonadh faoin achtachán seo nó faoi aon
achtachán eile.

(5) Ceanglaítear ar dhuine lena mbaineann cód iompair aird a
thabhairt ar an gcód agus treoir a ghlacadh uaidh le linn dó nó di a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin achtachán
seo nó faoi aon achtachán eile.

(6) Meastar go bhfolaíonn na téarmaí agus na coinníollacha ar a
bhfuil duine fostaithe ag IIÉ nó ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c) nó ar a bhfuil duine ar fruiliú ag IIÉ mar shainchomhairleoir
nó mar chomhairleoir, de réir mar a bheidh, aon cheanglais a
bhaineann leis an duine sin faoi fho-alt (5).

(7) Faoi réir fho-alt (8), déanfaidh IIÉ, a luaithe is indéanta tar
éis cód iompair a eisiúint, an cód a chur ar fáil do na daoine ar
eisíodh é mar threoir dóibh.

(8) Déanfaidh IIÉ cód iompair mar threoir d’fhostaithe de chuid
duine atá ar fruiliú ag IIÉ mar shainchomhairleoir nó mar
chomhairleoir a eisiúint chuig an bhfostóir agus cuirfidh an fostóir
ar fáil do na fostaithe sin é.

(9) Aon doiciméad a airbheartaíonn gur cód iompair arna eisiúint
faoin alt seo é measfar, cheal fianaise ar a mhalairt, gur cód den sórt
sin é agus tá sé inghlactha in aon imeachtaí os comhair cúirte nó
binse eile.

(10) Aon fhoráil de chód den sórt sin is dealraitheach don chúirt
nó don bhinse eile a bheith iomchuí maidir le ceist sna himeachtaí,
féadfaidh an chúirt nó an binse í a chur i gcuntas le linn an cheist
a chinneadh.

36.—(1) Ach amháin sna himthosca a shonraítear i bhfo-alt (2),
ní nochtfaidh duine faisnéis faoi rún a fhaightear le linn feidhmeanna
a chomhlíonadh—

(a) mar chomhalta d’IIÉ nó de choiste de chuid IIÉ,

(b) mar phríomhfheidhmeannach IIÉ nó mar aon fhostaí eile
de chuid IIÉ,

(c) mar dhuine atá ar fruiliú ag IIÉ mar shainchomhairleoir
nó mar chomhairleoir, nó

(d) mar fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i bhfo-alt (c).
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(2) Ní sháraíonn duine fo-alt (1) trí fhaisnéis faoi rún a nochtadh
más rud é—

(a) go n-údaraíonn IIÉ nochtadh na faisnéise,

(b) go ndéantar an nochtadh d’IIÉ,

(c) go ndéanann IIÉ an nochtadh don Aire nó go ndéantar
an nochtadh don Aire thar ceann IIÉ nó i gcomhlíonadh
ceanglais de chuid an Achta seo, nó

(d) go gceanglaítear thairis sin le dlí an nochtadh a dhéanamh.

(3) San alt seo, ciallaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a bhfuil sé ráite ag IIÉ ina leith go bhfuil sí faoi
rún, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme
nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a chuireann aon
duine isteach.

(4) I gcás ina mainníonn duine lena mbaineann an t-alt seo
ceanglas de chuid an ailt seo a chomhlíonadh, tabharfaidh IIÉ breith
an beart cuí (lena n-áirítear cur as oifig nó conradh a fhoirceannadh)
atá le déanamh.

(5) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) nochtadh faisnéise—

(a) i dtuarascáil a thugtar d’IIÉ nó a thugann IIÉ don Aire nó
a thugtar thar ceann IIÉ don Aire, nó

(b) ag comhalta d’IIÉ don Aire.

37.—(1) I gcás go gcuireann duine a thuairim nó a tuairim in iúl,
cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, do chomhalta den Gharda
Síochána nó do chomhalta d’IIÉ—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile
déanta nó á dhéanamh,

(b) go bhfuil aon fhoráil den Acht seo nó d’aon achtachán eile
nó riail dlí sáraithe nó á sárú, nó

(c) go raibh drochiompar tromaí eile ann i ndáil le hIIÉ,

ansin, ach amháin gur de mheon mímhacánta a ghníomhaíonn an
duine, ní mheasfar aon sárú dualgais i leith aon duine eile a bheith
déanta aige nó aici, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine i
gcoinne an duine chéadluaite i leith na cumarsáide sin.

(2) I gcás go gcuireann duine a thuairim nó a tuairim in iúl, cibé
acu i scríbhinn nó ar shlí eile, don Aire go bhfuil ordachán arna
thabhairt ag an Aire faoin Acht seo sáraithe nó á shárú, ansin, ach
amháin gur de mheon mímhacánta a ghníomhaíonn an duine, ní
mheasfar aon sárú dualgais i leith aon duine eile a bheith déanta aige
nó aici, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine i gcoinne an duine
chéadluaite i leith na cumarsáide sin.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid—
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(a) arb é bheadh inti, mura mbeadh an t-alt seo, sárú dualgais
ag an duine a rinne í, nó

(b) a mbeadh cúis chaingne ag duine eile ina leith i gcoinne
an duine a rinne í, mura mbeadh an t-alt seo.

38.—(1) Ní dhéanfaidh IIÉ fostaí a phionósú ná pionósú a
bhagairt ar fhostaí—

(a) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó le comhalta d’IIÉ go bhfuil foráil
den Acht seo nó d’aon achtachán nó riail eile dlí sáraithe
nó á sárú,

(b) mar gheall ar ghearán a dhéanamh leis an Aire go bhfuil
ordachán arna thabhairt aige nó aici faoin Acht seo
sáraithe nó á shárú,

(c) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta d’IIÉ go
raibh drochiompar tromaí ann i ndáil le hIIÉ,

(d) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoin
Acht seo nó faoi aon achtachán eile, nó

(e) mar gheall ar fhógra a thabhairt á rá go bhfuil sé ar intinn
aige nó aici aon cheann de na nithe dá dtagraítear sna
míreanna sin roimhe seo a dhéanamh.

(2) Beidh éifeacht le Sceideal 4 chun críocha fho-alt (1).

(3) Más rud é gurb éard atá i bpionósú fostaí, de shárú ar fho-alt
(1), dífhostú an fhostaí (de réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú
Éagórach 1977 go 2007), ní fhéadfar faoiseamh a dheonú don fhostaí
i leith an phionósaithe sin faoi Sceideal 4 den Acht seo agus faoi na
hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007 araon.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “fostaí” comhalta d’fhoireann IIÉ;

ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó neamhghníomh ag IIÉ nó ag
duine atá ag gníomhú thar ceann IIÉ a dhéanann difear d’fhostaí
chun a aimhleasa nó a haimhleasa maidir le haon téarma nó coinníoll
dá fhostaíocht nó dá fostaíocht, agus, gan dochar do ghinearáltacht
an mhéid sin roimhe seo, folaíonn sé—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú (lena n-áirítear dífhostú de
réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go
2007), nó bagairt fionraí, asleagain nó dífhostaithe,

(b) ísliú céime nó deis ar ardú céime a chailleadh,

(c) dualgais a aistriú, suíomh áite oibre a athrú, laghdú ar phá
nó uaireanta oibre a athrú,

(d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear
pionós airgeadais) a fhorchur nó a chur i bhfeidhm, agus

(e) comhéigean nó imeaglú.
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39.—(1) Aon duine a deir le comhalta den Gharda Síochána nó
le comhalta d’IIÉ—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile
déanta nó á dhéanamh,

(b) go bhfuil foráil den Acht seo, foráil d’aon achtachán eile
nó aon riail dlí sáraithe nó á sárú, nó

(c) go raibh drochiompar tromaí ann ag aon duine i ndáil le
hIIÉ,

agus a fhios aige nó aici an ráiteas sin a bheith bréagach, déanann sé
nó sí cion.

(2) Aon duine a chiontaítear i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

40.—(1) Más rud é, maidir le comhalta d’IIÉ, comhalta de choiste
de chuid IIÉ, nó maidir leis an bpríomhfheidhmeannach—

(a) go n-ainmnítear é nó í mar iarrthóir lena thoghadh nó lena
toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun
Parlaimint na hEorpa,

(b) go dtoghtar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa,

(c) go n-ainmnítear é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(d) go meastar, faoi Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann
leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa
1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin chun
folúntas a líonadh,

scoireann sé nó sí air sin de bheith i seilbh oifige.

(2) Más rud é, maidir le duine is fostaí de chuid IIÉ (seachas an
Príomhfheidhmeannach)—

(a) go n-ainmnítear é nó í mar iarrthóir lena thoghadh nó lena
toghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun
Parlaimint na hEorpa,

(b) go dtoghtar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa,

(c) go n-ainmnítear é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(d) go meastar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin
chun folúntas a líonadh,
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beidh sé nó sí, air sin, ar iasacht óna fhostaíocht nó óna fostaíocht
ag IIÉ agus ní íocfaidh IIÉ leis nó léi, ná ní bheidh sé nó sí i dteideal
go bhfaighidh sé nó sí ó IIÉ, aon luach saothair ná liúntais i leith na
tréimhse dar tosach an tráth a ainmnítear nó a thoghtar é nó í
amhlaidh, nó an tráth a mheastar amhlaidh é nó í a bheith tofa, de
réir mar a bheidh, agus dar críoch an tráth a mheastar an duine sin
gan a bheith tofa nó an tráth a scoireann an duine sin de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach díobh sin nó den
Pharlaimint sin, de réir mar a bheidh.

(3) Aon duine atá, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad atá sé nó sí i dteideal
amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’IIÉ, ina
phríomhfheidhmeannach nó ina príomhfheidhmeannach ar IIÉ nó
ina fhostaí nó ina fostaí de chuid IIÉ.

(4) Aon duine is comhalta d’údarás áitiúil, beidh sé nó sí
dícháilithe chun bheith ina phríomhfheidhmeannach nó ina
príomhfheidhmeannach fad atá sé nó sí ina chomhalta nó ina
comhalta den údarás áitiúil sin.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), léifear an fo-alt sin
mar fho-alt lena dtoirmisctear, inter alia, tréimhse a luaitear san fho-
alt sin a ríomh mar sheirbhís le hIIÉ chun críocha aon sochar
aoisliúntais.

41.—(1) Déanfaidh IIÉ, de réir an ailt seo, plean corparáideach a
ullmhú, a ghlacadh agus, ag na tráthanna a shonraítear i bhfo-alt (2),
a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú, ar plean corparáideach
rollach 5 bliana é don tréimhse 5 bliana tar éis an dáta a chuirtear
faoi bhráid an Aire é.

(2) Ní foláir plean corparáideach a chur faoi bhráid an Aire ag na
tráthanna seo a leanas—

(a) laistigh de 6 mhí tar éis an lae bunaithe,

(b) laistigh de 6 mhí tar éis duine a cheapadh mar Aire den
Rialtas i gceannas ar an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha, má iarrann an duine sin plean
corparáideach a chur faoina bhráid nó faoina bráid, nó

(c) ag deireadh na tréimhse 5 bliana ó cuireadh an plean
corparáideach deireanach faoi bhráid an Aire.

(3) Ní foláir an plean corparáideach a ullmhú, ag féachaint
d’fheidhmeanna IIÉ, agus i bhfoirm agus ar mhodh atá de réir aon
ordachán a eisíonn an tAire agus ní foláir na nithe seo a leanas a
shonrú ann—

(a) cuspóirí fíorthábhachtacha IIÉ don tréimhse 5 bliana lena
mbaineann agus na straitéisí chun na cuspóirí sin a
bhaint amach,

(b) an modh ar a mbeartaíonn IIÉ baint amach na gcuspóirí
sin aige a thomhas, agus

(c) na húsáidí a bheartaíonn IIÉ a bhaint as a chuid
acmhainní.
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(4) Le linn dó an plean corparáideach a ullmhú, beidh aird ag IIÉ
ar bheartais an Rialtais nó ar bheartais Aire den Rialtas a mhéid a
fhéadfaidh na beartais sin difear a dhéanamh d’fheidhmeanna IIÉ
nó baint a bheith acu leo.

(5) Laistigh de 3 mhí tar éis plean corparáideach a fháil, déanfaidh
an tAire—

(a) an plean a cheadú, nó

(b) mura leasaítear an plean de réir aon ordachán a eiseoidh
an tAire chuig IIÉ, diúltú an plean a cheadú.

(6) Féadfaidh an tAire plean corparáideach ceadaithe a leasú aon
tráth nó féadfaidh IIÉ é a leasú, ach sa chás deiridh sin, ní fheadfar
é a leasú ach amháin—

(a) tar éis d’IIÉ an leasú beartaithe a chur faoi bhráid an Aire
lena cheadú, agus

(b) tar éis don Aire an leasú a cheadú.

(7) Tá feidhm ag fo-ailt (5) agus (6), fara na modhnuithe is gá,
maidir le leasú ag IIÉ ar phlean corparáideach ceadaithe.

(8) Ní mheastar go ndéantar le haon ní i bplean corparáideach
cosc a chur ar IIÉ a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh nó teorainn
a chur leis i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna.

42.—(1) Cinnteoidh an tAire go ndéanfar cóip de phlean
corparáideach ceadaithe a leagan faoi bhráid dhá Theach an
Oireachtais—

(a) laistigh de 21 lá tar éis don Aire an plean a cheadú, agus

(b) má leasaítear an plean faoi alt 41(6) tar éis don Aire é
a cheadú—

(i) i gcás leasú arna dhéanamh ag an Aire, laistigh de 21
lá tar éis an leasú a dhéanamh, nó

(ii) i gcás leasú arna dhéanamh ag IIÉ, laistigh de 21 lá
tar éis don Aire an leasú a cheadú.

(2) Cinnteoidh IIÉ go ndéanfar, a luaithe is indéanta tar éis
cóipeanna de phlean corparáideach ceadaithe a leagan faoi bhráid
Thithe an Oireachtais, an plean a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin
(más ann) ar an idirlíon a chothabhálann IIÉ nó de réir cibé
socruithe eile a shonróidh an tAire.

(3) Soláthróidh IIÉ don Aire tuarascálacha faoi dhul chun cinn
maidir le plean corparáideach ceadaithe a chur i ngníomh—

(a) ina thuarascáil bhliantúil, agus

(b) ar cibé modh eile agus i gceann cibé eatramh a ordóidh
an tAire.

43.—Féadfaidh IIÉ, d’fhonn a fheidhmeanna a chomhlíonadh,
airgead a fháil ar iasacht ach ní dhéanfaidh sé amhlaidh gan toiliú an
Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.
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44.—(1) Déanfaidh IIÉ meastacháin ar a ioncam agus ar a
chaiteachas a chur faoi bhráid an Aire i cibé foirm, i leith cibé
tréimhsí agus ag cibé tráthanna a cheanglóidh an tAire agus
tabharfaidh sé don Aire cibé faisnéis eile i ndáil leis na meastacháin
a cheanglóidh an tAire.

(2) I gcás ina bhfaigheann an tAire meastachán a ullmhaíodh
chun críche an ailt seo, féadfaidh an tAire an meastachán a
dhaingniú, modhnaithe nó gan mhodhnú, nó diúltú an meastachán
a dhaingniú.

(3) I gcás ina ndiúltaíonn an tAire meastachán a dhaingniú,
féadfaidh an tAire a cheangal ar IIÉ meastachán nua ar a chaiteachas
agus a fháltais don bhliain nó don tréimhse eile lena mbaineann an
meastachán nár daingníodh a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire
chun críocha an ailt seo.

(4) Déanfaidh IIÉ de réir ceanglais faoi fho-alt (3) a luaithe is
féidir. Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le meastacháin a ullmhaítear de
réir ceanglais faoi fho-alt (3) mar atá feidhm aige maidir le
meastacháin a ullmhaítear faoin bhfo-alt sin.

(5) Ní thabhóidh IIÉ, gan toiliú an Aire, aon chaiteachas seachas
caiteachas atá ar áireamh i meastachán arna dhaingniú faoin alt seo
ag an Aire.

45.—Féadfaidh an tAire gach bliain, ag féachaint do phlean
corparáideach IIÉ agus do thosaíochtaí beartais náisiúnta, agus tar
éis dul i gcomhairle le hIIÉ i dtaobh a ghníomhaíochtaí beartaithe
agus a chaiteachais bheartaithe don bhliain sin, deontais de cibé
méideanna a bheidh ceadaithe ag an Aire Airgeadais a thabhairt
d’IIÉ, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, faoi chomhair an
chaiteachais a thabhóidh sé i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

46.—(1) Cuirfidh IIÉ faoi deara go gcoimeádfar, ar bhonn
leanúnach, leabhair chuntais chuí—

(a) ar ioncam agus ar chaiteachas uile IIÉ,

(b) ar fhoinsí uile an ioncaim sin agus ar ábhar an chaiteachais
sin, agus

(c) ar mhaoin, sócmhainní agus dliteanais IIÉ.

(2) Déanfaidh IIÉ ráitis airgeadais bhliantúla (lena n-áirítear
cuntais ar ioncam agus ar chaiteachas agus clár comhardaithe) a
ullmhú i leith gach bliana airgeadais i cibé foirm a ordóidh an tAire.

(3) Glacfaidh IIÉ na ráitis airgeadais bhliantúla arna n-ullmhú de
réir fho-alt (2) a luaithe is indéanta ach tráth nach déanaí ná 3 mhí
tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann siad.

(4) Is í bliain airgeadais IIÉ an tréimhse 12 mhí dar críoch an 31
Nollaig in aon bhliain agus chun críocha an ailt seo agus ailt 45 agus
47, measfar gur bliain airgeadais an tréimhse dar tosach an lá
bunaithe agus dar críoch an 31 Nollaig an bhliain sin.

(5) Ar na ráitis airgeadais a ghlacadh, déanfaidh IIÉ cóip díobh—

(a) a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
lena n-iniúchadh, agus
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(b) a chur faoi bhráid an Aire,

an tráth céanna.

(6) Ar an iniúchadh a chríochnú, déanfaidh an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste cóip de na ráitis airgeadais bhliantúla mar aon leis
an tuarascáil ar an iniúchadh a chur chuig IIÉ.

(7) Déanfaidh IIÉ cóip de na cuntais airgeadais bhliantúla
iniúchta mar aon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
a chur chuig an Aire láithreach agus cinnteoidh an tAire go leagfar
cóip faoi bhráid Thithe an Oireachtais a luaithe is indéanta.

(8) Déanfaidh IIÉ agus oifigigh IIÉ, aon uair a cheanglaíonn an
tAire air nó orthu déanamh amhlaidh, a cheadú d’aon duine arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire scrúdú a dhéanamh ar leabhair
agus cuntais IIÉ i leith aon bhliana nó tréimhse eile agus éascóidh
sé nó siad scrúdú den sórt sin.

(9) Íocfaidh IIÉ cibé táillí i leith scrúdú faoi fho-alt (8) a
shocróidh an tAire.

47.—(1) Déanfaidh IIÉ, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí
ná 4 mhí tar éis dheireadh gach bliana, tuarascáil i scríbhinn
(“tuarascáil bhliantúil”) ar a ghníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana
a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is féidir ach tráth nach
déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na bliana lena mbaineann sí, cóip
de thuarascáil faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(3) Beidh i dtuarascáil faoin alt seo faisnéis i cibé foirm agus
maidir le cibé nithe (lena n-áirítear cuntais airgeadais IIÉ) a ordóidh
an tAire.

(4) Déanfaidh IIÉ, aon uair a iarrann an tAire amhlaidh air,
faisnéis a thabhairt don Aire i ndáil le cibé nithe a shonróidh an
tAire maidir lena ghníomhaíochtaí nó i ndáil lena ghníomhaíochtaí,
nó i leith aon chuntais a choimeádann IIÉ faoi alt 46 nó i leith aon
tuarascála faoi fho-alt (1).

Caibidil 2

Socruithe Idirthréimhseacha

48.—(1) Déantar an Príomh-Bhord agus gach ceann de na boird
réigiúnacha a dhíscaoileadh an lá bunaithe.

(2) D’ainneoin aon cheann de choinníollacha a gceapacháin,
déantar téarma oifige comhalta den Phríomh-Bhord nó de bhord
réigiúnach a fhoirceannadh an lá bunaithe.

49.—(1) Gach duine a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, ina
fhostaí nó ina fostaí de chuid an Phríomh-Bhoird nó de chuid boird
réigiúnaigh, aistrítear é nó í, an lá sin, chuig IIÉ agus tagann sé nó
sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí de chuid IIÉ.

(2) Ach amháin de réir comhaontaithe chomhchoitinn arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
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lena mbaineann, maidir le duine a aistrítear faoin alt seo, ní lú fabhar
dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta a mbeidh sé
nó sí faoina réir ná na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta a
raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh an lá bunaithe fad a bhí sé
nó sí i bhfostaíocht an Phríomh-Bhoird Iascaigh nó boird
réigiúnaigh iascaigh.

(3) Déanfar an tseirbhís roimhe sin de chuid duine a aistrítear
faoin alt seo a áireamh mar sheirbhís chun críocha na nAchtanna seo
a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh iontu—

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007,

(b) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005,

(c) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007,

(d) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994
agus 2001,

(e) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus
2004,

(f) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005,

(g) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997,

(h) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006,

(i) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha) 2001,

(j) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001, agus

(k) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003.

(4) (a) Féadfaidh IIÉ, faoi réir fho-alt (2) agus tar éis
comhchomhairle le haon cheardchumann nó comhlachas
foirne aitheanta lena mbaineann—

(i) athdháileadh nó athchóiriú a dhéanamh ar na dualgais
a chomhlíonann comhaltaí d’fhoireann IIÉ atá
fostaithe i ngrád nó in aicme áirithe fostaíochta agus
beidh de cheangal ar gach comhalta nó duine den
sórt sin na dualgais a chuirtear air nó uirthi in aon
dáileadh nó athchóiriú a chomhlíonadh, agus

(ii) a cheangal ar aon chomhalta d’fhoireann IIÉ aistriú,
ar cibé modh a shonróidh IIÉ, chuig oibríocht
réigiúnach de chuid IIÉ a shonrófar amhlaidh, agus
beidh de cheangal ar gach comhalta nó duine den
sórt sin aistriú de réir an cheanglais.

(b) Ní mheasfar gur cur as oifig ná díothú oifige chun críocha
aon scéime nó achtacháin a bhaineann le haoisliúntas nó
le cúiteamh i leith cailleadh oifige athdháileadh nó
athchóiriú dá dtagraítear i mír (a).

(5) San alt seo—
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tá le “comhchomhairle” an bhrí a shanntar dó le halt 1 den Acht um
Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle a Sholáthar) 2006;

ciallaíonn “seirbhís roimhe sin” seirbhís roimh an lá aistrithe
infheidhme leis an bPríomh-Bhord nó le haon bhord réigiúnach nó
seirbhís a aithníonn an Príomh-Bhord nó aon bhord réigiúnach chun
críocha inphinsin;

folaíonn “téarmaí agus coinníollacha fostaíochta” téarmaí agus
coinníollacha i leith seilbh oifige, luach saothair agus nithe
gaolmhara.

50.—Tagann íocaíochtaí pinsin agus dliteanais aoisliúntais eile an
Phríomh-Bhoird agus gach ceann de na boird réigiúnacha i leith a n-
iarfhostaithe chun bheith ina ndliteanais de chuid IIÉ an lá bunaithe.

51.—(1) An talamh uile a bhí, díreach roimh an lá bunaithe,
dílsithe don Phríomh-Bhord nó do bhord réigiúnach agus gach
éasúint, ceart, cumhacht agus pribhléid a bhaineann nó a ghabhann
leis an talamh sin, déantar iad, an lá sin, a aistriú chuig IIÉ agus a
dhílsiú dó gan aon tíolacadh ná sannadh.

(2) An trealamh agus an mhaoin uile seachas talamh, lena n-
áirítear ábhair i gcaingean agus sócmhainní neamhláimhsithe (amhail
cearta iascaireachta, léasanna, ceadúnais agus cearta slí), a bhí,
díreach roimh an bunaithe, ina maoin de chuid an Phríomh-Bhoird
nó de chuid boird réigiúnaigh, déantar iad, an lá sin, a aistriú chuig
IIÉ agus a dhílsiú dó gan aon sannadh.

(3) Gach ceart agus dliteanas de chuid an Phríomh-Bhoird nó de
chuid boird réigiúnaigh a éiríonn de bhua aon chonartha nó
gealltanais (sainráite nó intuigthe) a rinne an comhlacht sin roimh
an lá bunaithe, aistrítear iad an lá sin chuig IIÉ.

(4) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear faoi fho-alt (3), féadfaidh
IIÉ, ar é a aistriú nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú
nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin, nó féadfar agra a dhéanamh ina
leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú in aghaidh IIÉ ina ainm féin,
agus ní gá d’IIÉ fógra faoin aistriú a thabhairt don duine a n-
aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas.

52.—Gach conradh, comhaontú nó socrú a rinneadh idir an
Príomh-Bhord nó bord réigiúnach agus aon duine eile agus atá i
bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe—

(a) leanann sé i bhfeidhm an lá sin agus dá éis,

(b) tá sé le léamh agus tá éifeacht leis amhail is dá gcuirfí
ainm IIÉ in ionad ainm an Phríomh-Bhoird nó an bhoird
réigiúnaigh lena mbaineann sa chonradh, sa chomhaontú
nó sa socrú, agus

(c) tá sé infhorfheidhmithe ag IIÉ agus ina choinne.

53.—(1) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna
himeachtaí an Príomh-Bhord nó aon bhord réigiúnach, déanfar ainm
Iascach Intíre Éireann a chur in ionad ainm an bhoird lena
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mbaineann agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an
gcur in ionad.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1), fara na modhnuithe is gá, i ndáil le
haon imeachtaí dlí ar páirtí iontu, díreach roimh an lá bunaithe, aon
oifigeach de na hoifigigh seo a leanas ina cháil oifigiúil nó ina cáil
oifigiúil—

(a) príomhoifigeach feidhmiúcháin an Phríomh-Bhoird, nó

(b) príomhoifigeach feidhmiúcháin aon bhoird réigiúnaigh.

(3) Déanfar aon tagairt don Phríomh-Bhord nó d’aon bhord
réigiúnach in ordú arna dhéanamh ag cúirt roimh an lá bunaithe a
fhorléiriú, ar an lá bunaithe, mar thagairt d’IIÉ.

54.—(1) Aon rún a rith, nó aon fhógra a sheirbheáil, an Príomh-
Bhord nó aon bhord réigiúnach roimh an lá bunaithe, ar rún nó fógra
é nach mbeidh a oibriú, a éifeacht nó a théarma scortha nó caite
díreach roimh an lá sin, leanann sé i bhfeidhm an lá sin agus dá éis,
agus tá éifeacht leis amhail is dá mba é a bhí ann rún a rith IIÉ nó
fógra a sheirbheáil sé.

(2) Aon cheadúnas nó cead a d’eisigh an Príomh-Bhord nó aon
bhord réigiúnach agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe,
leanann sé i bhfeidhm an lá sin agus dá éis, agus tá éifeacht leis
amhail is dá mba cheadúnas nó cead é a d’eisigh IIÉ.

(3) Gach taifead atá i seilbh an Phríomh-Bhoird nó aon bhoird
réigiúnaigh díreach roimh an lá bunaithe, aistrítear chuig IIÉ é an lá
sin agus meastar, amhail ar an agus ón lá sin, é a bheith i seilbh IIÉ.

55.—(1) Déanfaidh IIÉ cuntais chríochnaitheacha an Phríomh-
Bhoird agus gach ceann de na boird réigiúnacha a dhíscaoiltear faoi
alt 48 a ullmhú de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a shonróidh an
tAire chun críocha alt 46(2) agus i leith na tréimhse a shonrófar faoi
fho-alt (3).

(2) Déanfaidh IIÉ na cuntais chríochnaitheacha arna n-ullmhú de
réir fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an lae
bunaithe.

(3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire tréimhse a shonrú
is faide nó is gaire ná bliain airgeadais de chuid an chomhlachta
lena mbaineann.

(4) Tá feidhm ag alt 46(7) agus (8), fara na modhnuithe is gá, i
ndáil leis na cuntais chríochnaitheacha arna n-ullmhú faoin alt seo.

56.—(1) Déanfaidh IIÉ tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach i
leith an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach a dhíscaoiltear
faoi alt 48 a ullmhú agus an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire
tráth nach déanaí na 6 mhí tar éis an lae bunaithe.

(2) Tá feidhm ag alt 47(2) fara na modhnuithe is gá i ndáil le
tuarascáil bhliantúil arna hullmhú faoin alt seo.
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CUID 3

Riarachán Iascach Intíre

Caibidil 1

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh

57.—(1) I dteannta na cumhachta chun fodhlíthe a dhéanamh a
thugtar dó nó di le haon alt eile de na hAchtanna um Iascach Intíre,
féadfaidh an tAire, ar iarraidh ó IIÉ nó ar a thionscnamh nó ar a
tionscnamh féin, cibé fodhlíthe a dhéanamh is dóigh leis nó léi a
bheith fóirsteanach chun gur éifeachtúla a dhéanfaí iascaigh an Stáit
nó aon choda den Stát nó na hiascaigh in aon cheantar iascaigh a
rialú, a bhainistiú, a chosaint agus a fheabhsú i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) iascaigh an Stáit nó an cheantair iascaigh sin a rialáil agus
dea-ord a choimeád i measc na ndaoine a bhíonn ag
gabháil dóibh,

(b) na tráthanna agus na séasúir chun tógáil na speiceas
éagsúil éisc a thosú agus a chríochnú, lena n-áirítear
fodhlíthe lena n-athraítear an tráth coiscthe seachtainiúil
i ndáil le haon abhainn nó an tráth coiscthe seachtainiúil
i ndáil le haon chora iascaireachta is ábhar d’ordú faoi alt
107(2) den Phríomh-Acht (ar fodhlíthe iad nach
laghdaítear leo an tráth coiscthe seachtainiúil chun gur
giorra ná 48 n-uaire an chloig é),

(c) na tráthanna agus na háiteanna nó an tslí a bhféadfar úsáid
a bhaint as aon inneall iascaireachta a úsáidfear sna
hiascaigh sin nó sa cheantar iascaigh sin,

(d) tuairisc agus déanamh na líonta a úsáidfear sna hiascaigh
sin nó sa cheantar iascaigh sin agus méid na mogall iontu,

(e) toirmeasc ar líonta a úsáid,

(f) toirmeasc ar aon inneall iascaireachta a úsáid aon tráth
más dóigh leis an Aire an t-inneall sin a bheith
díobhálach do na hiascaigh sin nó don cheantar iascaigh
sin,

(g) toirmeasc a chur ar aon chleachtas ar bith is dóigh leis an
Aire a d’fhéadfadh a bheith ina bhac ar iasc a ghabháil
go dleathach nó a bheith ar aon slí dochrach do na
hiascaigh sin nó don cheantar iascaigh sin,

(h) toirmisc nó srianta de ghné éigeandála a chur le tógáil na
speiceas éagsúil éisc nó le tógáil aon cheann de na speicis
sin le haon inneall sonraithe nó innill shonraithe go ceann
tréimhse sonraithe nach faide ná bliain más rud é, i
dtuairim an Aire, gur gá na toirmisc nó na srianta sin,
agus

(i) aon ní nó rud eile a bhfuil baint aige ar aon slí le rialú
agus cosaint na n-iascach sin nó an cheantair iascaigh sin.

(2) Aon duine a sháraíonn fodhlí, nó a mhainníonn déanamh de
réir fodhlí, arna dhéanamh faoin alt seo (seachas fodhlí dá
dtagraítear i bhfo-alt (4)), déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é
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nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €1,000 a chur ar
nó uirthi.

(3) Aon iasc a thógann duine go neamhdhleathach nó atá ina
sheilbh aige nó ina seilbh aici tráth ciona dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
agus freisin aon inneall iascaireachta nó rud a ndéantar an cion leis
nó ina leith, beidh sé ar forghéilleadh mar iarmhairt reachtúil de
dhroim an chiontaithe.

(4) Aon duine a sháraíonn fodhlí arna dhéanamh faoin alt seo—

(a) lena dtoirmisctear aon sruthlíon, nó 2 shruthlíon nó níos
mó atá nasctha le chéile, nó aon sruthlíon, nó 2 shruthlíon
nó níos mó atá nasctha amhlaidh, is d’aicme nó de
thuairisc shonraithe, a úsáid nó féachaint lena úsáid nó
lena n-úsáid, go ginearálta nó ar shlí a shonraítear san
fhodhlí, ag iascaireacht bradán nó breac,

(b) lena dtoirmisctear aon sruthlíon nó sruthlíonta den sórt sin
a bheith ar bord aon bháid, go ginearálta nó i limistéar a
shonraítear san fhodhlí,

(c) lena dtoirmisctear aon líon atá déanta go hiomlán nó go
páirteach de mhonaifhiliméad nó de mhonaifhiliméad
ioldualach, a úsáid nó féachaint lena úsáid, ag
iascaireacht bradán nó breac, nó

(d) lena dtoirmisctear aon líon atá gléasta nó ullmhaithe ar
shlí eile lena úsáid ag iascaireacht agus atá déanta go
hiomlán nó go páirteach de mhonaifhiliméad nó de
mhonaifhiliméad ioldualach, nó de mhonaifhiliméad nó
de mhonaifhiliméad ioldualach agus mogall ann is mó ná
an méid a shonraítear san fhodhlí, a bheith ar bord aon
bháid, nó a shealbhú chun iasc a ghabháil ar aon ché, ar
aon phort abhann nó inbhir nó gar dó, nó ar aon chósta
farraige nó gar dó, nó ar farraige,

déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000
a chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €10,000 a
chur air nó uirthi,

agus aon iasc a thógann sé nó sí go neamhdhleathach nó atá ina
sheilbh aige nó ina seilbh aici tráth an chiona agus freisin aon inneall
iascaireachta nó rud a ndearnadh an cion leis nó ina leith, beidh sé
ar forghéilleadh mar iarmhairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(5) Aon fhodhlí a dhéantar faoin alt seo—

(a) tagann sé i ngníomh an lá a shonraítear ann nó mura
sonraítear aon lá den sórt sin, an 28ú lá tar éis an lae a
dhéantar é, agus

(b) foilseofar é a luaithe is féidir tar éis a dhéanta—

(i) san Iris Oifigiúil, agus foilseofar fógra ina gcuirfear in
iúl go ndearnadh an fodhlí agus a bhfuil ann i
nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa cheantar
lena mbaineann an fodhlí, agus
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(ii) ar an suíomh gréasáin (más ann) ar an idirlíon a
chothabhálann IIÉ.

(6) Laistigh de mhí amháin tar éis dó teacht i ngníomh, déanfar
cóip den fhodhlí a chur ar aghaidh, ar cibé slí a chinnfidh an tAire—

(a) chuig an gcláraitheoir contae do gach contae a mbaineann
an fodhlí leis nó le cuid de,

(b) chuig Cléireach Cúirte Dúiche gach Dúiche Cúirte a
mbaineann an fodhlí léi nó le cuid di, agus

(c) chuig gach stáisiún de chuid an Gharda Síochána sa
limistéar lena mbaineann sé.

(7) (a) Féadfaidh aon duine arb éagóir leis nó léi fodhlí faoin alt
seo, laistigh de 28 lá tar éis a fhoilsithe san Iris Oifigiúil,
achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt in aghaidh
an fodhlí a dhéanamh. Ní bheidh éifeacht le haon
achomharc maidir le hoibriú an fhodhlí go dtí go mbeidh
toradh ar an achomharc.

(b) Féadfaidh an breitheamh a éistfidh an t-achomharc an
fodhlí a dhaingniú nó a neamhniú ach má dhéantar an
fodhlí a neamhniú, beidh an neamhniú gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh faoi réim nó de bhun an
fhodhlí roimh é a neamhniú.

(c) Is breith chríochnaitheach dhochloíte breith na hArd-
Chúirte ar an achomharc.

(d) Déanfar ordú arna dhéanamh ag an Ard-Chúirt ar
achomharc faoi mhír (a) a fhoilsiú agus a thaisceadh ar
an tslí a fhorordaítear le fo-ailt (5) agus (6).

(8) D’ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht, féadfaidh an tAire, más
cuí leis nó léi é—

(a) fodhlí a dhéanamh, gan fiosrú a dhéanamh roimh ré i
dtaobh indéantacht an fhodhlí, faoi aon fhoráil den
Phríomh-Acht lena dtugtar cumhacht dó nó di fodhlí a
dhéanamh, agus

(b) fodhlí a dhéanamh, gan iarratas a bheith déanta chuig an
Aire chun fiosrú a chur á dhéanamh i dtaobh indéantacht
an fhodhlí—

(i) lena n-athraítear an tréimhse arb éard í in aon
líomatáiste séasúr coiscthe bliantúil na mbradán agus
na mbreac, an séasúr coiscthe bliantúil do dhuánacht
bradán, an séasúr coiscthe bliantúil do dhuánacht
breac, séasúr coiscthe bliantúil na bpollán, séasúr
coiscthe bliantúil na n-eascann nó séasúr coiscthe na
n-oisrí, nó

(ii) faoi alt 272 den Phríomh-Acht.

(9) Aon fhodhlí arna dhéanamh faoi alt 9 (a aisghairtear le halt
4) den Phríomh-Acht atá i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe,
leanann sé i bhfeidhm amhail is dá mba faoin alt seo a rinneadh é.
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Caibidil 2

An Bhliain Iascaigh

58.—(1) Féadfaidh an tAire a shonrú le hordú go ndéanfar aon
tagairt do bhliain iascaigh sa Phríomh-Acht a fhorléiriú, ar cibé 31ú
lá de Nollaig a shonrófar san ordú agus dá éis, mar thagairt do
thréimhse atá ar comhréim leis an mbliain féilire agus go mbeidh
éifeacht léi amhlaidh.

(2) Féadfaidh an tAire, maidir le haon fhoráil atá sa Phríomh-
Acht agus a bhaineann le rátaí iascaigh a chinneadh, a ghearradh, a
thobhach, a bhailiú nó a ghnóthú agus a bhfuil baint aici, nó a
ndéantar difear di, go díreach nó go neamhdhíreach, leis an ordú a
thuairiscítear i bhfo-alt (1), an fhoráil a oiriúnú, a mhodhnú nó a
leasú ar shlí eile ar cibé modh a mheasann sé nó sí is cuí ag féachaint
don fhoráil.

(3) I gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na
huaire, forléireofar an Príomh-Acht, agus beidh éifeacht leis, faoi
réir agus de réir fhorálacha an ordaithe.

Caibidil 3

Iascaigh a Fheabhsú

59.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh IIÉ gach ní nó aon ní
díobh seo a leanas a dhéanamh d’fhonn aon iascach (cibé acu is
maoin de chuid IIÉ an t-iascach nó nach ea) a fheabhsú, eadhon—

(a) iasc a thógáil as iascach ar aon dóigh ar bith,

(b) aon bheart eile a dhéanamh chun an stoc éisc de speiceas
áirithe nó de speicis áirithe in iascach a athrú nó a
rialáil,

(c) faireachas a dhéanamh ar cháilíocht an uisce in iascach
agus an cháilíocht sin a chinntiú ó am go ham ar aon
dóigh áirithe,

(d) aon chlaí, fál, crann nó balla a athrú, a dheisiú, a thabhairt
chun siúil nó a scartáil,

(e) aon uiscebhealach inseolta, abhainn, sruthán nó
sruthchúrsa eile, droichead, tollán, lintéar, píopa, draein
nó rud eile a thochailt, a bhriseadh nó a dhúnadh go
sealadach ar aon slí eile, a thrasnú, a shíneadh, a
chlaonadh nó baint leo nó iad a athrú ar shlí eile, agus

(f) d’ainneoin alt 327 den Phríomh-Acht, ábhair a thógáil as
aon abhainn, sruthán nó sruthchúrsa eile,

ar choinníoll nach bhfeidhmeoidh IIÉ cumhacht faoi mhíreanna (e)
nó (f) ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí agus
ar choinníoll freisin i ndáil le claí, fál, crann nó balla atá in aice
le bóthar poiblí nó le haon mhaoin de chuid údaráis phoiblí, nach
bhfeidhmeoidh IIÉ cumhacht faoin bhfo-alt seo ach amháin le toiliú
an údaráis lena mbaineann, agus i gcás díospóid a bheith ann i
dtaobh claí, fál, crann nó balla áirithe a bheith in aice le bóthar poiblí
nó le haon mhaoin den sórt sin, go ndéanfaidh IIÉ an ní a tharchur
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chuig an Aire lena chinneadh, agus, tar éis don Aire dul i gcomhairle
leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó le cibé
Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, is breith chríochnaitheach an
bhreith uaidh nó uaithi.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), ní dhéanfaidh IIÉ, i ndáil le hiascach
eisiatach nó rud eile cumhacht faoi fho-alt (1) a
fheidhmiú gan toiliú úinéir an chéanna, agus d’fhonn
amhras a sheachaint dearbhaítear, i gcás gur Aire den
Rialtas, gurb iad na Coimisinéirí nó gur údarás poiblí is
úinéir ar an iascach eisiatach nó ar an rud eile, go
bhféadfaidh an tAire sin, na Coimisinéirí nó an t-údarás
poiblí, nuair a bheidh an toiliú sin á thabhairt aige nó nó
aici nó acu, cibé coinníollacha réasúnacha is cuí leis nó
léi a chur ag gabháil leis, agus i dteannta a bhfuil anseo
roimhe seo, ní rachaidh IIÉ isteach ar aon iascach nó
talamh ná ní ghlacfaidh sé seilbh air gan fógra i scríbhinn
a thabhairt don áititheoir mí roimh ré á rá go bhfuil ar
intinn aige sin a dhéanamh.

(b) I gcás inar deimhin leis an Aire, tar éis d’IIÉ iarratas a
dhéanamh chuige nó chuici, nach féidir úinéir iascaigh
eisiataigh nó ruda eile a fháil ná a fhionnadh le fiosrú
dúthrachtach, féadfaidh sé nó sí údarú a eisiúint faoin alt
seo maidir leis an iascach eisiatach nó leis an rud eile
agus, fad a bheidh údarú faoin alt seo i bhfeidhm, ní
bheidh feidhm ag mír (a) maidir leis an iascach eisiatach
ná leis an rud eile lena mbaineann an t-údarú.

(c) Féadfaidh an tAire aon tráth údarú faoin alt seo a
tharraingt siar uaidh féin nó uaithi féin nó ar iarratas ó
aon duine eile.

(3) Faoi réir alt 65, féadfaidh IIÉ, nó a sheirbhísigh nó a
ghníomhairí nó aon chonraitheoir a bheidh fostaithe ag IIÉ nó aon
duine a bheidh fostaithe ag conraitheoir den sórt sin, i dteannta nó
d’éagmais feithiclí, innealra nó gairis eile (lena n-áirítear báid nó
soithí eile) nó trealaimh—

(a) d’fhonn rochtain a fháil ar láithreán oibreacha
feabhsúcháin iascaigh atá críochnaithe nó atá á
ndéanamh nó le déanamh ag IIÉ, nó

(b) d’fhonn rochtain a fháil ar iascach (cibé acu is maoin de
chuid IIÉ an t-iascach nó nach ea) chun é a iniúchadh nó
a chothabháil,

dul isteach ar thalamh aon tráth réasúnach.

(4) (a) Faoi réir fho-ailt (1)(b) agus (c) agus alt 65, féadfaidh IIÉ,
chun aon chríche a luaitear i bhfo-alt (3), droichead,
bóthar nó cosán de thuairisc ar bith a dhéanamh ar aon
talamh nó thar aon talamh, agus ar é a bheith déanta ag
IIÉ, féadfaidh sé an droichead, an bóthar nó an cosán sin
a úsáid agus a chothabháil.

(b) Sula bhfeidhmeoidh IIÉ cumhacht chun droichead, bóthar
nó cosán a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, gheobhaidh sé
toiliú ón údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a
bheartaítear go mbeidh an droichead, an bóthar nó an
cosán, nó aon chuid den chéanna, suite ann.
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(c) I gcás ina mbeartaíonn IIÉ droichead, bóthar nó cosán a
dhéanamh faoin bhfo-alt seo ar aon talamh atá ina
sheilbh nó ina seilbh nó ar áitiú ag an Aire, ag aon Aire
eile den Rialtas, ag na Coimisinéirí nó ag údarás poiblí,
déanfaidh IIÉ, sula bhfeidhmeoidh sé aon cheann dá
chumhachtaí i ndáil leis an droichead, an bóthar nó an
cosán a sholáthar, toiliú a fháil—

(i) i gcás an talamh a bheith ina sheilbh nó ina seilbh nó
ar áitiú ag Aire den Rialtas, ón Aire sin,

(ii) i gcás an talamh a bheith ar áitiú nó ina seilbh ag na
Coimisinéirí, ó Oifig na nOibreacha Poiblí, nó

(iii) i gcás an talamh a bheith ar áitiú nó ina sheilbh ag
údarás áitiúil, ón údarás sin,

agus is ceanglais i dteannta, agus ní ceanglais in ionad, cheanglais
mhír (b) den fho-alt seo ceanglais na míre seo.

(5) Féadfaidh duine a théann isteach ar thalamh faoin alt seo gach
ní a dhéanamh ansin atá coimhdeach nó riachtanach le réasún chun
na críche ar chuici a théann sé nó sí isteach.

(6) Aon duine a bheidh údaraithe faoi alt 20(12) chun cumhacht
a luaitear i bhfo-alt (1) a fheidhmiú, tabharfaidh IIÉ deimhniú ar an
údarú sin dó nó di agus nuair a bheidh aon ní á dhéanamh aige nó
aici faoin údarú, déanfaidh sé nó sí, má iarrann an duine dá ndéantar
difear air nó uirthi é, an deimhniú a thabhairt ar aird don duine sin.

(7) (a) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní lena dtugtar
cumhacht d’aon duine dul isteach i dteaghais ná, ach
amháin i gcás gnáthbhóthar nó pasáiste a bheith ag
gabháil go dtí iascach trí gharraí nó trí chúirtealáiste
teaghaise, ní fhorléireofar é mar ní lena dtugtar cumhacht
d’aon duine dul isteach i ngarraí nó i gcúirtealáiste den
sórt sin.

(b) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní lena modhnaítear
feidhmiú aon cheanglais faoi na hAchtanna um Pleanáil
agus Forbairt 2000 go 2006 nó lena ndéantar difear ar shlí
eile don fheidhmiú sin.

Caibidil 4

Iascaigh a Fháil agus a Aistriú, etc.

60.—(1) I gcás inar deimhin leis an Aire ar iarratas chuige nó
chuici ó IIÉ—

(a) gur gá, chun a chumasú plean corparáideach a d’ullmhaigh
IIÉ a chur i gcrích, iascach áirithe a fháil faoin alt seo, nó

(b) gur fóirsteanach, chun aon iascach a bhainistiú, a oibriú, a
chosaint, a chaomhnú nó a fhorbairt de réir plean den
sórt sin, an t-iascach a fháil faoin alt seo,

féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus de réir cibé
treoirlínte agus nósanna imeachta, más ann, a shonróidh an tAire, le
ceadú an Aire Airgeadais, a údarú d’IIÉ é a fháil.
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(2) (a) Féadfaidh IIÉ iascach lena mbaineann údarú faoi fho-alt
(1) a fháil trí chomhaontú nó, d’éagmais comhaontaithe,
trí ordú faoin alt seo arna dhéanamh ag an Aire.

(b) Forléireofar mír (a) mar mhír lena gcuirtear ar chumas IIÉ
ceachtar den dá ní seo a leanas, nó iad araon, a fháil trí
chomhaontú nó trí ordú faoin alt seo—

(i) grinneall agus ithir uiscí nuair is cuid d’iascach iad,

(ii) aon eastát nó leas i dtalamh, nó aon chead slí, ceart
rochtana nó éasúint eile nó ceart eile thar thalamh
nó i dtalamh nó faoi thalamh atá ag teastáil, i
dtuairim IIÉ, chun an t-iascach atá á fháil faoin
gcomhaontú nó faoin ordú a bhuanchoimeád, a
chaomhnú, a oibriú, a fhorbairt nó a fheabhsú, nó
atá ag teastáil i dtaca leis sin.

(3) (a) I ngach iarratas ar údarú faoin alt seo chun cead slí nó
ceart slí a fháil, cuirfear in iúl, faoi threoir plean a
chuirfear ag gabháil leis an iarratas, an cead slí nó an
ceart slí a bhféachtar lena fháil.

(b) Le linn cinneadh a dhéanamh ar iarratas faoin alt seo chun
cead slí nó ceart slí a fháil, féadfaidh an tAire nó an
tEadránaí, más cuí leis nó léi é, cead slí ar an
bhfothionóntán beartaithe nó thairis nó faoi, nó ceart slí
thar an tionóntán sin, de chineál seachas an cineál a
bheidh sonraithe san iarratas a lamháil; ar choinníoll nach
bhfeidhmeoidh an tAire ná an tEadránaí an chumhacht
a thugtar dó nó di leis an mír seo gan deis a thabhairt ar
dtús don duine, a ndearnadh fógra a sheirbheáil air nó
uirthi faoi mhír 1(c)(i) de Sceideal 5, a rá cén fáth nár
chóir an chumhacht a fheidhmiú.

(4) Sula dtabharfaidh an tAire údarú faoi fho-alt (1), rachaidh sé
nó sí i gcomhairle (i dteannta dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais) le cibé Aire eile den Rialtas, más ann, ar dealraitheach
don Aire go mbaineann sé leis nó léi.

(5) I gcás ina mbeartaítear go bhfaighidh IIÉ iascach faoin alt seo
agus gur deimhin leis an Aire go bhfuil ceart iascaireachta ag an
bpobal i ndáil leis an iascach, ní bhfaighfear an t-iascach amhlaidh
ach amháin más deimhin leis an Aire, d’ainneoin an ceart sin a bheith
ann, gurb é leas an phobail é an t-iascach a fháil amhlaidh.

(6) (a) Aon duine arb éagóir leis nó léi údarú ón Aire faoi fho-
alt (1), féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 30 lá tar
éis an lae a thugtar an t-údarú, fógra a sheirbheáil ar an
Aire i dtaobh achomhairc chun an Eadránaí in aghaidh
an údaraithe, agus féadfaidh an tEadránaí de dhroim an
achomhairc sin an t-údarú a dhaingniú nó a neamhniú.

(b) Aon duine arb éagóir leis nó léi ordú arna dhéanamh ag
an Aire faoi fho-alt (2), féadfaidh sé nó sí, tráth nach
déanaí ná 30 lá tar éis an lae a dhéantar an t-ordú, fógra
a sheirbheáil ar an Aire i dtaobh achomhairc chun an
Eadránaí in aghaidh an ordaithe, agus féadfaidh an
tEadránaí de dhroim an achomhairc sin an t-ordú arna
dhéanamh ag an Aire a dhaingniú nó an t-ordú a
dhaingniú fara cibé modhnuithe is cuí leis nó léi.
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(7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní lena gcuirtear
toirmeasc nó srian ar IIÉ aon iascach atá ina sheilbh nó ina seilbh
nó ar áitiú ag an Aire a fháil ón Aire ar cibé téarmaí a
chomhaontófar agus de réir aon ordachán nó treoirlínte arna
dtabhairt nó arna n-eisiúint ag an Aire.

(8) Ní údarófar le haon ní san alt seo d’IIÉ na nithe seo a leanas
a fháil go héigeantach—

(a) aon talamh atá dílsithe don Stát nó aon cheart thar
thalamh den sórt sin, nó ann nó faoi nó ina leith, nó

(b) aon teaghais nó a cúirtealáiste, nó aon áitreabh iata, clós,
garraí nó talamh atá comhghabhálach le teaghais nó aon
cheart thar áitreabh, clós, garraí nó talamh den sórt sin
nó ann nó faoi nó ina leith.

(9) Ní údarófar le haon ní san alt seo d’IIÉ aon talamh atá faoi
réir blianachta talamhcheannaigh ná aon cheart thar thalamh den
sórt sin nó ann nó faoi nó ina leith a fháil (go héigeantach nó trí
chomhaontú) gan toiliú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

(10) I gcás ina bhfaigheann IIÉ iascach faoin alt seo, ansin,
d’ainneoin aon cheart iascaireachta a bheith ag an bpobal i ndáil leis
an iascach, beidh de chumhacht ag IIÉ tógáil éisc as an iascach a
thoirmeasc nó a rialú.

(11) Beidh feidhm, de réir mar a éilíonn an comhthéacs, ag na
forálacha atá i Sceideal 5 i ndáil le haon cheann nó le gach ceann
díobh seo a leanas, eadhon, iarratas chun an Aire faoi fho-alt (1),
údarú nó ordú faoin alt seo, iarratas ar ordú den sórt sin, nó breith
ón Aire nó achomharc chun an Eadránaí faoin alt seo.

61.—(1) I gcás nach bhfuil grinneall agus ithir aon choda
d’abhainn nó de loch atá tadhlach le hiascach lena mbaineann an t-
alt seo faoin úinéireacht chéanna leis an iascach sin, féadfaidh an
tAire, le hordú, más dóigh leis nó léi go bhfuil sé riachtanach nó
fóirsteanach chun an t-iascach sin a chothabháil, a oibriú, a fheabhsú
nó a fhorbairt, cibé méid den ghrinneall agus den ithir sin, nach mó
ná 50 slat (45.72 méadar) lastuas nó laistíos, nó 50 slat (45.72 méadar)
lastuas agus caoga slat (45.72 méadar) laistíos, den iascach sin a
aistriú—

(a) i gcás an grinneall agus an ithir sin a bheith tadhlach le
hiascach is leis an Aire, chuig an Aire, nó

(b) i gcás an grinneall agus an ithir sin a bheith tadhlach le
hiascach a fuair IIÉ faoi alt 60, chuig IIÉ,

de réir mar a shonróidh an tAire san ordú.

(2) Maidir le hordú faoin alt seo, beidh sé sainráite ann agus
oibreoidh sé chun grinneall agus ithir na coda den abhainn nó den
loch lena mbaineann an t-ordú a aistriú chuig an Aire nó chuig IIÉ,
de réir mar a bheidh, amhail ar an agus ón dáta a bheidh sonraithe
chuige sin san ordú, i bhfeo simplí, saor ó eirí agus ó gach eastát agus
leas sa chéanna (seachas cibé ceart duánachta, más ann, a
fhorchoimeádfar leis an ordú).

(3) Tá feidhm ag alt 60(6)(b) agus míreanna 4, 5, 8 agus 9 de
Sceideal 5, fairis na modhnuithe is gá, maidir le hordú faoin alt seo.
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(4) Ní chuirfear ar chumas IIÉ le haon ní san alt seo aon talamh
atá dílsithe don Stát a fháil go héigeantach.

(5) I gcás ina ndéanann an tAire ordú faoin alt seo, cuirfidh sé nó
sí faoi deara cóip den ordú sin a sheirbheáil ar úinéir ghrinneall agus
ithir na habhann nó an locha lena mbaineann an t-ordú sin.

(6) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiascach is leis an Aire nó
a fuair IIÉ faoi alt 60 agus arb é atá ann, i gceachtar cás, iascach
cora (fíoruisce).

(7) San alt seo, ciallaíonn “iascach cora (fíoruisce)” iascach
bradán, breac nó eascann a sheoltar i bhfíoruisce trí bhíthin cora
iascaireachta, agus déanmhas na cora sin agus an talamh ar a bhfuil
an chora sin tógtha agus gach ceart eile chun bradáin, bric agus
eascanna a iascaireacht san iascach sin nó ar láithreán an iascaigh sin.

62.—(1) Féadfaidh IIÉ iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar ordú
faoin alt seo chun ceart slí (“ceart slí a éilítear”) a fháil go
héigeantach ar chonair áirithe thar aon talamh.

(2) Cuirfear in iúl i ngach iarratas ar ordú faoin alt seo, faoi
threoir plean a chuirfear ag gabháil leis an iarratas, an ceart slí a
bhféachtar lena fháil.

(3) I gcás ina ndéantar iarratas ar ordú faoin alt seo, beidh feidhm,
faoi réir fho-alt (4), ag na forálacha seo a leanas, eadhon:

(a) maidir leis an Aire, tar éis an t-iarratas a bhreithniú—

(i) más deimhin leis nó léi go bhfuil an ceart slí a
lorgaítear ag teastáil chun a chur ar chumas IIÉ
feidhm arna sannadh dó faoin Acht seo a
chomhlíonadh nó go bhfuil sé riachtanach chun a
chur ar chumas iascairí rochtain a fháil ar uiscí
iascaireachta chun iascaireacht a dhéanamh go
dleathach agus, i gceachtar cás, go mbeadh sé
réasúnach ordú a dhéanamh faoin alt seo in imthosca
an cháis, féadfaidh sé nó sí ordú a dhéanamh ag bunú
ceart slí (arb é atá ann, de réir mar is cuí leis nó
léi, an ceart slí a éilítear nó ceart slí eile) thar an
bhfothionóntán beartaithe, nó

(ii) féadfaidh sé nó sí diúltú don iarratas,

(b) má dhéanann an tAire ordú faoin alt seo, féadfaidh
áititheoir nó úinéir an fhothionóntáin bheartaithe,
laistigh den tréimhse 2 mhí dar tosach an lá a dhéantar
an t-ordú, fógra a sheirbheáil ar an Aire i dtaobh
achomhairc chun an Eadránaí in aghaidh an ordaithe,
agus féadfaidh an tEadránaí, de dhroim an achomhairc
sin—

(i) más deimhin leis nó léi amhlaidh, an t-ordú a
dhaingniú, nó an t-ordú a dhaingniú ach athrú a
dhéanamh ar chonair an chirt slí arna bhunú leis an
ordú thar an bhfothionóntán beartaithe, nó

(ii) mura deimhin leis nó léi amhlaidh, an t-ordú a
chúlghairm,
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(c) má dhiúltaíonn an tAire ordú a dhéanamh faoin alt seo,
féadfaidh IIÉ, laistigh den tréimhse 2 mhí dar tosach dáta
an diúltaithe sin, fógra a sheirbheáil ar an Aire i dtaobh
achomhairc chun an Eadránaí in aghaidh an diúltaithe
sin, agus féadfaidh an tEadránaí, de dhroim an
achomhairc sin—

(i) an diúltú a dhaingniú, nó

(ii) más deimhin leis nó léi amhlaidh, ordú a dhéanamh
faoin alt seo ag bunú ceart slí (arb é atá ann, de réir
mar is cuí leis nó léi, an ceart slí a éilítear nó ceart
slí eile) thar an bhfothionóntán beartaithe,

(d) má dhéanann an tAire ordú faoin alt seo ag bunú ceart slí
seachas an ceart slí a éilítear, féadfaidh IIÉ, laistigh den
tréimhse 2 mhí dar tosach an lá a dhéantar an t-ordú,
fógra a sheirbheáil ar an Aire i dtaobh achomhairc chun
an Eadránaí in aghaidh an ordaithe, sa mhéid go
mbunaítear leis ceart slí seachas an ceart slí a éilítear,
agus féadfaidh an tEadránaí, de dhroim an achomhairc
sin—

(i) an t-ordú mar a rinne an tAire é a dhaingniú, nó

(ii) an t-ordú sin a athrú trí cheart slí a lamháil thar an
bhfothionóntán beartaithe de chineál seachas an
cineál a shonraítear san ordú.

(4) I gcás ina ndéantar iarratas faoin alt seo, ní fheidhmeoidh an
tAire ná an tEadránaí an chumhacht a thugtar dó nó di leis an alt
seo chun ceart slí a bhunú nó a lamháil de chineál seachas an cineál
a chuirfear in iúl de réir fho-alt (2) gan deis a thabhairt ar dtús don
duine, a ndearnadh fógra a sheirbheáil air nó uirthi faoi mhír 1(c)(i)
de Sceideal 5, a rá cén fáth nár chóir an chumhacht a fheidhmiú.

(5) Beidh feidhm, de réir mar a éilíonn an comhthéacs, ag na
forálacha atá i Sceideal 5 i ndáil le hordú faoin alt seo nó le hiarratas
ar ordú den sórt sin.

63.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí le hordú faoina séala eastát
agus leas uile na gCoimisinéirí in aon iascach nó ceart iascaireachta
atá ina seilbh nó ar áitiú ag na Coimisinéirí a aistriú chuig an Aire
nó, le toiliú an Aire, chuig IIÉ, ar cibé téarmaí agus coinníollacha ar
a gcomhaontóidh na Coimisinéirí agus an tAire eatarthu le toiliú an
Aire Airgeadais, mar aon le haon talamh, cead slí, ceart uisce, ceart
rochtana nó éasúint eile nó ceart eile atá ina seilbh nó ar áitiú ag na
Coimisinéirí agus atá coimhdeach le haon iascach nó ceart
iascaireachta den sórt sin a aistrítear amhlaidh.

(2) Oibreoidh ordú faoin alt seo chun eastát agus leas uile na
gCoimisinéirí i ngach iascach agus i ngach ceart iascaireachta agus
sna tailte, sna ceadanna slí, sna cearta uisce, sna cearta rochtana agus
sna héasúintí nó sna cearta eile go léir a airbheartaítear a bheith
aistrithe chuig an Aire nó chuig IIÉ leis an ordú a dhílsiú, gan aon
tíolacadh breise ná tíolacadh eile, don Aire nó d’IIÉ, de réir mar
is cuí.

64.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, aon
iascach nó ceart iascaireachta a aistriú, le hordú, chuig IIÉ—
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(a) faoi réir chomhaontú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia, ar iascach nó ceart iascaireachta é a fuair an tAire
sin nó a dílsíodh dó nó di faoi na hAchtanna
Foraoiseachta 1919 agus 1928, nó faoi na hAchtanna
Foraoiseachta 1946 go 1988, nó a dílsíodh amhlaidh de
bhua an Ordaithe Foraoiseachta (Seirbhísí Poiblí
d’Athroinnt) 1933 (R. & O.R. Uimh. 158 de 1933),

(b) ar iascach nó ceart iascaireachta é a aistríodh chuig an
Aire faoi alt 63, nó

(c) ar iascach nó ceart iascaireachta é a fuair an tAire ar shlí
eile.

(2) Oibreoidh ordú faoi fho-alt (1) chun eastát agus leas uile an
Aire i ngach iascach agus i ngach ceart iascaireachta agus sna tailte,
sna ceadanna slí, sna cearta uisce, sna cearta rochtana nó sna
héasúintí nó sna cearta eile go léir a airbheartaítear a bheith aistrithe
chuig IIÉ leis an ordú sin a dhílsiú d’IIÉ gan aon tíolacadh breise ná
tíolacadh eile.

65.—(1) Faoi réir fho-alt (3), beidh feidhmiú aon chumhachta faoi
ailt 59, 60, 61 nó 62 faoi réir cúiteamh a íoc—

(a) i leith aon eastáit nó leasa in aon iascach, nó i leith aon
eastáit nó leasa eile i dtalamh, a fhaightear faoin Acht
seo nó de bhua an Achta seo,

(b) i leith aon éasúna nó cirt eile i dtalamh nó thar thalamh
nó faoi thalamh nó i leith talún nó i leith aon eastáit nó
leasa in éasúint nó i gceart eile den sórt sin a fhaightear
amhlaidh, nó

(c) i leith aon laghdaithe, de bhíthin fheidhmiú na cumhachta,
ar luach aon éasúna nó cirt eile i dtalamh nó thar thalamh
nó faoi thalamh nó i leith talún, nó aon eastáit nó leasa
eile in aon talamh nó in aon éasúint nó i gceart den sórt
sin,

agus is é nó is í a íocfaidh an cúiteamh, mar aon le haon ús is iníoctha
air de bhua fho-alt (2)—

(i) i gcás go bhfeidhmítear an chumhacht faoi alt 60, IIÉ, agus

(ii) in aon chás eile, an duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a
fheidhmítear an chumhacht.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás cúiteamh a bheith iníoctha le
duine faoin alt seo i leith feidhmiú cumhachta faoin Acht
seo, íocfar, de réir fho-alt (1), ús ar an méid den
chúiteamh is iníoctha leis an duine, de réir cibé ráta a
chinnfidh an tAire Airgeadais ó am go ham chun críocha
an ailt seo, ón dáta a fheidhmítear an chumhacht go dtí
go n-íoctar an cúiteamh sin.

(b) Más rud é—

(i) go ndéanann an duine a bhfuil cúiteamh faoin alt seo
iníoctha aige nó aici aon suim a thairiscint go
neamhchoinníollach i scríbhinn mar chúiteamh don
duine a bhfuil an cúiteamh iníoctha leis nó léi,
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(ii) nach nglacann an duine dá dtairgtear í leis an
tairiscint, agus

(iii) nach mó an tsuim a dhámhann an t-eadránaí oifigiúil
mar chúiteamh ná an tsuim a thairgtear amhlaidh,

ní bheidh aon ús iníoctha ar an gcúiteamh sin.

(3) Maidir le héileamh faoin alt seo chun cúiteamh a íoc cinnfear
é, de cheal comhaontaithe, trí eadráin faoin Acquisition of Land
(Assessment of Compensation) Act 1919, sa tslí chéanna ar gach uile
bhealach amhail is dá mba rud é gur éirigh an t-éileamh sin i ndáil
le talamh a fháil go héigeantach, agus measfar chun na críche sin gur
údarás pleanála agus údarás poiblí de réir bhrí an Achta sin IIÉ.

(4) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil leis an
gcúiteamh a shocrú is iníoctha faoin alt seo i leith iascaigh lena
mbaineann údarú faoi alt 60, eadhon, féadfaidh IIÉ nó an t-eadránaí
oifigiúil, de réir mar is cuí, aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) margadhluach reatha an iascaigh,

(b) fianaise ar bhrabúsmhaireacht an iascaigh faoi threoir na
nithe seo a leanas araon—

(i) brabúis i leith tréimhse dar críoch tráth roimh an
údarú sin, agus

(ii) réamhaisnéis brabúis maidir leis an iascach—

(I) a bhfuil baint aici le tréimhse atá ar comhfhad
leis an tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (i) ach
a thosaíonn aon lá tar éis an údaraithe sin, agus

(II) a mheastar ar bhonn réasúnach agus ar an
toimhde gur lean an t-áititheoir air nó uirthi den
iascach a úsáid agus nach bhfuarthas an t-
iascach amhlaidh.

(5) Beidh feidhm ag ailt 69 go 74 agus 76 go 80 den Lands Clauses
Consolidation Act 1845 maidir le haon chúiteamh is iníoctha faoin
alt seo, agus, chun críocha na feidhme sin, measfar gurb é IIÉ
tionscnóir an ghnóthais.

(6) Déanfar éileamh ar chúiteamh faoin alt seo a thabhairt ar
aghaidh—

(a) i gcás gur mionaoiseach nó duine mímheabhrach an duine
atá i dteideal an chúitimh, laistigh de thréimhse 6 bliana
ón dáta a scoireann an duine sin de bheith faoin
míchumas sin nó a fhaigheann sé nó sí bás, cibé teagmhas
díobh is túisce a tharlaíonn, ach tráth nach déanaí ná 30
bliain tar éis an chumhacht iomchuí faoin Acht seo a
fheidhmiú, nó

(b) in aon chás eile, laistigh de thréimhse 6 bliana ón dáta a
fheidhmítear an chumhacht sin.

(7) Faoi réir fho-alt (6), féadfar cúiteamh faoin alt seo a íoc le
hionadaithe pearsanta duine atá ina theideal.
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(8) San alt seo, ciallaíonn “eadránaí oifigiúil” an t-eadránaí
oifigiúil faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation)
Act 1919.

66.—(1) San Acht seo, seachas alt 65, gairtear “an tEadránaí” de
dhuine a cheapann an tAire faoin alt seo.

(2) I gcás ina bhfaigheann an tAire fógra achomhairc faoi alt 60
nó 62, nó de bhua alt 61(3), déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir,
duine a cheapadh, ar abhcóide é nó í a bhfuil seasamh 7 mbliana ar
a laghad aige nó aici, chun an t-achomharc a éisteacht (agus
údaraítear leis seo don duine sin an t-achomharc a chinneadh).

(3) I gcás ina mbeartaíonn an tAire ordú a rinneadh faoi alt 60,
61 nó 62 a leasú, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, duine a
cheapadh, ar abhcóide é nó í mar a thuairiscítear i bhfo-alt (2), chun
na feidhmeanna a shanntar don Eadránaí le míreanna (a), (d), (e),
(f) agus (g) d’alt 67(1) a chomhlíonadh.

67.—(1) I gcás ina mbeartaíonn an tAire ordú faoi alt 60, 61 nó
62 a leasú, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don Eadránaí a
luaithe is féidir á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici an
t-ordú a leasú agus cuirfidh an tEadránaí faoi deara go
ndéanfar fógra i dtaobh intinn sin an Aire a fhoilsiú i cibé
nuachtáin agus ar cibé dóigh a chinnfidh an tEadránaí;

(b) tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn i dtaobh na hintinne
sin aige nó aici d’aon duine a rinne achomharc i ndáil
leis an ordú a bheartaítear a leasú, nó, i gcás inar ordú
a leasaíodh roimhe sin é an t-ordú, d’aon duine a rinne
achomharc i ndáil leis an ordú bunaidh, nó, más rud é i
gceachtar cás go bhfuil an duine sin éagtha, dá ionadaí
pearsanta nó dá hionadaí pearsanta;

(c) ní dhéanfaidh an tAire an t-ordú mura rud é go ndearnadh
dréacht den ordú a chur faoi bhráid an Eadránaí agus gur
cheadaigh an tEadránaí é;

(d) ní dhéanfaidh an tEadránaí cinneadh maidir le hiarratas
ón Aire go dtí go bhfuil an tréimhse 30 lá caite dar tosach
an lá a fhoilsítear an fógra iomchuí, nó i gcás ina
bhfoilsítear é ar laethanta éagsúla, an lá a fhoilsítear den
chéad uair é;

(e) féadfaidh aon duine nó daoine díobh seo a leanas, laistigh
den tréimhse 30 lá sin nó de cibé tréimhse is faide ná sin
a chinnfidh an tEadránaí, fógra a sheirbheáil ar an Aire
á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh
chun an Eadránaí i ndáil leis an ordú beartaithe,
eadhon—

(i) aon duine a rinne achomharc den sórt sin amhlaidh,
nó, i gcás an duine sin a bheith éagtha, a ionadaí
pearsanta nó a hionadaí pearsanta, nó

(ii) an duine arbh é nó arbh í, díreach sula ndearnadh an
t-ordú a bheartaítear a leasú, úinéir an iascaigh nó na
talún a fuarthas leis an ordú sin é nó í nó comharba i
dteideal an duine sin, nó, má fuarthas aon cheart leis
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an ordú sin, an duine a bhí, díreach sula ndearnadh
an t-ordú sin, i dteideal an ceart sin a theachtadh nó
comharba i dteideal an duine sin, nó, má rinneadh an
t-ordú faoi alt 62, úinéir an fhothionóntáin iomchuí;

(f) i gcás ina seirbheáiltear fógra ar an Aire déanfaidh an
tEadránaí, sula dtugann sé nó sí breith an t-ordú
beartaithe a cheadú nó gan é a cheadú, deis a thabhairt
don duine a sheirbheáil an fógra éisteacht a fháil (go
pearsanta nó trí abhcóide nó aturnae); agus

(g) féadfaidh an tEadránaí, le linn an ní a chinneadh, an
dréacht den ordú a cheadú san fhoirm a mholann an
tAire nó an dréacht sin a cheadú faoi réir cibé leasuithe
a shonróidh an tEadránaí nó féadfaidh sé nó sí diúltú an
dréacht a cheadú.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí le hordú faoina séala ordú a rinne
siad faoi alt 63 a leasú.

(3) Más rud é, i ndáil le hiarratas faoi fho-alt (1), gur deimhin leis
an Eadránaí nach féidir duine a gceanglaítear ar an Aire fógra a
thabhairt dó nó di a fháil ná a fhionnadh tar éis fiosrú dúthrachtach
a dhéanamh, féadfaidh an tEadránaí an t-iarratas a chinneadh,
d’ainneoin nach féidir an duine sin a fháil ná a fhionnadh.

68.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, aon
iascach nó ceart iascaireachta atá dílsithe dó nó di, faoi alt 63 nó
thairis sin, agus freisin cáilmheas agus stoc trádála agus sócmhainní
eile de chuid aon ghnó (is gnó atá coimhdeach nó foghabhálach le
hoibriú iascaigh) a sheolann sé nó sí a dhíol (seachas le hIIÉ) ar cibé
praghas a mheasann sé nó sí is cuí le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(2) Déanfar aon airgead a fhaightear as díol faoin alt seo a íoc
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí
a ordóidh an tAire Airgeadais.

(3) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta, fógra a thabhairt
don Chomhchoiste Oireachtais maidir le mionsonraí aon díola a
chuirtear i gcrích de réir fho-alt (1).

Caibidil 5

Scéim Chlibeála na mBradán Fiáin agus na mBreac Geal

69.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le hIIÉ,
rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le scéim chun stoic
de bhradáin fhiáine agus de bhric gheala a bhainistiú, a fhorbairt
agus a chaomhnú agus go háirithe lena ndéanfar foráil chun faisnéis
a bhailiú trí éisc den sórt sin a chlibeáil.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin arna ndéanamh faoin bhfo-alt sin maidir le
gach ceann nó le haon cheann díobh seo a leanas—

(a) saghas, cineál, méid agus dath na gclibeanna atá le
daingniú de bhradáin fhiáine agus de bhric gheala,

(b) an fhaisnéis atá le bheith ar na clibeanna sin,
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(c) daoine d’eisiúint clibeanna agus logleabhar chuig daoine,
agus do dháileadh clibeanna agus logleabhar ar dhaoine,
a bheidh ag iascaireacht bradáin fhiáine nó bric gheala,

(d) nithe a bhaineann le díol, taispeáint, allmhairiú,
onnmhairiú agus trasloingsiú bradán fiáin agus breac geal
nó bradán saothraithe,

(e) logleabhair atá le coimeád agus an chaoi a bhfuil siad le
coimeád ag daoine a bheidh ag iascaireacht bradáin
fhiáine nó bric gheala,

(f) taifid atá le coimeád ag daoine a dhíolann bradáin nó a
dhéileálann i mbradáin,

(g) cláir atá le coimeád ag daoine a sholáthraíonn na clibeanna
nó na logleabhair sin,

(h) oifigigh údaraithe d’iniúchadh na gclibeanna, na
logleabhar, na gclár agus na dtaifead sin,

(i) tabhairt cibé faisnéise a iarrfaidh oifigeach údaraithe
maidir le clibeanna, logleabhair, cláir agus taifid,

(j) táillí atá le muirearú i leith aon chlib nó logleabhar den
sórt sin a eisiúint, agus

(k) faisnéis i ndáil le haon scéim faoin alt seo atá le soláthar
ag IIÉ don Aire.

(3) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar le fo-alt (1), is cumhachtaí
iad i dteannta, agus ní cumhachtaí iad in ionad, na gcumhachtaí a
thugtar le halt 57.

(4) Chun aon rialacháin a dhéantar faoin alt seo a fhorfheidhmiú,
féadfaidh oifigeach údaraithe na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) maidir le haon duine a bhfuil, nó a bhfuil amhras ann go
bhfuil, aon chlib nó logleabhar a eisíodh, nó aon taifead
a choimeádtar, faoi rialacháin arna ndéanamh faoin alt
seo, nó aon bhradán nó breac geal, ina sheilbh aige nó
ina seilbh aici, an duine sin a stopadh agus a cheistiú agus
a iarraidh an chlib, an logleabhar, an taifead, an bradán
nó an breac geal sin a thabhairt ar aird agus é nó í a
scrúdú agus aon duine a chuardach a bhfuil cúis ag an
oifigeach lena chreidiúint gur sháraigh sé nó sí aon
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo,

(b) gach tráth réasúnach, dul isteach agus cuardach a
dhéanamh in aon áit nó áitreabh nó bád nó feithicil a
gcreideann an t-oifigeach go bhfuil aon chlib nó
logleabhar a eisíodh, nó clár a chothabháiltear nó taifead
a choimeádtar, faoi rialacháin arna ndéanamh faoin alt
seo, nó aon bhradán nó breac geal, ann nó inti agus
féadfaidh sé nó sí san áit, san áitreabh, sa bhád nó san
fheithicil sin aon chlib, logleabhar, clár, taifead, bradán
nó breac geal den sórt sin a scrúdú agus cóipeanna a
dhéanamh d’aon logleabhar, clár nó taifead a fhaightear
ansin nó sleachta a thógáil as an gcéanna,

(c) i gcás go bhfaigheann sé nó sí aon bhradán fiáin nó breac
geal nár clibeáladh de réir rialachán arna ndéanamh faoin
alt seo, féadfaidh an t-oifigeach, de réir na rialachán sin,
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an t-iasc a chlibeáil nó aon chlibeanna atá daingnithe de
agus nach bhfuil de réir na rialachán sin a bhaint de nó
féadfaidh an t-oifigeach a cheangal ar an duine a
bhfaightear an t-iasc ina sheilbh nó ina seilbh nó a
fhaightear i bhfeighil na háite, an áitribh, an bháid nó na
feithicle ina bhfaightear é, an t-iasc a chlibeáil nó a chur
faoi deara é a chlibeáil de réir na rialachán sin nó aon
chlibeanna atá daingnithe den iasc agus nach bhfuil de
réir aon rialachán den sórt sin a bhaint de nó a chur faoi
deara aon chlibeanna den sórt sin a bhaint de,

(d) aon chlib, logleabhar, clár nó taifead a fhaightear i gcúrsa
aon cheann de na cumhachtaí a fheidhmiú a thugtar leis
an alt seo agus a bhfuil sárú á dhéanamh ina leith ar aon
rialachán arna dhéanamh faoin alt seo, nó a bhfuiltear in
amhras sárú den sórt sin a bheith déanta ina leith, a
thógáil, a thabhairt chun siúil agus a choinneáil ina
choimeád nó ina coimeád, agus

(e) maidir le duine a bhfuil aon chlib, logleabhar, clár, taifead,
bradán nó breac geal, a n-údaraítear don oifigeach faoin
alt seo é nó í a scrúdú, ina choimeád nó ina coimeád,
ainm agus seoladh an duine sin a iarraidh agus a thógáil.

(5) Aon duine a chuireann bac nó treampán ar oifigeach
údaraithe, nó a mhainníonn déanamh de réir ceanglais ó oifigeach
údaraithe, i bhfeidhmiú aon chumhachta a thugtar don oifigeach
faoin alt seo nó a dhiúltaíonn a ainm agus a sheoladh nó a hainm
agus a seoladh a thabhairt nuair a cheanglaítear sin faoin alt seo,
déanann sé nó sí cion agus, ar é nó í a chiontú go hachomair, dlífear
fíneáil nach mó ná €2,500 a chur air nó uirthi.

(6) (a) Faoi réir mhír (b), aon duine (seachas oifigeach údaraithe
nó oifigeach d’IIÉ) a sháraíonn aon rialachán arna
dhéanamh faoin alt seo, nó a mhainníonn aon rialachán
den sórt sin a chomhlíonadh, agus a ndeirtear gur cion
pionósach é, déanann sé nó sí cion agus, ar é nó í a
chiontú go hachomair, dlífear—

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

(ii) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin, seachas cion dá
dtagraítear i bhfomhír (iii), fíneáil nach mó ná €1,500
a chur air nó uirthi, agus

(iii) i gcás an tríú cion nó cion dá éis sin arb é an tríú cion
nó cion dá éis sin é in aon tréimhse 12 mhí as a
chéile, fíneáil nach mó ná €2,000 a chur air nó uirthi.

(b) Níl feidhm ag mír (a) maidir le gníomhaire údaraithe (de
réir bhrí alt 70(1) den Phríomh-Acht) i leith aon
cheanglais faoi aon rialachán arna dhéanamh faoin alt seo
chun clibeanna nó logleabhair a eisiúint.

(7) (a) Ní dhaingneoidh duine clib d’aon bhradán fiáin nó d’aon
bhreac geal arb eol dó nó di, nó ar chóir go mb’eol dó nó
di sna himthosca, gur gabhadh go mídhleathach é.

(b) Ní dhéanfaidh duine, ná ní chuirfidh duine faoi deara go
ndéanfar, aon chlib, logleabhar nó doiciméad a bhrionnú
nó é nó í a athrú go calaoiseach.
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(c) Ní bheidh aon chlib, logleabhar nó doiciméad ina sheilbh
nó ina seilbh ag duine arb eol dó nó di, nó ar chóir go
mb’eol dó nó di sna himthosca, gur brionnaíodh é nó í
nó gur athraíodh go calaoiseach é nó í.

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

(e) Aon duine a sháraíonn an fo-alt seo déanann sé nó sí cion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(8) I gcás ina mbeartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo (seachas aon rialachán lena n-athraítear tosach feidhme aon
rialachán arna ndéanamh faoin alt seo), beidh éifeacht leis na
forálacha seo a leanas—

(a) déanfaidh an tAire fógra faoina bhfuil beartaithe aige nó
aici a fhoilsiú, uair amháin ar a laghad, i cibé nuachtán
nó nuachtáin a fhoilsítear agus a scaiptear sa Stát agus a
shonróidh sé nó sí,

(b) beidh ráiteas san fhógra i dtaobh na gcríoch chun a
mbeartaítear na rialacháin a dhéanamh agus tabharfar le
fios ann go bhfuil cóip de na dréacht-rialacháin ar fáil
chun a hiniúchta ag an bpobal in áit a shonrófar san
fhógra agus go bhféadfaidh aon duine agóidí in aghaidh
na ndréacht-rialachán a chur faoi bhráid an Aire aon
tráth le linn na tréimhse 30 lá dar tosach an lá a fhoilsítear
an fógra den chéad uair,

(c) coimeádfaidh an tAire cóip de na dréacht-rialacháin ar fáil
chun a hiniúchta ag an bpobal san áit réamhráite le linn
na tréimhse 30 lá sin,

(d) aon duine a dhéanann agóid in aghaidh na ndréacht-
rialachán, féadfaidh sé nó sí a agóid nó a hagóid a chur
faoi bhráid an Aire i scríbhinn aon tráth le linn na
tréimhse 30 lá sin agus breithneoidh an tAire na
hagóidí, agus

(e) ar an tréimhse 30 lá sin a bheith caite, déanfaidh an tAire,
de réir mar is cuí leis nó léi, staonadh ó na rialacháin a
dhéanamh, nó na rialacháin a dhéanamh gan
mhodhnuithe nó maille le cibé modhnuithe orthu is cuí
leis nó léi.

(9) I gcás inar dóigh leis an Aire, maidir le haon rialacháin a
bheartaíonn sé nó sí a dhéanamh faoin alt seo agus lena ndéantar
rialacháin atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a rinneadh faoi
alt 24 d’Acht 1999 nó faoin alt seo, a leasú, a chúlghairm nó a ionadú,
nach ndéantar difear substaintiúil leo don bheartas atá sna rialacháin
atá á leasú, á gcúlghairm nó á n-ionadú agus gurb é atá iontu
athruithe riaracháin riachtanacha a theastaíonn de dhroim IIÉ a
bhunú nó aon leasuithe teicniúla nó ceartú earráidí, ní gá don Aire
ceanglas ar bith de cheanglais fho-alt (8) a chomhlíonadh.

(10) Sa Chaibidil seo—

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

ciallaíonn “breac geal” breac geal fiáin Salmo trutta;

ciallaíonn “bradán fiáin” bradán fiáin Atlantach Salmo salar.

(11) Aon tagairt san alt seo do chlib, do logleabhar nó do
dhoiciméad, is tagairt í do chlib, do logleabhar nó do dhoiciméad dá
bhforáiltear i rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo.

70.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cion faoi alt 69(6) i
leith cibé sáruithe ar rialacháin arna ndéanamh faoi alt 69(1) a
ndearbhóidh an tAire le rialacháin ina leith gur sáruithe lena
mbaineann an t-alt seo iad.

(2) I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe lena
chreidiúint go bhfuil sárú ar rialachán arna dhéanamh faoi alt 69(1)
á dhéanamh nó déanta ag duine, ar sárú é lena mbaineann an t-alt
seo, feadfaidh sé nó sí fógra muirir sheasta san fhoirm fhorordaithe
a sheirbheáil ar an duine á rá—

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

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar
tosach dáta an fhógra, íocaíocht den mhéid forordaithe
(“muirear seasta”) a shonraítear san fhógra, agus an
fógra ag gabháil léi, a dhéanamh le hIIÉ ag an seoladh a
shonraítear san fhógra, agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh maidir leis an sárú
líomhnaithe le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra
agus, má dhéantar an íocaíocht a shonraítear san fhógra
le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh maidir leis an sárú líomhnaithe.

(3) I gcás ina dtugtar fógra muirir sheasta faoi fho-alt (2)—

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

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

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

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 69(6) is ar an
gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht de
bhun fógra faoin alt seo.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, méid muirir sheasta is
infheidhme faoin alt seo a fhorordú agus féadfar méideanna éagsúla
a fhorordú i leith sáruithe éagsúla.
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(6) Aon tagairt san alt seo do shárú ar rialachán arna dhéanamh
faoi alt 69(1), folaíonn sí tagairt do mhainneachtain rialachán den
sórt sin a chomhlíonadh.

Caibidil 6

Toirmisc

71.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú a thoirmeasc aon iasc a
dhíol, agus aon iasc a thairiscint lena dhíol, aon tráth le linn tréimhse
forordaithe in aon bhliain (“tréimhse bhliantúil”)—

(a) is iasc de speiceas a bheidh sonraithe san ordú, nó

(b) is iasc—

(i) a gabhadh le slat agus ruaim, agus

(ii) de speiceas a bheidh sonraithe amhlaidh.

(2) Maidir le hordú faoin alt seo—

(a) féadfaidh sé feidhm a bheith aige ar fud an Stáit nó i
limistéar áirithe nó i limistéir áirithe den Stát a bheidh
sonraithe amhlaidh, agus

(b) féadfar tréimhse bhliantúil áirithe a shonrú ann i ndáil leis
an Stát go léir nó tréimhsí éagsúla den sórt sin a shonrú
ann i ndáil le limistéir éagsúla den sórt sin.

(3) Beidh feidhm ag ordú faoin alt seo maidir le haon iasc—

(a) i gcás ina ndéantar an t-ordú faoi fho-alt (1)(a), is den
speiceas a bheidh sonraithe san ordú, agus

(b) i gcás ina ndéantar an t-ordú faoi fho-alt (1)(b), a gabhadh
le slat agus ruaim agus is de speiceas a bheidh sonraithe
san ordú.

(4) I gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na
huaire, ní dhéanfaidh duine aon iasc lena mbaineann an t-ordú a
dhíol ná a thairiscint lena dhíol—

(a) i gcás feidhm a bheith ag an ordú ar fud an Stáit nó maidir
le limistéar áirithe nó le limistéir áirithe den Stát agus
nach mbeidh ach tréimhse bhliantúil amháin sonraithe
ann, in aon áit sa Stát nó sa limistéar sin nó in aon
limistéar den sórt sin, de réir mar is cuí, aon tráth le linn
na tréimhse sin, agus

(b) i gcás ina mbeidh tréimhsí bliantúla éagsúla sonraithe san
ordú i ndáil le limistéir éagsúla den Stát, in aon áit i
limistéar den sórt sin aon tráth le linn na tréimhse
bliantúla a bheidh sonraithe amhlaidh i ndáil leis an
limistéar.

(5) Aon duine a sháraíonn fo-alt (4), déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil (nach mó san iomlán
ná €2,500) nach mó a méid ná €2,000, mar aon le méid nach mó ná
€250 ar gach bradán agus €50 ar gach iasc eile a ndearnadh an cion
ina leith a chur air nó uirthi.
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72.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú a thoirmeasc líonta nó líonra
d’aicme nó de thuairisc fhorordaithe a dhíol.

(2) Aon duine a dhíolann líon nó líonra de shárú ar ordú faoin
alt seo, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000 a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, in aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt
seo—

(a) go gcruthaíonn an cosantóir—

(i) gur thug sé nó sí, roimh an díol lena mbaineann an
cion líomhnaithe, fógra i scríbhinn don Aire á rá go
raibh ar intinn aige nó aici líonta nó líonra den aicme
nó den tuairisc fhorordaithe iomchuí a dhíol,

(ii) go ndearna sé nó sí fiafraí den cheannaitheoir roimh
an díol sin i dtaobh na gcríoch ar chucu a beartaíodh
an líon nó an líonra iomchuí a úsáid,

(iii) gur choimeád sé nó sí taifead ar an tslí a ordóidh an
tAire faoi fho-alt (4) ar thoradh a fhiafraithe nó a
fiafraithe, agus

(b) go dtugann an cosantóir an taifead sin ar aird don chúirt,
agus, i gcás inar iarr an tAire nó inar iarradh thar ceann
an Aire ar an gcosantóir sin a dhéanamh, go gcruthaíonn
sé nó sí gur thug sé nó sí an taifead sin ar aird d’oifigeach
don Aire laistigh de thréimhse ama réasúnach agus gur
cheadaigh sé nó sí don oifigeach sin é a iniúchadh, agus

(c) gur deimhin leis an gcúirt—

(i) gur de mheon macánta a rinneadh an fiafraí, agus

(ii) gur réasúnach an rud é don chosantóir in imthosca
an cháis, ag féachaint do thoradh an fhiafraithe, a
chreidiúint nach raibh sé beartaithe an líon nó an
líonra sin a úsáid le haghaidh iascaireacht nó i ndáil
le hiascaireachta,

éigiontófar é nó í sa chion.

(4) I gcás ina bhfaigheann an tAire fógra i scríbhinn ó dhuine á rá
go bhfuil ar intinn aige nó aici líon nó líonra d’aicme nó de thuairisc a
bheidh sonraithe in ordú faoin alt seo a dhíol, tabharfaidh an tAire,
a luaithe is féidir, ordacháin don duine maidir leis an tslí ar a bhfuil
taifead ar thoradh an fhiafraithe a dhéanann sé nó sí chun críocha
fho-alt (3) den alt seo le coimeád.

Caibidil 7

Clár Duánaithe Éisc Mhara

73.—(1) Déanfaidh IIÉ clár ar a dtabharfar an Clár Duánaithe
Éisc Mhara (“clár”) a bhunú agus a chothabháil.

(2) (a) Ar an suibscríobh bliantúil cuí a íoc le hIIÉ, déanfar duine
a chlárú de réir mhír (b) sa chlár.

(b) Déanfaidh IIÉ, ar iarratas ar chlárú sa chlár a fháil, agus
an suibscríobh bliantúil cuí ag gabháil leis, an t-iarratasóir
a chlárú mar dhuánaí éisc mhara.
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(c) Más rud é, an 31 Nollaig in aon bhliain, go bhfuil duine,
seachas duine a bhfuil teideal aige nó aici faoi fho-alt (4),
cláraithe i gclár, beidh sé nó sí i dteideal fanacht cláraithe
amhlaidh ar feadh ré reatha na chéad bhliana eile má
dhéanann sé nó sí, agus amháin má dhéanann sé nó sí,
roimh an lá sa chéad bhliain eile sin arb é an lá é a bheidh
socraithe de thuras na huaire ag an Aire faoi fho-alt (5),
an suibscríobh bliantúil cuí a íoc le hIIÉ.

(d) Más rud é in aon bhliain, maidir le duine a bhí, an 31
Nollaig ba dheireanaí roimhe sin, cláraithe i gclár, go
mainníonn sé nó sí an suibscríobh bliantúil cuí a íoc
roimh an lá sa bhliain sin arb é an lá é a bheidh socraithe
amhlaidh de thuras na huaire, déanfaidh IIÉ a ainm nó a
hainm a bhaint láithreach den chlár.

(3) Aon duine seachas duánaí éisc mhara atá cláraithe i gclár de
bhua fho-alt (4) (agus a bhí cláraithe amhlaidh roimh an 1 Eanáir
1988), féadfaidh sé nó sí aon tráth, trí iarratas i scríbhinn a dhéanamh
chuig IIÉ, a iarraidh ar IIÉ é nó í a athchlárú mar dhuánaí éisc mhara
agus, ar iarratas faoin bhfo-alt seo a fháil go cuí, athchláróidh IIÉ é
nó í sa chlár a chothabhálann sé le héifeacht ón lá a fhaigheann sé
an t-iarratas.

(4) (a) Aon duine a bhí, díreach sular díscaoileadh an
tIontaobhas, ina chomhalta saoil nó ina comhalta saoil
den Iontaobhas, déanfaidh IIÉ, tar éis don duine sin
iarratas a dhéanamh chuige, agus ar é nó í do dhéanamh
dearbhú i bhfoirm a bheidh ceadaithe ag an Aire chun
críocha an fho-ailt seo, é nó í a chlárú sa chlár a
chothabhálann IIÉ.

(b) Féadfaidh duine atá cláraithe i gclár faoi mhír (a) iarratas
a dhéanamh i scríbhinn chun a ainm nó a hainm a bhaint
den chlár agus, ar iarratas den sórt sin a fháil, géillfidh
IIÉ don iarratas.

(c) Tá feidhm ag fo-ailt (2)(a) agus (b) maidir le hiarratais
faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm acu maidir le hiarratais
faoin bhfo-alt sin ach sin faoi réir an mhodhnaithe seo
a leanas, eadhon, nach dtabharfar aird ar cheanglais na
míreanna sin a bhaineann le suibscríobhanna bliantúla.

(5) Féadfaidh an tAire le hordú lá nó laethanta a shocrú chun
críocha fho-alt (2) agus féadfar aon lá den sórt sin a shocrú
amhlaidh—

(a) i ndáil le haon bhliain nó blianta áirithe, nó

(b) i ndáil le bliain áirithe agus leis an mbliain dá éis sin, nó

(c) i ndáil le bliain ar bith.

(6) (a) Aon tagairtí san alt seo don suibscríobh bliantúil cuí is
tagairtí iad do shuibscríobh bliantúil de cibé méid a
shocróidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, de thuras
na huaire chun críocha an ailt seo.

(b) San alt seo, ciallaíonn “cláraithe” cláraithe sa chlár.

(c) San alt seo agus in alt 81, folaíonn “comhalta saoil den
Iontaobhas” aon duine a shonraigh comhairle an
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Iontaobhais, faoi Airteagail Chomhlachais an
Iontaobhais, mar chomhalta deontóra.

(7) Maidir leis an bhfaisnéis atá i gclár arna choimeád ag bord
réigiúnach de réir alt 58 d’Acht 1980 agus alt 20 d’Acht 1987,
aistreofar í ar an lá bunaithe chuig an gclár nua a bhunóidh IIÉ faoin
alt seo.

Caibidil 8

Ceadúnais a Eisiúint le haghaidh Iascaireacht d’Aicme nó de
Thuairisc Shonraithe

74.—(1) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le hordú go n-
eiseoidh IIÉ, ar cibé dleacht (más ann) a shonrófar san ordú a íoc,
ceadúnais le haghaidh iascaireacht de cibé aicme nó tuairisc a
shonrófar san ordú.

(2) I gcás ina ndéanfar foráil le hordú faoin alt seo chun ceadúnais
le haghaidh iascaireacht le hinnill nach innill sceidealta a eisiúint,
ansin, fad a bheidh an t-ordú i bhfeidhm, beidh éifeacht leis na
forálacha seo a leanas—

(a) chun críocha alt 65 den Phríomh-Acht, measfar gur inneall
sceidealta aon inneall is de chineál a thuairisceofar san
ordú, agus

(b) chun na gcríoch sin, measfar gur gnáthcheadúnas
iascaireachta aon cheadúnas den sórt sin.

(3) I gcás ordú faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na
huaire, is cumhachtaí i dteannta na gcumhachtaí a thugtar d’IIÉ le
halt 7(11) na cumhachtaí a thugtar d’IIÉ leis an ordú agus ní
cumhachtaí in ionad na gcumhachtaí sin iad.

(4) Déanfar dleachtanna is iníoctha i leith ceadúnas arna n-
eisiúint faoin alt seo a íoc le hIIÉ.

(5) San Acht seo, folaíonn “ceadúnas iascaireachta”, nuair a
úsáidtear gan cháiliú é, ceadúnas arna eisiúint faoi ordú faoin alt seo.

CUID 4

Imeachtaí Dlí, Pionóis, etc.

75.—(1) Féadfar duine a chúisítear i gcion faoi alt 65, 66, 69, 73,
94, 95, 96, 97, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 140, 145, 146,
156, 176, 177 nó 182 den Phríomh-Acht a thriail ar díotáil.

(2) Féadfar duine a dhéanann cion faoi alt 29 d’Acht 1962 a thriail
ar díotáil agus dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná €10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) Déanfar aon tagairt do chiontú achomair in aon alt den
Phríomh-Acht a luaitear i bhfo-alt (1), nó in alt 29 d’Acht 1962, a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do chiontú ar díotáil.

76.—(1) Féadfar imeachtaí mar gheall ar aon chion faoi alt 65, 69,
97, 127, 140, 176, 182 nó 285A (a cuireadh isteach le halt 24 d’Acht
1962) den Phríomh-Acht nó faoi alt 29 d’Acht 1962 nó mar gheall ar
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aon chion in aghaidh fodhlí a thuairiscítear in alt 57(4) a shaothrú in
aon Dúiche Cúirte Dúiche, agus i gcás na himeachtaí sin a shaothrú
agus nach mbeadh, ar leith ón alt seo, dlínse ag an mbreitheamh den
Chúirt Dúiche ar os a chomhair nó os a comhair a thionscnaítear na
himeachtaí chun na himeachtaí a éisteacht agus a chinneadh, ansin,
chun an dlínse sin a thabhairt, féadfar déileáil leis an gcion mar chion
a rinneadh sa Dúiche Cúirte Dúiche dá bhfuil an breitheamh sin den
Chúirt Dúiche sannta.

(2) I gcás ina gcuirtear duine ar aghaidh lena thriail nó lena triail
ar díotáil ag an gCúirt Chuarda mar gheall ar chion faoi alt 65, 69,
97, 127, 140, 176, 182 nó 285A (a cuireadh isteach le halt 24 d’Acht
1962) den Phríomh-Acht nó faoi alt 29 d’Acht 1962 nó mar gheall ar
aon chion in aghaidh fodhlí a thuairiscítear in alt 57(4) agus nach
mbeadh, ar leith ón bhfo-alt seo, maidir leis na himeachtaí, cumhacht
ag breitheamh den chúirt sin an dlínse a dílsíodh don chúirt sin le
halt 25(1) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 a
fheidhmiú, ansin, chun a chur ar chumas an bhreithimh sin an dlínse
sin a fheidhmiú, féadfar déileáil leis an gcion mar chion a rinneadh
sa chuaird dá bhfuil an breitheamh sin sannta.

77.—(1) Aon duine a gciontaíonn an Chúirt Dúiche é nó í i gcion
dá bhforáiltear pionós in aon alt den Phríomh-Acht a shonraítear i
gcolún (2) de Chuid 1 den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag aon
uimhir thagartha dlífear, in ionad an oiread sin den phionós dá
bhforáiltear amhlaidh is fíneáil, príosúnacht, fíneáil nó príosúnacht,
nó fíneáil agus príosúnacht, an pionós cuí a shonraítear i gcolún (3)
den Chuid sin ag an uimhir thagartha sin a chur air nó uirthi, agus
léifear an t-alt sin agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

(2) (a) Aon duine a chiontaítear ar díotáil i gcion faoi alt 164 den
Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 16 d’Acht 1962)
dlífear, in ionad an phionóis a shonraítear i bhfo-alt
(4)(b) den alt sin, fíneáil nach mó ná €10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, agus léifear an t-alt sin
agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

(b) Aon duine a chiontaítear ar díotáil i gcion faoi alt 285A(1)
den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 24 d’Acht
1962) dlífear, in ionad an phionóis a shonraítear i mír (b)
den alt sin, fíneáil nach mó ná €10,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur
air nó uirthi, agus léifear an t-alt sin agus beidh éifeacht
leis dá réir sin.

(c) Aon duine a chiontaítear ar díotáil i gcion faoi alt 65, 66,
73, 94, 95, 96, 97, 127, 130, 132, 134, 135, 137, 140, 145,
146, 156, 176, 177 nó 182 den Phríomh-Acht, arna leasú
le halt 75(1), dlífear fíneáil nach mó ná €10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

(d) Aon duine a chiontaítear ar díotáil i gcion faoi alt 69, 128
nó 129 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 75(1), dlífear
fíneáil nach mó ná €10,000 agus, i gcás ciona leanúnaigh,
fíneáil bhreise nach mó ná €500 in aghaidh gach lae a
dhéantar an cion, nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) Aon duine a gciontaíonn an Chúirt Dúiche é nó í i gcion dá
bhforáiltear pionós in aon alt d’Acht 1962 a shonraítear i gcolún (2)
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de Chuid 2 den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag aon uimhir
thagartha dlífear, in ionad an oiread sin den phionós dá bhforáiltear
amhlaidh is fíneáil, príosúnacht, fíneáil nó príosúnacht, nó fíneáil
agus príosúnacht, an pionós cuí a shonraítear i gcolún (3) den Chuid
sin ag an uimhir thagartha sin a chur air nó uirthi, agus léifear an t-
alt sin agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

(4) Aon duine a gciontaíonn an Chúirt Dúiche é nó í i gcion dá
bhforáiltear pionós in aon alt d’Acht 1994 a shonraítear i gcolún (2)
de Chuid 3 den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag aon uimhir
thagartha dlífear, in ionad an oiread sin den phionós dá bhforáiltear
amhlaidh is fíneáil, príosúnacht, fíneáil nó príosúnacht, nó fíneáil
agus príosúnacht, an pionós cuí a shonraítear i gcolún (3) den Chuid
sin ag an uimhir thagartha sin a chur air nó uirthi, agus léifear an t-
alt sin agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

(5) I gcás ina gciontaítear duine i gcion faoi alt 69 den Phríomh-
Acht, beidh an t-inneall a ndearnadh an cion ina leith ar
forghéilleadh mar iarmhairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(6) I gcás ina gciontaítear duine i gcion faoi alt 95 den Phríomh-
Acht, beidh an líon a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh
mar iarmhairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(7) I gcás ina gciontaítear duine i gcion faoi alt 152 den Phríomh-
Acht, beidh an t-inneall nó an rud eile a úsáideadh chun an cion a
dhéanamh ar forghéilleadh mar iarmhairt reachtúil de dhroim an
chiontaithe.

(8) Tá éifeacht leis an alt seo i leith cionta a dhéantar tar éis an
lae bunaithe.

AN TÁBLA

CUID 1

Uimhir Thagartha An tAlt den An Pionós
Phríomh-Acht

(1) (2) (3)

1. 12, 13, 289. Fíneáil nach mó ná €200.

2. 49, 105, 106, 152, 153, Fíneáil nach mó ná €1,000.
162, 255, 265, 286,
287, 288, 290, 294,
298, 303, 304, 306,
323.

3. 17, 65, 66, 73, 91, 92, Fíneáil nach mó ná €2,000.
93, 112, 113, 119, 120,
121, 122, 125, 130,
140, 141, 143, 144,
145, 146, 167, 168,
169, 178, 179, 180,
181, 253, 273, 274,
277, 285, 291.

4. 163. Fíneáil nach mó ná €2,000 nó, i
gcás an dara cion nó aon chion
dá éis sin faoin alt sin, fíneáil
nach mó ná €4,000.

5. 69, 123, 128, 129. Fíneáil nach mó ná €2,000 agus, i
gcás ciona leanúnaigh, fíneáil
bhreise (nach mó san iomlán ná
€2,500) nach mó ná €250 in
aghaidh gach lae a leantar den
chion.
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Uimhir Thagartha An tAlt den An Pionós
Phríomh-Acht

(1) (2) (3)

6. 100(3). Fíneáil nach mó ná €2,000 agus,
más rud é, tar éis an chiontaithe,
go leantar den sárú, déanann an
duine sin cion breise gach lá a
leantar den sárú agus dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €1,000 a chur
air nó uirthi.

100(5)(e). Fíneáil nach mó ná €2,000.

7. 111. Fíneáil nach mó ná €2,000 agus
fíneáil bhreise (nach mó san
iomlán ná €2,500) nach mó ná
€50 sa ló go dtí go gcuireann an
cosantóir grinneall na habhann
ar ina leith a dhéantar an cion
faoin alt sin ar ais ina riocht
bunaidh.

8. 124. Fíneáil nach mó ná €2,000 agus
fíneáil bhreise (nach mó san
iomlán ná €2,500) nach mó ná
€250 in aghaidh gach lae a
leantar den fhaillí dá dtagraítear
san alt sin.

9. 127, 134, 135, 136, Fíneáil (nach mó san iomlán ná
137, 138, 177. €2,500) nach mó a méid ná

€2,000 mar aon le méid nach mó
ná €250 ar gach bradán agus €50
ar gach iasc eile ar ina leith a
dhéantar an cion faoin alt sin.

10. 94. Fíneáil (nach mó san iomlán ná
€2,500) nach mó a méid ná
€2,000 mar aon le méid nach mó
ná €250 ar gach bradán agus €50
ar gach iasc eile a gabhadh le
haon líon a úsáideadh chun an
cion a dhéanamh faoin alt sin.

11. 95, 96, 97, 99, 102, Fíneáil nach mó ná €2,000 nó
103, 104, 107, 110, príosúnacht ar feadh téarma
114, 116, 131, 132, nach faide ná 6 mhí nó an
164, 165, 166, 170, fhíneáil sin agus an phríosúnacht
173, 174, 285A, 301, sin le chéile.
308.

12. 183. Fíneáil nach mó ná €2,000 nó, i
gcás an dara cion nó aon chion
dá éis sin faoin alt sin, fíneáil
nach mó ná €4,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

13. 176. Fíneáil (nach mó san iomlán ná
€2,500) nach mó a méid ná
€2,000 mar aon le méid nach mó
ná €250 ar gach bradán agus €50
ar gach iasc eile ar ina leith a
dhéantar an cion faoin alt sin nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

14. 156(2), 157, 163A(1), Fíneáil nach mó ná €1,000 mar
182. aon le méid nach mó ná €100 ar

gach bradán, €100 ar gach
cileagram d’eascanna nó de
shliogéisc mhoileascacha agus
€20 ar gach iasc eile ar ina leith
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Uimhir Thagartha An tAlt den An Pionós
Phríomh-Acht

(1) (2) (3)

a dhéantar an cion faoin alt sin,
ar choinníoll nach mó méid
iomlán na fíneála ná €2,000, nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

15. 156(3). Fíneáil nach mó ná €1,000.

16. 163A(3), 163A(5). Fíneáil nach mó ná €1,000.

CUID 2

Uimhir Thagartha An tAlt den An Pionós
Phríomh-Acht

(1) (2) (3)

1. 27. Fíneáil nach mó ná €500.

2. 29. Fíneáil nach mó ná €2,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

CUID 3

Uimhir Thagartha An tAlt den An Pionós
Phríomh-Acht

(1) (2) (3)

1. 15(2)(a). Fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

2. 15(3). Fíneáil nach mó ná €2,500 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 3 mhí nó an
fhíneáil sin agus an phríosúnacht
sin le chéile.

78.—(1) (a) Más rud é—

(i) go gciontaítear duine in aon chion faoin bPríomh-
Acht, seachas cion a thuairiscítear i bhfo-alt (3), agus

(ii) go bhfuil an duine sin ina shealbhóir nó ina sealbhóir
ar cheadúnas nó ceadúnais iascaireachta nó ar
cheadúnas nó ceadúnais iascaireachta oisrí,

féadfaidh an chúirt a chiontaíonn an duine sin, i dteannta
aon phionóis eile, a ordú an ceadúnas nó na ceadúnais
sin a fhorghéilleadh.

(b) I gcás go n-ordaítear ceadúnas a fhorghéilleadh faoin bhfo-
alt seo, scoirfidh an ceadúnas sin láithreach de bheith i
bhfeidhm.

(2) (a) I gcás go ndéantar duine nach sealbhóir ar cheadúnas
iascaireachta ná ar cheadúnas iascaireachta oisrí a
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chiontú i gcion faoi aon fhoráil den Phríomh-Acht,
féadfaidh an chúirt a chiontaíonn an duine, i dteannta
aon phionóis eile, a dhearbhú go mbeidh an duine
dícháilithe chun ceadúnas iascaireachta nó ceadúnas
iascaireachta oisrí a shealbhú i gcaitheamh cibé tréimhse
nach faide ná bliain agus a shonróidh an chúirt.

(b) I gcás go ndéantar dearbhú faoin bhfo-alt seo, oibreoidh
an dearbhú chun an duine lena mbaineann sé a dhícháiliú
chun ceadúnas den chineál a shonraítear sa dearbhú a
shealbhú, agus d’ainneoin aon ní atá sa Phríomh-Acht, ní
dhéanfar ceadúnas den chineál sin a eisiúint chuig an
duine sin i leith na tréimhse a shonraítear sa dearbhú.

(3) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis na cionta seo a
leanas, eadhon—

(i) cion faoi alt 65, 69, 73, 94, 95, 96, 97, 127, 128, 129,
130, 132, 134, 140, 145, 146, 176, 182, 285A (a
cuireadh isteach le halt 24 d’Acht 1962) nó 301 den
Phríomh-Acht,

(ii) cion faoi alt 29 d’Acht 1962,

(iii) cion faoi aon fhodhlí a thuairiscítear in alt 57(4),

(iv) cion faoi alt 69(7)(a), (b), (c) nó (d), agus

(v) cion faoi alt 69(6), i leith sárú ar rialachán arna
dhéanamh faoin alt sin nó mainneachtain rialachán
den sórt sin a chomhlíonadh, ar sárú ar an rialachán
é, nó ar mainneachtain an rialachán a chomhlíonadh
í, a mbeidh dearbhaithe ag an Aire le rialacháin gur
cion é lena mbaineann an fo-alt seo.

(b) I gcás go gciontaítear duine i gcion ar cion é lena
mbaineann an fo-alt seo agus, freisin, arb é an dara cion
nó aon chion dá éis sin den sórt sin é, arb é an dara cion
nó cion dá éis sin den sórt sin é in aon tréimhse 12 mhí
as a chéile, déanfaidh an chúirt a chiontaíonn an duine
sin ordú (“ordú dícháiliúcháin iarmhartach”) á dhearbhú
go bhfuil sé nó sí dícháilithe chun gnáthcheadúnas
iascaireachta a shealbhú i leith aon innill sceidealta a
luaitear i gCuid II den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis
an bPríomh-Acht, agus oibreoidh an t-ordú sin chun an
duine lena mbaineann sé a dhícháiliú le linn na tréimhse
3 bliana dar tosach an dáta a dhéantar an t-ordú.

(4) Faoi réir fho-alt (5), i ngach cás ina bhféadfar achomharc a
dhéanamh maidir le ciontú i gcion lena mbaineann fo-alt (3), tugtar
leis seo dlínse don chúirt achomhairc ordú dícháiliúcháin
iarmhartach a dhéanamh, a dhaingniú nó a neamhniú.

(5) Ní dhéanfar ordú dícháiliúcháin iarmhartach a neamhniú ar
achomharc mura ndéantar an ciontú ar ina leith a rinneadh é a
fhreaschur.

79.—(1) (a) I gcás ina ngearrann cúirt fíneáil nó ina ndéanann sí
fíneáil a ghearr cúirt eile mar gheall ar chion faoi alt 253
nó 265 den Phríomh-Acht ar ciontaíodh duine ann a
dhaingniú nó a athrú, féadfaidh sí, dá rogha féin, ar
iarratas (arna dhéanamh roimh an tráth a gearradh, a
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daingníodh nó a athraíodh an fhíneáil sin) ó aon duine a
toghaireadh mar fhinné thar ceann an ionchúisimh sna
himeachtaí inar gearradh an fhíneáil agus ar bhain
caillteanas nó damáiste dó nó di arb é an cion, go hiomlán
nó go páirteach, ba chúis leis, a fhoráil le hordú go n-
íocfar méid na fíneála nó cuid shonraithe di mar
chúiteamh i leith an chaillteanais nó an damáiste a bhain
don duine a rinne an t-iarratas.

(b) Ní bheidh aon ábhar iarratais ann faoi mhír (a) i leith aon
chaillteanais nó damáiste má rinneadh imeachtaí ag
éileamh damáistí i leith an chaillteanais nó an damáiste a
thionscnamh in aon chúirt.

(2) Má chiontaítear duine i gcion faoi alt 253 den Phríomh-Acht
toisc gur thóg sé nó sí oisrí nó iasc eile as leaba oisrí nó áit eile, i
gcás na hoisrí (nó aon chuid díobh) nó an t-iasc eile ar ina leith a
rinneadh an cion a bheith gan díol an tráth sin, beidh siad nó sé, de
réir mar is cuí, ar forghéilleadh mar iarmhairt reachtúil de dhroim
an chiontaithe, agus féadfaidh an chúirt a ordú iad nó é a
sheachadadh ar úinéir nó ar áititheoir na leapa oisrí nó na háite eile
as ar tógadh iad nó é nó ar an duine dár deonaíodh an ceadúnas
iomchuí nó a bhfuil teideal aige nó aici chun sochar an cheadúnais
sin.

(3) Más rud é, faoin alt seo, go ndéantar fíneáil iomlán nó cuid
d’fhíneáil a íoc le duine agus go ndéanann cúirt damáistí a
dhámhachtain don duine i leith an chaillteanais nó an damáiste lena
mbaineann an íocaíocht, measfar gur sásamh an íocaíocht ar an
oiread sin de na damáistí is comhionann le méid na híocaíochta.

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

(a) faoi fhoráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (2) de
Chuid 1 de Sceideal 6 nó faoi cibé foráil eile den
Phríomh-Acht a fhorordófar,

(b) i gcoinne cibé fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a
rinneadh faoi alt 57 agus a fhorordófar, nó

(c) i ndáil leis an sárú ar fhodhlíthe a rinneadh nó a mheastar
a rinneadh faoi alt 57 de chineál a thuairiscítear i gcolún
(2) de Chuid 2 de Sceideal 6 nó de cibé cineál a
fhorordófar,

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

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

(ii) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar
tosach dáta an fhógra, íocaíocht den mhéid forordaithe
(“muirear seasta”) a shonraítear san fhógra a dhéanamh
le hIIÉ ag an seoladh a shonraítear san fhógra, agus

(iii) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith ciona líomhnaithe
le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra agus, má
dhéantar an íocaíocht a shonraítear san fhógra le linn na
tréimhse sin, nach dtionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.
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(2) I gcás go dtugtar fógra muirir sheasta faoi fho-alt (1)—

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

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

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

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) is ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go ndearnadh
íocaíocht de bhun fógra faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, méid muirir sheasta a
fhorordú agus féadfaidh sé nó sí méideanna éagsúla a fhorordú i
ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) cionta éagsúla,

(b) cionta lena ngabhann speicis éagsúla éisc, nó úsáid inneall
iascaireachta éagsúil nó modhanna éagsúla duánachta,
agus

(c) cionta a dhéantar i limistéir éagsúla.

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

CUID 5

Ilghnéitheach

81.—(1) Aon duine a bhí, díreach sular díscaoileadh an
tIontaobhas faoi Acht 1980, ina chomhalta saoil nó ina comhalta
saoil den Iontaobhas, beidh de chead aige nó aici, faoi réir cibé
srianta nó ceanglas eile, más ann, a mheasann an tAire is cuí chun
an t-iascach lena mbaineann a bhainistiú go cuí agus ar srianta nó
ceanglais iad atá forordaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt
seo, iascaireacht breac nó garbhéisc a dhéanamh de réir dlí in uiscí
aon iascaigh atá ar úinéireacht nó ar áitiú ag IIÉ.

(2) (a) Féadfar foráil a dhéanamh le hordú faoi alt 60, 63 nó 64
nach mbeidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil leis an iascach a
fhaightear nó a aistrítear leis an ordú, nó, i gcás 2 iascach
nó níos mó a aistriú amhlaidh, nach mbeidh feidhm aige
i ndáil le haon iascach den sórt sin, nó, de réir mar a
dhéanfar foráil amhlaidh, nach mbeidh feidhm aige ach
amháin i ndáil le cibé iascach nó iascaigh de na hiascaigh
sin a shonraítear san ordú.
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(b) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le hordú nach
mbeidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le hiascach a
fhaigheann IIÉ trí chomhaontú faoi alt 60 agus a
shonraítear san ordú.

(3) I gcás iascach a bheith eisiata, le hordú arna dhéanamh faoin
alt seo nó le hordú a thuairiscítear i bhfo-alt (2)(a), ó fheidhm fho-
alt (1), forléireofar an t-alt seo agus beidh éifeacht leis faoi réir
théarmaí an ordaithe.

82.—(1) Féadfaidh an tAire, chun iascach atá ar úinéireacht aige
nó aici a oibriú, gach ní a dhéanamh a mheasann sé nó sí is gá chun
an t-iascach sin a sheoladh mar ghnóthas tráchtála agus a
d’fhéadfadh sé nó sí a dhéanamh dá mba phearsa aonair
phríobháideach é nó í agus é nó í ina úinéir nó ina húinéir ar an
iascach sin, agus, gan dochar do ghinearáltacht na forála sin roimhe
seo, féadfaidh sé nó sí gach ní nó aon ní díobh seo a leanas a
dhéanamh—

(a) iasc a cheannach agus a dhíol in aon áit,

(b) aon airceadal a cheannach nó a mhonarú atá riachtanach
i ndáil le hiasc a ghabháil, a stóráil, a iompar, a chóireáil,
a cheannach nó a dhíol,

(c) aon ghnó a sheoladh a bhaineann nó a ghabhann le hoibriú
an iascaigh sin,

(d) conarthaí a dhéanamh,

(e) cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis nó léi a
fhostú, agus

(f) ceadúnais iascaireachta a cheannach.

(2) Déanfar luach saothair gach uile dhuine a fhostaítear i dtaca
leis an Aire d’oibriú aon iascaigh atá ar úinéireacht aige nó aici a
chinneadh le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Níl feidhm ag an Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 ná ag Achtanna Rialaithe na
Státseirbhíse 1956 agus 1958 maidir le haon duine a fhostaíonn nó a
cheapann an tAire faoin alt seo.

83.—Ní bheidh aon ábhar éilimh ann in aghaidh an Aire nó IIÉ i
leith tuile nó damáiste iarmhartaigh eile mar gheall ar aon déanmhas
do leanúint de bheith ar marthain (lena n-áirítear cora iascaireachta
nó damba muilinn iascaireachta a bhí, ar an dáta a dílsíodh iascach
don Aire nó d’IIÉ nó a fuair an tAire nó IIÉ iascach, ina chuid nó
ina cuid den iascach sin nó ar marthain san iascach sin) mura ndearna
an tAire nó IIÉ, de réir mar is cuí, airde an déanmhais sin a mhéadú
nó aon oscailtí nó bearnaí ann a dhúnadh a mhéid nach bhféadfaí
iad a dhúnadh go dleathach ar an dáta sin.
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[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

SCEIDEAL 1

Achtacháin Láithreacha a Aisghairm

Uimhir agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 14 de An tAcht Iascaigh Ailt 9, 11(2)(a), 90 agus 160(6) (a
1959 (Comhdhlúthú) 1959 cuireadh isteach le halt 20 d’Acht

1994).

Uimh. 31 de An tAcht Iascaigh Ailt 3, 14(1), 32(2) agus 33.
1962 (Leasú) 1962

Uimh. 1 de An tAcht Iascaigh Cuid I (ailt 3, 4 agus 5),
1980 1980

Cuid II (ailt 7 go 36),

Cuid III (ailt 37 go 45),

Cuid IV (seachas alt 53),

Cuid V (ailt 54 agus 55),

Cuid VI (seachas ailt 64, 66, 67, 70,
71, 74 agus 76),

an Dara Sceideal,

an Tríú Sceideal agus

an Cúigiú Sceideal.

Uimh. 32 de An tAcht Iascaigh Ailt 19 go 21.
1987 (Leasú) (Uimh. 2)

1987

Uimh. 26 de An tAcht Iascaigh Ailt 4 go 15.
1991 (Leasú) 1991

Uimh. 1 de An tAcht Iascaigh An tAcht iomlán (seachas ailt 1, 7(1)
1997 (Coimisiúin) 1997 agus 9).

Uimh. 35 de An tAcht Iascaigh Cuid 2 (ailt 3 go 23),
1999 (Leasú) 1999

Cuid 3 (ailt 24 go 26) agus

alt 28.

Uimh. 34 de An tAcht Iascaigh An tAcht iomlán.
2000 (Leasú) 2000
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SCEIDEAL 2

Leasuithe Iarmhartacha ar Achtanna Áirithe

CUID 1

Leasú ar an Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 20 I bhfo-alt (4) (arna leasú le halt 64 d’Acht 1980),
“i bhfomhír (i) nó (ii) d’alt 6(3)(a) den Acht um
Iascach Intíre 2010” a chur in ionad “i bhfomhír
(i) nó (ii) d’alt 10(9)(a) den Acht Iascaigh
1980”.

2. Alt 50 (a) I bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 65 d’Acht
1980), “ag Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “ag an bPríomh-Bhord nó ag aon
bhord réigiúnach”.

(b) I bhfo-alt (3) (arna leasú le halt 65 d’Acht
1980), “maidir le hIascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “maidir leis an bPríomh-Bhord
nó le bord réigiúnach” agus “ioncam Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “ioncam an
bhoird sin” sna háiteanna a bhfuil siad.

3. Alt 54 (arna leasú le “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “an
Cuid I den Cheathrú bord réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh
Sceideal) atá na huiscí taoide sin”.

4. Alt 55 I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(a) “Déanfaidh Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “Déanfaidh gach bord
réigiúnach”,

(b) “laistigh de cheantar iascaigh” a chur in
ionad “laistigh dá réigiún iascaigh, agus

(c) “faoi chomhair chaiteachais mheasta
Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“faoi chomhair chaiteachais mheasta an
bhoird réigiúnaigh”.

5. Alt 57 I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den Cheathrú
Sceideal), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “an bord réigiúnach ar laistigh dá réigiún
iascaigh atá an t-iascach”.

6. Alt 59 I bhfo-alt (2) (arna leasú le Cuid I den Cheathrú
Sceideal), “le hIascach Intíre Éireann a ghnóthú
ar agra Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“le bord réigiúnach a ghnóthú ar agra an
bhoird”.

7. Alt 62 (a) I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “le hIascach Intíre
Éireann i leith aon uiscí taoide speisialta atá
ann i gcaitheamh na bliana sin nó coda di” a
chur in ionad “le gach bord réigiúnach a
mbeidh aon uiscí taoide speisialta laistigh dá
réigiún iascaigh i gcaitheamh na bliana sin nó
coda di”.

(b) I bhfo-alt (2) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “Iascach Intíre Éireann
i gcás ina mbeidh aon uiscí taoide speisialta
ann” a chur in ionad “aon bhord réigiúnach
a mbeidh aon uiscí taoide speisialta laistigh
dá réigiún iascaigh”.
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Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

8. Alt 67 (a) I bhfo-alt (6) (arna leasú le halt 5 d’Acht
1987), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “bord réigiúnach”.

(b) I bhfomhír (i) d’fho-alt 6(b) (arna leasú le
halt 5 d’Acht 1987), “ainm Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “ainm an bhoird
réigiúnaigh lena mbaineann”.

(c) I bhfo-alt (7) (arna leasú le halt 5 d’Acht
1987), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “an bord sin”.

(d) I bhfo-alt (9) (arna leasú le halt 67 d’Acht
1980), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “chuig an mbord réigiúnach lena
mbaineann”.

(e) I bhfo-alt (11) (arna leasú le halt 5 d’Acht
1987), “agus ar ceantar iascaigh é i réigiún
iascaigh an bhoird réigiúnaigh a d’eisigh é”
a scriosadh.

9. Alt 69 (a) I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “ag Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “ag an mbord
réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá
an ceantar iascaigh”, “ar Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “ar an mbord sin”
agus “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an bord sin” sna háiteanna a bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (3) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “bord réigiúnach”.

(c) I bhfo-alt (4) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “bord réigiúnach” agus “an
bord réigiúnach sin” agus “d’Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “don bhord
réigiúnach sin” sna háiteanna a bhfuil siad.

(d) I bhfo-alt (5) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(i) “le hIascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“leis an mbord réigiúnach ar laistigh dá
réigiún iascaigh atá an ceantar
iascaigh”, agus

(ii) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an bord sin”.

10. Alt 70 I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(a) “Féadfaidh Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “Féadfaidh bord réigiúnach”,
agus

(b) “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“don bhord” agus “don bhord sin” agus
“a cheapfaidh Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “a cheapfaidh bord
réigiúnach”.
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Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

11. Alt 72 (a) I bhfo-alt (a) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “ar Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “ar an mbord
réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá
an ceantar iascaigh sin”.

(b) I bhfomhír (i) d’fho-alt (b) (arna leasú le
Cuid I den Cheathrú Sceideal), “Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “an bord
réigiúnach sin”.

12. Alt 74 I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den Cheathrú
Sceideal), “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “don bhord réigiúnach a bhfuil uiscí
taoide speisialta laistigh dá réigiún iascaigh”
agus “don bhord réigiúnach ar laistigh dá
réigiún iascaigh atá na huiscí taoide sin”.

13. Alt 75 I bhfo-alt (1)(b) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “séala Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “séala an bhoird
réigiúnaigh ar laistigh dá réigiún iascaigh atá na
huiscí taoide sin”.

14. Alt 77 I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(a) “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“do bhord réigiúnach”,

(b) “i réigiún iascaigh an bhoird” a scriosadh,
agus

(c) i míreanna (b), (c) agus (d), “d’Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “don
bhord sin”.

15. Alt 100 (a) I bhfo-alt (5) (arna leasú le halt 27 d’Acht
1999)—

(i) i míreanna (a), (b), (c) agus (d), “Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “bord
réigiúnach”, agus

(ii) i mír (d), “le hIascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “leis an mbord”.

(b) I bhfo-alt (6) (arna leasú le halt 27 d’Acht
1999)—

(i) i mír (a), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “bord réigiúnach” agus “ag Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “ag an
mbord” sna háiteanna a bhfuil siad,

(ii) i míreanna (b)(i) agus (ii), “ag Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “ag an
mbord réigiúnach”, agus

(iii) i mír (c), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “an bord réigiúnach”.

(c) I bhfo-alt (6A) (a cuireadh isteach le halt 27
d’Acht 1999)—

(i) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“bord réigiúnach”, agus

(ii) “ach amháin i ndáil lena réigiún iascaigh
féin agus” a scriosadh.
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[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

16. Alt 115 I bhfo-alt (4) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(a) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“bord réigiúnach”,

(b) “ina réigiún iascaigh” a scriosadh, agus

(c) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an bord sin”.

17. Alt 118 I bhfo-alt (6) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal)—

(a) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“bord réigiúnach”,

(b) “ina réigiún iascaigh” a scriosadh, agus

(c) “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an bord sin”.

18. Alt 154 (a cuireadh “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “bord
isteach le halt 20 réigiúnach” i mír (a) den mhíniú ar “cigire”.
d’Acht 1994)

19. Alt 158 (a cuireadh I bhfo-alt (2), “d’Iascach Intíre Éireann” a chur
isteach le halt 20 in ionad “don bhord réigiúnach ar ina réigiún
d’Acht 1994) iascaigh atá aon cheantar iascaigh ina ndéanann

sé, nó ina mbeartaíonn sé, gnó a sheoladh arb
éard é bradáin agus bric, eascanna nó sliogéisc
mhoileascacha, de réir mar a bheidh, a dhíol, nó
an céanna a onnmhairiú lena ndíol,” agus
“Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “gach
bord den sórt sin” agus “an bord” sna háiteanna
a bhfuil siad.

20. Alt 159 (a cuireadh (a) I bhfo-alt (1), “féadfaidh Iascach Intı́re
isteach le halt 20 Éireann” a chur in ionad “féadfaidh an bord”.
d’Acht 1994)

(b) I bhfo-alt (1)(a)—

(i) “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “chuig an mbord réigiúnach”, agus

(ii) “laistigh de réigiún iascaigh an bhoird sin”
a scriosadh.

(c) I bhfo-alt (2), “chuig Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “chuig bord réigiúnach”.

21. Alt 160 (a cuireadh (a) I bhfo-alt (1), “chuig Iascach Intíre Éireann”
isteach le halt 20 a chur in ionad “chuig an mbord réigiúnach
d’Acht 1994) iomchuí” agus “Iascach Intíre Éireann” a

chur in ionad “an bord” sna háiteanna a
bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (2), “chuig Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “chuig Bord Réigiúnach”.

22. Alt 161 (a cuireadh I bhfo-alt (2)(b), “chuig Iascach Intíre Éireann”
isteach le halt 20 a chur in ionad “chuig an mbord réigiúnach
d’Acht 1994) iomchuí” agus “Iascach Intíre Éireann” a chur

in ionad “an bord sin” sna háiteanna a bhfuil
siad.

23. Alt 170 I bhfo-alt (2)(b) agus (2)(c) (arna leasú le halt
12 d’Acht 1987), “d’Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “do bhord réigiúnach”, “faoi
threoracha Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “faoi threoracha an bhoird sin” agus “ó
Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “ó
bhord réigiúnach” sna háiteanna a bhfuil siad.
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Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

24. Alt 294 I bhfo-alt (2A)(a) (a cuireadh isteach le halt 17
d’Acht 1991), “ag Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “ag an mbord réigiúnach iomchuí”.

25. Alt 297 I bhfo-alt (2)(b) (arna leasú le halt 71 d’Acht
1980), “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “do bhord réigiúnach” agus “ag Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “ag an mbord
sin”.

26. Alt 298 (a) I bhfo-alt (1) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “bord réigiúnach”.

(b) I bhfo-alt (2) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “d’Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “do bhord
réigiúnach”.

27. Alt 301 (a) I bhfo-alt (1)(b) (arna leasú le Cuid I den
Cheathrú Sceideal), “d’Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “do bhord réigiúnach” agus
“Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “bord
réigiúnach” sna háiteanna a bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (2A) (arna chur isteach le halt 53
d’Acht 1980), “i mír (a), (b), (c) nó (d) d’alt
57(4) den Acht um Iascach Intíre 2010” a chur
in ionad “i mír (a), (b), (c) nó (d) d’alt 46(4)
den Acht Iascaigh 1980”.

28. Alt 315 I bhfomhír (i) d’alt 315(2)(a) (arna leasú le Cuid
I den Cheathrú Sceideal), “le hIascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “leis an mbord
réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá an
ceantar iascaigh ina ndearnadh an cion”.

29. Alt 318 (a) I bhfomhír (i)(I) d’alt 318(1)(b) (arna leasú
le Cuid I den Cheathrú Sceideal), “le
hIascach Intíre Éireann” a chur in ionad “leis
an mbord réigiúnach ar laistigh dá réigiún
iascaigh atá an ceantar iascaigh ina
ndearnadh an cion”.

(b) I bhfomhír (ii) d’alt 318(1)(b) (arna leasú le
Cuid I den Cheathrú Sceideal), “le hIascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “leis an
mbord réigiúnach sin”.

30. Alt 319 I bhfomhír (i)(I) d’alt 319(1)(c) (arna leasú le
Cuid I den Cheathrú Sceideal), “le hIascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “leis an mbord
réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá an
ceantar iascaigh ina ndearnadh an cion”.

(1) Déanfar tagairtí do bhoird réigiúnacha (mar a fhoráiltear
le halt 2 de Chuid 1 den Cheathrú Sceideal) sna forálacha
den Phríomh-Acht a shonraítear i bhfomhír (2) a
fhorléiriú araon, agus beidh éifeacht leo araon, amhail is
dá mba thagairtí iad d’Iascach Intíre Éireann.

(2) Is iad na forálacha den Phríomh-Acht dá dtagraítear i
bhfomhír (1) an míniú ar “ráta iascaigh” in alt 3(1), ailt
40(10) (arna ionadú le halt 7 d’Acht 2000), 45(1), 49(5),
49(9), 55(2), 55(3), 55(4), 56, 57(2), 57(3), 59(1), 67(1),
67(8), 67(10), 70(2), 70(3), 77(4), 278, 291, 303(1) agus
306(1).

(3) Tá tagairtí sa Chuid seo don Cheathrú Sceideal le léamh
mar thagairtí don Cheathrú Sceideal a ghabhann le
hAcht 1980.
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[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Fhiadhúlra 1976

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 40(2) I mír (cc) (a cuireadh isteach leis an Acht um
Fhiadhúlra (Leasú) 2000) “Iascach Intíre
Éireann” agus “na hAchtanna um Iascach Intíre
1959 go 2010” a chur in ionad “an Príomh-Bhord
Iascaigh nó bord réigiúnach iascaigh” agus “na
hAchtanna Iascaigh 1959 go 1999”, faoi seach.

CUID 3

Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 1 Na mínithe (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht
Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú) 1990)
ar “réigiún iascaigh” agus “bord réigiúnach” a
scriosadh.

2. Alt 10 (a cuireadh An fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
isteach le halt 7 den (4)—
Acht Rialtais Áitiúil

“(4) (a) I gcás nach gcomhlíonfaidh(Truailliú Uisce)
duine ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh(Leasú) 1990)
Iascach Intíre Éireann nó an t-údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhmiúcháin atá na
huiscí lena mbaineann, aon bhearta a
bheidh sonraithe san ordú a dhéanamh
chun na hiarmhairtí ón dul amach nó ón
scardadh lena mbaineann a mhaolú nó a
leigheas.

(b) Beidh méid aon chaiteachais a
thabhóidh údarás áitiúil nó Iascach Intíre
Éireann i ndáil le bearta arna nglacadh
aige faoi mhír (a) ina fhiach conartha
shimplí a bheidh dlite don údarás nó
d’Iascach Intíre Éireann, de réir mar a
bheidh, den duine ar ina leith a rinneadh
an t-ordú faoi fho-alt (1) agus féadfaidh an
t-údarás nó Iascach Intíre Éireann é a
ghnóthú ón duine mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

3. Alt 15(6) (a cuireadh An fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
isteach le halt 11 den (6)—
Acht Rialtais Áitiúil

“(6) A luaithe is féidir tar éis plean(Truailliú Uisce)
faoin alt seo a dhéanamh nó a athchóiriú(Leasú) 1990)
nó tar éis plean eile a chur ina ionad,
déanfaidh an t-údarás áitiúil áirithe cóip
den phlean arna dhéanamh nó arna
athchóiriú amhlaidh, nó cóip den phlean a
cuireadh ina ionad, a thabhairt don Aire
agus don Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha, d’Iascach Intíre
Éireann agus d’aon údarás áitiúil nó údarás
sláintíochta a bhfuil a limistéar
feidhmiúcháin tadhlach leis na huiscí lena
mbaineann an plean nó a ndéanfadh
comhlíonadh a fheidhmeanna difear
d’fheidhmiú an phlean nó a ndéanfadh
feidhmiú an phlean difear do
chomhlíonadh a fheidhmeanna.”.
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CUID 4

Leasú ar an Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit)
1977

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Chéad Sceideal (a I gCuid III den Chéad Sceideal, “Iascach Intíre
cuireadh isteach le Éireann” a chur in ionad “An Príomh-Bhord
halt 24 den Acht um Iascaigh”.
Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontair Stáit)
1988)

CUID 5

Leasú ar an Acht Ombudsman 1980

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Dara Sceideal “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “An
(arna leasú leis an Príomh-Bhord Iascaigh”.
Ordú um an Acht
Ombudsman 1980
(An Dara Sceideal)
(Leasú) 1985 (I.R.
Uimh. 69 de 1985))

CUID 6

Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú)
1990

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 26 “ag Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “ag
bord réigiúnach”, “ó Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ón mbord lena mbaineann”, “le
hIascach Intíre Éireann” a chur in ionad “leis an
mbord” agus “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “an bord” sna háiteanna a bhfuil siad.

2. Alt 27 I gCuid II den Tábla a ghabhann le halt 27,
“Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “bord
réigiúnach a bhfuil aon chuid de na huiscí áirithe
ina limistéar feidhmiúcháin”.

3. Alt 28 “aon údarás áitiúil nó údarás sláintíochta nó
Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “aon
údarás áitiúil, údarás sláintíochta nó bord
réigiúnach” agus “le hIascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “leis an mbord lena mbaineann”.
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CUID 7

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1991

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 16
(a) I bhfo-alt (1), “laistigh den Stát” a chur in

ionad “i réigiún iascaigh an bhoird réigiúnaigh
a d’eisigh é”.

(b) I bhfo-alt (3), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “bord réigiúnach”, “d’Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “don bhord”
“Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “an
bord” sna háiteanna a bhfuil siad.

(c) I bhfo-alt (4), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “gach bord réigiúnach”.

CUID 8

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1995

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 2 (a) I bhfo-alt (1), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “boird” agus “le hIascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “leis an mbord”.

(b) I bhfo-alt (2), “Déanfaidh Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “Déanfaidh bord a
bhfuil tuarascáil á hullmhú ina leith faoin alt
seo”, “ag ullmhú tuarascála faoin alt seo” a
chur in ionad “ag ullmhú na tuarascála” agus
“chun tuarascáil faoin alt seo a ullmhú” a chur
in ionad “chun an tuarascáil a ullmhú”, faoi
seach.

(c) I bhfo-alt (3), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “an bord lena mbaineann”.

(d) I bhfo-alt (5), “ar Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ar bhord” agus “Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “an bord” sna
háiteanna a bhfuil siad.

(e) I bhfo-alt (6), “ag Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ag bord” agus “Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “an bhoird” sna
háiteanna a bhfuil siad.

2. Alt 3 (a) I bhfo-alt (1)(a), (b) agus (b)(ii), “Iascach
Intíre Éireann” a chur in ionad “bord”
“boird” nó “an bhoird” sna háiteanna a
bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (2)(a), “ag Iascach Intíre Éireann”
a chur in ionad “ag an mbord lena
mbaineann”.

(c) I bhfo-alt (3), “ó Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ó bhord” agus “comhthoiliú
Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“comhthoiliú an bhoird sin” sna háiteanna a
bhfuil siad.
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Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(d) I bhfo-alt (5), “ó Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ó bhord”.

(e) I bhfo-alt (7), “i ndáil le hIascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “i ndáil le bord”.

3. Alt 4 (a) I bhfo-alt (1), “ó Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “ó bhord” agus “d’Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “don bhord lena
mbaineann” sna háiteanna a bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (2), “Féadfaidh Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “Féadfaidh bord dá
dtugtar fógra mar a dúradh”.

4. Alt 5 I bhfo-alt (10), “fo-ailt (6) agus (7) d’alt 18 den
Acht um Iascach Intíre 2010” a chur in ionad “fo-
ailt (4) agus (5) d’alt 24 d’Acht 1980” agus “faoi
fho-alt (4) den alt sin” a chur in ionad “faoi fho-
alt (2) den alt sin”.

5. Alt 6 (a) I bhfo-alt (1), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “boird” agus “ag Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “ag an mbord” sna
háiteanna a bhfuil siad.

(b) I bhfo-alt (2), “d’Iascach Intíre Éireann” a
chur in ionad “don bhord lena mbaineann”
agus “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an bord” sna háiteanna a bhfuil siad.

(c) I bhfo-alt (4), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “bord” agus “an bord lena
mbaineann” sna háiteanna a bhfuil siad.

(d) I bhfo-alt (6), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “an bord lena mbaineann”.

6. Alt 7 “ar Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “ar
an mbord lena mbaineann” agus “Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “an bhoird” agus “an
bord” sna háiteanna a bhfuil siad.

7. Alt 8 An méid seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“8.—(1) Féadfaidh an tAire comhalta
d’IIÉ a chur as oifig ar comhalta é nó í atá
freagrach as mainneachtain déanamh de
réir ceanglais nó de réir iarrata a dhéantar
ar IIÉ faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt 2, nó faoi
alt 7, den Acht seo.

(2) Ní dochar an t-alt seo d’fhorálacha
ailt 17(1) agus 18(1) den Acht um Iascach
Intíre 2010.

(3) Forléireofar tagairtí d’ailt 17(1)
agus 18(1) den Acht um Iascach Intíre 2010
mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don alt
seo.”.

8. Alt 9 I bhfo-alt (3), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “boird lena mbaineann”.

9. Alt 10 “le hIascach Intíre Éireann” a chur in ionad “le
bord” agus “leis an mbord” sna háiteanna a
bhfuil siad.
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CUID 9

Leasú ar an Acht um Dhumpáil ar Farraige 1996

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 6 (a) I bhfo-alt (1)(b)—

(i) “, i ndáil leis na réigiúin iascaigh arna
gcruthú faoi alt 10 den Acht Iascaigh,
1980,” a scriosadh, agus

(ii) “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“don Phríomh-Bhord Iascaigh a bunaíodh
leis an Acht sin,”.

(b) Fo-alt (1)(c) a scriosadh.

CUID 10

Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Tríú Sceideal I ndeireadh Chuid I—

“An tAcht um Iascach Intíre 2010.” a chur
isteach i gcolún (2), agus

“Alt 36.” a chur isteach i gcolún (3) os coinne
lua an Achta um Iascach Intíre 2010 i
gcolún (2).

CUID 11

Leasú ar an Acht Iascaigh (Leasú) 1997

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 39 I bhfo-alt (2), “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “an Phríomh-Bhord Iascaigh nó Bord
Réigiúnach Iascaigh, iad araon de réir bhrí
Acht 1980”.

2. Alt 77 I bhfo-alt (1), trí “Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “an Phríomh-Bhord Iascaigh nó Bord
Réigiúnach Iascaigh, iad araon de réir bhrí
Acht 1980”.

CUID 12

Leasú ar an Acht um Íoc Pras Cuntas 1997

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Sceideal (a) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach, agus

(b) “An Príomh-Bhord Iascaigh” agus “Boird
Réigiúnacha Iascaigh” a scriosadh.
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CUID 13

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Sceideal 4 (a) An méid seo a leanas a scriosadh—

(i) “18. An Príomh-Bhord Iascaigh.”,

(ii) “33. Bord Réigiúnach Iascaigh an Oirthir.”,

(iii) “80. Bord Réigiúnach Iascaigh an
Tuaiscirt.”,

(iv) “81. Bord Réigiúnach Iascaigh an
Iarthuaiscirt.”,

(v) “93. Bord Réigiúnach Iascaigh na
Sionainne.”,

(vi) “94. Bord Réigiúnach Iascaigh an
Deiscirt.”,

(vii) “95. Bord Réigiúnach Iascaigh an
Iardheiscirt.”, agus

(b) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 53A, “53AB. Iascach Intíre Éireann.”.

2. Sceideal 13 (a) Míreanna 96 agus 97 a scriosadh, agus

(b) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 173—

“174. Iascach Intíre Éireann.”.

CUID 14

Leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Sceideal 1 (a) I mír 1(2) den téacs Gaeilge, “Iascach Intíre
Éireann” a chur in ionad “An Príomh-Bhord
Iascaigh agus Boird Iascaigh Réigiúnacha”.

(b) I mír 1(2) den téacs Béarla, “Inland Fisheries
Ireland” a chur in ionad “Central and Regional
Fisheries Boards”.

CUID 15

Leasú ar an Acht um Shábháilteacht Mhuirí 2005

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Alt 18 I mír (e), “Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “an Príomh-Bhord Iascaigh nó Bord
Réigiúnach Iascaigh (de réir bhrí an Achta
Iascaigh 1980)”.
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SCEIDEAL 3

Leasuithe Iarmhartacha ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

CUID 1

Leasú ar na Rialacháin Aoisliúntas (Eagraíochtaí Ceadaithe a
Ainmniú) 1981 (I.R. Uimh. 437 de 1981)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Sceideal (a) “An Príomh-Bhord Iascaigh”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach an Oirthir”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach an Tuaiscirt”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach an Iar-Thuaiscirt”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach na Sionainne”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach an Deiscirt”, “Bord Iascaigh
Réigiúnach an Iar-Dheiscirt”, agus “Bord
Iascaigh Réigiúnach an Iarthair” a scriosadh,
agus

(b) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.

CUID 2

Leasú ar na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1992
(I.R. Uimh. 271 de 1992)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 14(3) (a) Míreanna (d) agus (e) a scriosadh, agus

(b) “(h) Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.

CUID 3

Leasú ar an Ordú um an Acht Rialtais Áitiúil 1991 (Údaráis
Réigiúnacha) (Bunú) 1993 (I.R. Uimh. 394 de 1993)

Ítim An fhoráil dá ndéantar An leasú
difear

1. An Tríú Sceideal, Cuid (a) “Boird Réigiúnacha Iascaigh” a scriosadh,
I agus

(b) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.
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CUID 4

Leasú ar na Rialacháin fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (Ceadúnú) 1994 (I.R. Uimh. 85 de 1994)

Ítim An fhoráil dá ndéantar An leasú
difear

1. Airteagal 20(1) (arna (a) Mír (c) a scriosadh, agus
leasú le hAirteagal 4 de
na Rialacháin fán

(b) “(cc) d’Iascach Intíre Éireann” a churnGníomhaireacht um
isteach.Chaomhnú Comhshaoil

(Ceadúnú) (Leasú) 2004
(I.R. Uimh. 394 de
2004))

CUID 5

Leasú ar na Rialacháin fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (Táillí Ceadúnaithe) 1994 (I.R. Uimh. 130 de 1994)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 8(3) I mír (e), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an Príomh-Bhord Iascaigh”.

CUID 6

Leasú ar na Rialacha Cúirte Dúiche 1997 (I.R. Uimh. 93 de
1997)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. CUID III I mír 2(3), “ar Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “ar an mbord réigiúnach a ndéanann sé nó

Ordú 65 Iascaigh sí, nó a mbeartaíonn sé nó sí, gnó a sheoladh ina
réigiún iascaigh”.

2. Sceideal C “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “Bord
Iascaigh Réigiúnach”.

(Foirmeacha in
Imeachtaí Sibhialta)

Uimh. 65.1

(Fógra um iarratas
ar Dheimhniú
Oiriúnachta)

3. Sceideal C “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “do
bhord réigiúnach” agus “ag Iascach Intíre

(Foirmeacha in Éireann” a chur in ionad “ag an mbord sin” sna
Imeachtaí Sibhialta) háiteanna a bhfuil siad.

Uimh. 65.14

(Barántas faoi Alt
297)

91

Sc.3



Sc.3

92

[Uimh. 10.] [2010.]An tAcht um Iascach Intíre 2010.

CUID 7

Leasú ar na Rialacháin um Dhobharshaothrú (Iarratas ar
Cheadúnas) 1998 (I.R. Uimh. 236 de 1998)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Rialachán 10(1) (a) Míreanna (g) agus (h) a scriosadh, agus

(b) “(gg) Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.

CUID 8

Leasú ar na Rialacháin um Rialú Madraí 1998 (I.R. Uimh. 442
de 1998)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 7(1) I mír (c), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an Príomh-Bhord Iascaigh nó Bord Réigiúnach
Iascaigh”.

CUID 9

Leasú ar an Ordú um an Acht Rialtais Áitiúil 1991 (Údaráis
Réigiúnacha) (Bunú) 1999 (I.R. Uimh. 226 de 1999)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Dara Sceideal, “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “Boird
Cuid 1 Réigiúnacha Iascaigh”.

CUID 10

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta) (Leasú) 2001 (I.R. Uimh. 538 de 2001)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 10(1) I mír (a), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur
isteach in ionad “chuig an mbord réigiúnach
iascaigh cuí”.
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CUID 11

Leasú ar na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (I.R.
Uimh. 600 de 2001)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 13 (a (a) Míreanna (k) agus (u) a scriosadh, agus
cuireadh isteach le
hAirteagal 5 de na

(b) mír nua “(ss) Iascach Intíre Éireann” a churRialacháin um
isteach.Pleanáil agus

Forbairt 2006 (I.R.
Uimh. 685 de 2006))

2. Airteagal 15 (a I mír (k), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
cuireadh isteach le “an Príomh-Bhord Iascaigh agus aon Bhord
hAirteagal 7 de I.R. Réigiúnach Iascaigh a bhfuil a limistéar laistigh
Uimh. 685 de 2006) den réigiún dá n-ullmhaítear treoirlínte”.

3. Airteagal 28(1) (a (a) I mír (g), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur
cuireadh isteach le in ionad “chuig an mBord Réigiúnach Iascaigh
Cuid 4 de I.R. cuí”, agus
Uimh. 685 de 2006)

(b) i mír (q), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur
in ionad “chuig an mBord Réigiúnach
Iascaigh cuí”.

4. Airteagal 82(3) (a I mír (g), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur in
cuireadh isteach le ionad “chuig an mBord Réigiúnach Iascaigh cuí”.
hAirteagal 18 de
I.R. Uimh. 685 de
2006)

5. Airteagal 121(1) (a I mír (g), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur in
cuireadh isteach le ionad “chuig an mBord Réigiúnach Iascaigh cuí”.
hAirteagal 29 de
I.R. Uimh. 685 de
2006)

6. Airteagal 179(2) I mír (k), “chuig Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “chuig an mBord Réigiúnach Iascaigh cuí”.

7. Airteagal 213(1) (a I mír (j), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
cuireadh isteach le “an Bord Réigiúnach Iascaigh cuí”.
hAirteagal 41 de
I.R. Uimh. 685 de
2006)

8. Sceideal 2, Cuid 1, “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad “Bord
Aicme 52 Réigiúnach Iascaigh”.

CUID 12

Leasú ar na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997
(Comhlachtaí Forordaithe) (Uimh. 2) 2002 (I.R. Uimh. 530 de

2002)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

1. An Sceideal (a) “An Príomh-Bhord Iascaigh”, “Bord Réigiúnach
Iascaigh an Tuaiscirt”, “Bord Réigiúnach Iascaigh an
Iarthuaiscirt”, “Bord Réigiúnach Iascaigh an Oirthir”,
“Bord Réigiúnach Iascaigh na Sionainne”, “Bord
Réigiúnach Iascaigh an Deiscirt”, “Bord Réigiúnach
Iascaigh an Iardheiscirt”, agus “Bord Réigiúnach
Iascaigh an Iarthair” a scriosadh, agus

(b) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.
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CUID 13

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce)
2003 (I.R. Uimh. 722 de 2003)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. An Chéad Sceideal (a) “na boird réigiúnacha iascaigh sa limistéar”
agus “an Príomh-Bhord Iascaigh” a scriosadh,
agus

(b) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.

CUID 14

Leasú ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Ceadúnú)
2004 (I.R. Uimh. 395 de 2004)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Airteagal 18(1) I mír (c), “d’Iascach Intíre Éireann” a chur in
ionad “don Phríomh-Bhord Iascaigh”.

2. Airteagal 42(3) I mír (d), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an Príomh-Bhord Iascaigh”.

CUID 15

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cáilíocht Uiscí
Iasc Sliogáin) 2006 (I.R. Uimh. 268 de 2006)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Sceideal 1 (a) “na boird réigiúnacha iascaigh iomchuí” agus
“an Príomh-Bhord Iascaigh” a scriosadh, agus

(b) “Iascach Intíre Éireann” a chur isteach.

CUID 16

Leasú ar na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú) 2007
(I.R. Uimh. 684 de 2007)

Ítim An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

1. Rialachán 21(1) I mír (c), “Iascach Intíre Éireann” a chur in ionad
“an Príomh-Bhord Iascaigh”.
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SCEIDEAL 4

Sásamh i leith Sárú ar Alt 38

Gearáin le coimisinéir um chearta.

1. (1) Féadfaidh fostaí nó, le toiliú an fhostaí, féadfaidh aon
cheardchumann ar comhalta de an fostaí gearán a thíolacadh do
choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh IIÉ alt 38(1) i ndáil leis
an bhfostaí.

(2) I gcás go ndéantar gearán faoi fhomhír (1), déanfaidh an
coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise a bhaineann le hábhar an
ghearáin a thíolacadh don choimisinéir,

(b) breith a thabhairt i scríbhinn i ndáil leis an ngearán, agus

(c) an bhreith a chur in iúl do na páirtithe.

(3) Maidir le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2),
déanfar ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas léi:

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a bheidh, nach raibh
bonn leis an ngearán,

(b) a cheangal ar IIÉ gníomh sonraithe a dhéanamh,

(c) a cheangal ar IIÉ cúiteamh a íoc leis an bhfostaí, ar
cúiteamh é de cibé méid (más ann) is cóir agus is
cothromasach ag féachaint do na himthosca go léir ach
nach mó ná luach saothair 2 bhliain i leith fhostaíocht
an fhostaí.

(4) Ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aird ar ghearán faoin
mír seo má thíolactar dó nó di é tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí
dar tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an gearán.

(5) D’ainneoin fhomhír (4), féadfaidh coimisinéir um chearta aird
a thabhairt ar ghearán faoin mír seo a thíolactar dó nó di tar éis
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (4) (ach tráth nach
déanaí ná 12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin) más deimhin leis
nó léi go raibh cúis réasúnach leis an mainneachtain an gearán a
thíolacadh laistigh den tréimhse sin.

(6) Tíolacfar gearán trí fhógra maidir leis a thabhairt i scríbhinn
do choimisinéir um chearta agus beidh cibé sonraí san fhógra agus
beidh sé i cibé foirm a shonróidh an tAire ó am go ham.

(7) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta lena mbaineann cóip
d’fhógra faoi fhomhír (6) don pháirtí eile lena mbaineann.

(8) Seolfar imeachtaí faoin mír seo os comhair coimisinéara um
chearta ar shlí seachas go poiblí.

(9) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith a
thugann an coimisinéir faoi fhomhír (2) a thabhairt don Chúirt
Oibreachais.
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Achomhairc i gcoinne breithe ó choimisinéir um chearta.

2. (1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Oibreachais i gcoinne breithe ó choimisinéir um
chearta faoi mhír 1 agus, má dhéanann an páirtí amhlaidh, déanfaidh
an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil uaithi agus
aon fhianaise a bhaineann le hábhar an achomhairc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh a dhéanamh i scríbhinn i ndáil leis an achomharc
lena ndéantar an bhreith a dhaingniú, a athrú nó a chur
ar ceal, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann achomharc faoin mír seo
a thionscnamh, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt, laistigh de 6
sheachtain (nó cibé tréimhse is faide ná sin a chinnfidh an Chúirt
Oibreachais sna himthosca áirithe) ón dáta ar cuireadh an bhreith
lena mbaineann sé in iúl don pháirtí, don Chúirt Oibreachais ina
mbeidh cibé sonraí a chinnfidh an Chúirt Oibreachais faoi fhomhír
(4) agus ina ndéarfar go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí lena mbaineann
achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe.

(3) Tabharfaidh an Chúirt Oibreachais cóip d’fhógra faoi fhomhír
(2) d’aon pháirtí eile lena mbaineann a luaithe is indéanta tar éis don
Chúirt Oibreachais an fógra a fháil.

(4) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe seo a leanas, agus na
nósanna imeachta atá le hurramú i ndáil leo, eadhon:

(a) an nós imeachta i ndáil le gach ní a bhaineann le
hachomhairc faoin mír seo a thionscnamh, agus iad a
éisteacht ag an gCúirt Oibreachais;

(b) na tráthanna agus na háiteanna a n-éistfear achomhairc
den sórt sin;

(c) ionadaíocht na bpáirtithe in achomhairc den sórt sin;

(d) cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhoilsiú agus fógra a
thabhairt maidir leo;

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fhomhír (2); agus

(f) aon nithe a leanfaidh as na nithe sin roimhe seo nó a
ghabhfaidh leo.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ón gCúirt Oibreachais, ceist
dlí a eascraíonn in imeachtaí os a comhair faoin mír seo a tharchur
chuig an Ard-Chúirt chun go ndéanfaidh sí cinneadh ina leith agus
is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(6) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin mír seo achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte i gcoinne cinnidh ón gCúirt Oibreachais ar phonc dlí agus is
cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(7) Tá feidhm ag alt 39(17) den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1967 i ndáil le himeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin gCuid seo mar atá feidhm aige maidir le hábhair
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a tharchuirtear chuig an mBinse Achomhairc Fostaíochta faoin alt
sin ach—

(a) tagairtí don Chúirt Oibreachais a léamh mar thagairtí
don Bhinse,

(b) mír (d) a léamh amhail is dá bhfágfaí “chláraithe” ar lár,
agus

(c) tagairt d’fhíneáil nach mó ná £150 i mír (e) a léamh mar
thagairt d’fhíneáil nach mó ná €5,000.

Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha.

3. (1) Más rud é nach ndearna IIÉ breith ó choimisinéir um
chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a chur i gcrích de réir a
téarmaí, go bhfuil an tréimhse ama imithe in éag chun achomharc a
dhéanamh i gcoinne na breithe agus nach ndearnadh aon achomharc
den sórt sin, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a
thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt
Oibreachais cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis atá leis an
mbreith gan IIÉ ná aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na
nithe réamhráite).

(2) Déanfar gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais
faoi fhomhír (1) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a chinnfidh an
Chúirt Oibreachais.

(3) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais, ar shlí is dóigh léi is cuí,
sonraí a fhoilsiú i dtaobh aon chinnidh arna dhéanamh aici faoi
fhomhír (4)(a), (b), (c), (e) agus (f) de mhír 2 (nach cinneadh maidir
le hachomharc áirithe faoin mír sin) agus faoi fhomhír (2).

Cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhorfheidhmiú.

4. (1) Má mhainníonn IIÉ cinneadh ón gCúirt Oibreachais i ndáil
le gearán faoi mhír 1 a chur i gcrích de réir a théarmaí laistigh de 6
sheachtain ón dáta a chuirtear an cinneadh in iúl do na páirtithe,
déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas chuici chuige sin—

(a) ón bhfostaí lena mbaineann, nó

(b) le toiliú an fhostaí, ó aon cheardchumann ar comhalta de
an fostaí,

gan IIÉ ná aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite), ordú á ordú d’IIÉ an cinneadh a chur i gcrích de réir
a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh ón gCúirt Oibreachais,
is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar dhul in éag don tréimhse
ama chun achomharc a dhéanamh ina choinne, aon achomharc den
sórt sin déanta i ndáil leis nó más rud é go ndearnadh achomharc
den sórt sin gur tréigeadh é, agus forléireofar na tagairtí don dáta a
chuirtear an cinneadh in iúl do na páirtithe, i gcás go dtréigtear
achomharc den sórt sin, mar thagairtí do dháta an tréigin sin.

(3) In ordú faoin mír seo lena ndéantar foráil maidir le cúiteamh
a íoc, féadfaidh an Chúirt Chuarda, más cuí léi sna himthosca go léir
déanamh amhlaidh, a ordú d’IIÉ ús ar an gcúiteamh a íoc leis an
bhfostaí lena mbaineann de réir an ráta dá dtagraítear in alt 22
d’Acht na gCúirteanna 1981, i leith na tréimhse go léir nó aon choda
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den tréimhse dar tosach 6 sheachtain tar éis an dáta a chuirtear
cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do na páirtithe agus dar críoch
dáta an ordaithe.

(4) Déanfar iarratas faoin mír seo chun na Cúirte Cuarda a
shuíonn sa Chuaird ina bhfuil an áit oibre (de réir bhrí an Achta um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005) ina mbíonn an
fostaí ar fostú ag IIÉ de ghnáth.
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SCEIDEAL 5

Na Forálacha dá dTagraítear in Ailt 60, 61 agus 62

1. I gcás ina ndéantar iarratas lena mbaineann an Sceideal seo,
déanfaidh an t-iarratasóir:

(a) cóip den iarratas agus d’aon phlean a bhí ag gabháil leis a
thaisceadh agus a choimeád ar taisce, san áit nó i ngach
ceann de na háiteanna a bheidh ceaptha ag an Aire, ar
feadh cibé tréimhse (is tréimhse nach giorra ná 3
sheachtain) a ordóidh an tAire;

(b) fógra a fhoilsiú i cibé nuachtáin a ordóidh an tAire á rá
go ndearnadh an t-iarratas agus ina luafar an áit nó na
háiteanna ina bhféadfar an t-iarratas agus aon phlean a
bhí ag gabháil leis a iniúchadh faoi Airteagal 3 le linn
tréimhse a shonrófar san fhógra (arb í an tréimhse í a
ordófar amhlaidh) agus ina luafar freisin go bhféadfar
fógra i dtaobh uiríoll nó agóidí maidir leis an údarú nó
leis an ordú fála, de réir mar a bheidh, atá beartaithe a
thabhairt i scríbhinn don Aire le linn na tréimhse sin
(agus údaraítear leis seo fógraí den sórt sin a thabhairt
amhlaidh);

(c) tráth nach déanaí ná 2 sheachtain roimh dheireadh na
tréimhse a ordófar amhlaidh, fógra i scríbhinn ina mbeidh
na sonraí a luaitear in Airteagal 2 agus a bheidh de réir
cheanglais an Airteagail sin a sheirbheáil ar an úinéir,
agus mura mbeidh an t-úinéir á áitiú, ar cibé duine nó
daoine díobh seo a leanas is cuí sna himthosca, eadhon:

(i) úinéir an iascaigh, an áitribh nó na talún eile a
bheartaítear a fháil más féidir a fhionnadh amhlaidh
cé hé nó cé hí an t-úinéir, agus, mura mbeidh an t-
úinéir á áitiú, áititheoir an iascaigh, an áitribh nó na
talún eile sin;

(ii) úinéir na talún arb é an fothionóntán beartaithe é más
féidir a fhionnadh le fiosrú réasúnach cé hé nó cé
hí an t-úinéir agus, mura mbeidh an t-úinéir á áitiú,
áititheoir na talún sin;

(iii) an duine ag a bhfuil teideal aon cheart a theachtadh
a bheartaítear a fháil, más féidir a fhionnadh
amhlaidh cé hé nó cé hí an duine sin;

agus

(d) i gcás inar iarratas faoi alt 62 an t-iarratas, fógra i scríbhinn
á rá go ndearnadh an t-iarratas a sheirbheáil, tráth nach
déanaí ná deireadh na tréimhse a ordófar amhlaidh—

(i) ar na Coimisinéirí, agus

(ii) ar aon údarás pleanála ar laistigh dá limistéar feidhme
atá an fothionóntán (nó aon chuid den
fhothionóntán) lena mbaineann an t-iarratas.

2. Cuirfear in iúl i bhfógra dá dtagraítear in Airteagal 1 cá bhfuil
an fothionóntán nó an talamh eile lena mbainfeadh an t-iarratas, dá
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ngéillfí dó, agus lena bhfuil baint ag an duine a bhfuil an fógra á
sheirbheáil air nó uirthi.

3. I gcás iarratas lena mbaineann an Sceideal seo a dhéanamh,
féadfaidh aon duine, le linn na tréimhse a shonrófar i bhfógra a
fhoilseofar faoi Airteagal 1, aon iarratas agus aon doiciméad a
taisceadh leis a iniúchadh aon tráth réasúnach in áit a shonrófar
san fhógra.

4. Ní foras chun agóide in aghaidh ordú fála a dhéanamh díospóid
nó easaontas i dtaobh mhéid an chúitimh is iníoctha faoin Acht seo.

5. Beidh na daoine seo a leanas i dteideal éisteacht a fháil (go
pearsanta nó trí abhcóide nó aturnae) nuair a bheidh iarratas lena
mbaineann an Sceideal seo á éisteacht ag an Aire nó ar achomharc,
eadhon:

(a) an t-iarratasóir;

(b) úinéir an iascaigh nó na talún a bheartaítear a fháil nó,
más cuí, úinéir an fhothionóntáin bheartaithe;

(c) aon duine ag a bhfuil teideal aon cheart a theachtadh a
bheartaítear a fháil;

(d) aon duine a thug fógra go cuí i ndáil leis an iarratas faoi
Airteagal 1(b);

(e) i gcás inar iarratas faoi alt 62 an t-iarratas—

(i) na Coimisinéirí, agus

(ii) an t-údarás pleanála ar a ndearnadh fógra i ndáil leis
an iarratas a sheirbheáil faoi Airteagal 1(d).

6. I gcás ina ndéantar iarratas ar ordú faoi alt 60 nó 62 beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) féadfaidh an tAire, chun a chumasú úinéireacht
fothionóntáin bheartaithe a fhionnadh, a ordú don
iarratasóir fógra i scríbhinn a thabhairt d’aon duine arb é
nó í áititheoir na talún é nó í nó a fhaigheann, go díreach
nó go neamhdhíreach, cíos i leith na talún, á cheangal air
nó uirthi a rá i scríbhinn cén cineál leasa atá aige féin nó
aici féin ann agus cad é ainm agus seoladh aon duine eile
ar feasach dó nó di leas a bheith aige nó aici ann, mar
úinéir i bhfeo simplí, mar mhorgáistí, mar léasaí nó ar
dhóigh eile, agus

(b) más deimhin leis an Aire nó leis an Eadránaí, de réir mar
a bheidh, nach féidir, tar éis fiosrú dúthrachtach a
dhéanamh, úinéir an iascaigh a bheartaítear a fháil nó, i
gcás inar iarratas é ar ordú faoi alt 62 nó ar ordú faoi alt
60 á fhoráil go bhfaighfear cead slí, ceart rochtana nó
ceart eile thar thalamh nó i dtalamh nó faoi thalamh,
úinéir an fhothionóntáin bheartaithe, a fháil nó a
fhionnadh, féadfar an t-iarratas nó achomharc faoi alt 60
nó 62 a éisteacht agus a chinneadh d’ainneoin nach féidir
an t-úinéir sin a fháil nó a fhionnadh.
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7. Maidir le gach ordú fála—

(a) i gcás inarb é atá san ordú ordú faoi alt 62 nó ordú faoi alt
60 á fhoráil go bhfaighfear ceart rochtana—

(i) beidh léarscáil i gceangal leis ar a dtaispeánfar conair
an chirt slí nó an chirt rochtana a bhunaítear nó a
fhaightear leis an ordú sin agus a mhéid,

(ii) faoi réir cibé srianta agus forálacha (más ann) a
shonrófar ann, oibreoidh sé chun an ceart slí nó an
ceart rochtana a dheonú don iarratasóir saor ó gach
éileamh agus ó gach ceart eile de chuid aon duine
eile,

(iii) i gcás ina ndéantar an t-ordú faoi alt 62, beidh sé
sainráite ann agus oibreoidh sé chun go dtabharfar
ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad araon, de
réir mar a fhorálfar leis an ordú, eadhon:

(I) do chomhaltaí, oifigigh, seirbhísigh, gníomhairí
agus ceadúnaithe IIÉ, chun a chumasú
suirbhéanna a dhéanamh nó oibreacha
feabhsúcháin nó oibreacha eile i ndáil le
hiascach a chur i gcrích, ceart gabhála agus
athghabhála gach tráth réasúnach i dteannta nó
d’éagmais feithiclí (luchtaithe nó
neamhluchtaithe) nó innealra nó trealaimh eile
nó ainmhithe feadh na conaire sin thar an
talamh a bhfuil an ceart slí sin infheidhmithe
thairis,

(II) d’aon duine ceart gabhála agus athghabhála
chun rochtain a fháil ar uiscí iascaireachta agus
iascaireacht a dhéanamh go dleathach iontu (ó
bhruacha na n-uiscí sin nó ar dhóigh eile), mar
aon le ceart chun úsáid réasúnach a bhaint, le
haghaidh iascaireacht, as aon bhruach nó as aon
chuid eile den fhothionóntán is cuid d’iascach
nó atá díreach lena ais,

(b) i gcás inar ordú faoi alt 60 an t-ordú—

(i) beidh sé sainráite ann agus oibreoidh sé chun go n-
aistreofar chuig IIÉ, ar an agus ón dáta a shonrófar
ann chuige sin, an t-eastát, an ceart, an teideal agus
an leas uile san iascach iomchuí a bhí ag an duine
óna bhfuarthas é, saor ó eirí agus ó gach uile eastát
agus leas ann (seachas cibé ceart duánachta, más
ann, a fhorchoimeádfar leis an ordú) mar aon le cibé
ceann díobh seo a leanas (más ann) a shonrófar san
ordú, eadhon, aon eastát nó leas eile i dtalamh nó
aon eastát nó leas in aon chead slí, ceart rochtana nó
éasúint eile nó ceart eile thar thalamh nó uisce, nó
ann nó faoi, agus i gcás ina sonrófar san ordú é,
oibreoidh sé chun grinneall agus ithir na n-uiscí arb
iad an t-iascach iad a aistriú i bhfeo simplí saor ó eirí
agus ó gach uile eastát agus leas den sórt sin ann,

(ii) tabharfar ann tuairisc ar an iascach a bheidh á fháil
leis an ordú, sonrófar ann na bealaí rochtana chuige
a bheidh á bhfáil amhlaidh (más ann) agus beidh
léarscáil i gceangal leis ar a dtaispeánfar achar agus
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suíomh an iascaigh sin agus aon bhealach rochtana
den sórt sin, agus

(iii) beidh sé inghlactha in aon imeachtaí dlí mar fhianaise
ar chineál agus ar achar an iascaigh iomchuí mar a
bheidh luaite ann.

8. (1) I gcás ina dtugann an tAire breith faoi alt 60 nó ina
ndéantar ordú faoi alt 60, 61 nó 62, tiocfaidh an bhreith nó an t-ordú
i bhfeidhm—

(a) i gcás nach ndéantar aon achomharc ina leith, nuair a
bheidh deireadh leis an tréimhse a bhféadfar achomharc
den sórt sin a dhéanamh lena linn, nó

(b) i gcás ina ndéantar achomharc den sórt sin agus ina
dtarraingítear siar an t-achomharc, nuair a bheidh
deireadh leis an tréimhse a luaitear i bhfomhír (a) nó ar
an lá díreach tar éis an lae a tharraingítear siar an t-
achomharc, cibé acu is déanaí.

(2) I gcás ina ndéanann an tAire ordú lena mbaineann an Sceideal
seo agus ina ndéanann an tEadránaí é a dhaingniú nó a athrú de
dhroim achomhairc faoin Acht seo, nó i gcás ina ndéanann an
tEadránaí diúltú ón Aire a dheimhniú amhlaidh nó ina dtugann an
tEadránaí aon bhreith eile de dhroim achomhairc faoin Acht seo,
ansin, mura n-ordaíonn an tEadránaí a mhalairt, tiocfaidh an bhreith
maidir leis an achomharc i bhfeidhm an lá díreach tar éis an lae a
thugtar an bhreith, agus, i gcás ina dtugann an tEadránaí ordachán
faoin bhfomhír seo, tiocfaidh an bhreith lena mbaineann an t-
ordachán i bhfeidhm an lá a shonrófar san ordachán sin.

9. Féadfaidh forálacha a bheith in ordú lena mbaineann an
Sceideal seo á údarú don duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a
dhéantar é, aon tráth sula gcinntear an cúiteamh is iníoctha faoin
Acht seo maidir leis an iascach nó leis an talamh eile nó le ceart thar
thalamh nó uisce, nó ann nó faoi, a bheidh á fháil faoin ordú, dul
isteach ar an talamh sin agus seilbh a ghlacadh air agus é a úsáid nó
an ceart sin a fheidhmiú i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar leis
an ordú, agus, i gcás forálacha den sórt sin a bheith san ordú, beidh
forálacha ann freisin—

(a) á cheangal ar an duine sin, má théann an duine isteach
ar an talamh amhlaidh agus má ghlacann sé nó sí seilbh
amhlaidh ar an talamh nó má fheidhmíonn sé nó sí an
ceart sin amhlaidh, ús a íoc ar mhéid an chúitimh is
iníoctha amhlaidh de réir cibé ráta a chinnfidh an tAire
Airgeadais ó am go ham, ón dáta a feidhmíodh an ceart
sin go dtí go n-íoctar é,

(b) á cheangal ar an duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a
dhéantar an t-ordú, má théann an duine isteach ar an
talamh amhlaidh agus má ghlacann sé nó sí seilbh
amhlaidh ar an talamh nó má fheidhmíonn sé nó sí aon
cheart amhlaidh thar thalamh nó uisce, nó ann nó faoi,
fógra i scríbhinn a thabhairt mí ar a laghad roimh ré
d’áititheoir na talún á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici
an ceart sin a fheidhmiú amhlaidh,

(c) á údarú don duine sin an fógra a dúradh a sheirbheáil ar
dhuine trína chur leis an bpost réamhíoctha i gclúdach a
bheidh dírithe chuig an duine ag a ghnáthsheoladh nó a
gnáthsheoladh nó ag an seoladh is déanaí is eol a bheith
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aige nó aici agus á mheas go ndearnadh an fógra a
sheirbheáil ar an duine an tráth a sheachadfaí an clúdach
i ngnáthchúrsa an phoist agus, i gcás nach féidir seoladh
an duine a fhionnadh le fiosrú réasúnach, á údarú don
duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a dhéantar an t-ordú
an fógra a sheirbheáil trína dhaingniú in áit fheiceálach
ar an talamh lena mbaineann sé nó ina aice agus á údarú
an clúdach a dhíriú chuig an duine dá bhfuil sé ceaptha,
i gcás nach féidir a ainm nó a hainm a fhionnadh le fiosrú
réasúnach, trína dhíriú go dtí “an t-úinéir” nó “an t-
áititheoir” (de réir mar is gá sa chás) gan é nó í a ainmniú.

10. I gcás ina ndéantar ordú faoi alt 60 nó 61, beidh feidhm ag na
forálacha seo a leanas:

(a) oibreoidh an t-ordú, ar a thosach feidhme agus óna
thosach feidhme, chun na heastáit, na hiontaobhais agus
na heirí go léir atá ar marthain i leith leasa duine san
iascach nó i dtalamh nó in uisce eile díreach roimh dháta
an ordaithe a aistriú chuig an méid iomchuí a íocfar faoin
Acht seo leis an duine mar chúiteamh agus a chur in astú
sa mhéid sin, agus

(b) beidh an méid sin, ó thaobh aon cheart nó éileamh atá ar
marthain díreach roimh dháta an ordaithe, i leith an leasa
sin nó ina choinne, in ionannas an leasa sin chun gach
críche.

11. (1) Aon uair a thugann an tAire údarú faoi alt 60(1),
déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir tar éis an t-údarú a thabhairt,
cóip den údarú a sheirbheáil ar úinéir an iascaigh lena mbaineann an
t-údarú, agus ar aon duine (seachas an t-úinéir sin) a thug fógra go
cuí i ndáil leis an údarú de bhun Airteagal 1(b) i dtaobh an údaraithe.

(2) Aon uair a dhéanann an tAire ordú faoi alt 60, 61 nó 62,
cuirfidh sé nó sí faoi deara, a luaithe is féidir tar éis an t-ordú a
dhéanamh, fógra á rá go ndearnadh an t-ordú sin a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil, agus luafar san fhógra sin cad é an tréimhse ina bhféadfar
achomharc a dhéanamh faoi alt 60, 61 nó 62, agus déanfaidh sé nó sí
cóip den ordú a sheirbheáil, a luaithe is féidir, ar úinéir an iascaigh
lena mbaineann an t-ordú.

12. (1) I gcás ina ndéantar iascach nó aon talamh a aistriú chuig
IIÉ de bhua ordú faoin Acht seo, déanfaidh an t-údarás clárúcháin
faoin Acht um Chlárú Teidil 1964, ar chóip den ordú faoi shéala
oifigiúil an Aire a thabhairt ar aird, IIÉ a chlárú sa chlár cuí a
chothabháiltear faoin Acht sin mar úinéir (de réir bhrí an Achta sin)
an iascaigh nó na talún eile agus cuirfidh an t-údarás faoi deara ina
theannta sin cibé athruithe eile (más ann) a dhéanamh ar an gclár
sin is cuí ag féachaint do théarmaí an ordaithe.

(2) Má tá talamh a mbunaítear ceart slí thairis le hordú faoi alt 62
cláraithe, nó má mheastar é a bheith cláraithe, faoin Acht um Chlárú
Teidil 1964, déanfaidh an t-údarás clárúcháin faoin Acht sin, ar chóip
den ordú faoi shéala oifigiúil an Aire a thabhairt ar aird, an ceart slí
sin a chlárú mar ualach a théann i gcion ar an talamh sin.

(3) Ní bheidh aon táille iníoctha i leith aon imeachtaí i gClárlann
na Talún faoin Airteagal seo.

13. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht nó d’éifeacht ordaithe
lena mbaineann an Sceideal seo aon fhoráil dá bhfuil sa Sceideal seo
a fhágáil gan chomhlíonadh, ar foráil í a bhaineann le cóip den ordú
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sin a sheirbheáil ar dhuine áirithe nó le fógra á rá go ndearnadh an
t-ordú sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

14. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn “ordú fála” ordú arna dhéanamh ag an Aire faoi alt 60,
61 nó 62.
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SCEIDEAL 6

Fógra Muirir Sheasta

CUID 1

An Fhoráil den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959

Uimhir An fhoráil Tuairisc
Thagartha

(1) (2) (3)

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

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

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

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

nó mainneachtain clár nó doiciméid a
thabhairt ar aird lena n-iniúchadh.

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

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

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

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

CUID 2

Fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh faoi Alt 57

Uimhir Tuairisc ar an gcineál fodhlíthe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh
Thagartha faoi alt 57

(1) (2)

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

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

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

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

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

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

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