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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus comhlua.

2. Mínithe.

3. Caiteachais.

4. Cion ag comhlacht corpraithe agus imeachtaí achoimre.

5. Orduithe, rialacháin agus rialacha a leagan faoi bhráid Thithe
an Oireachtais.

CUID 2

Rialacha Déanmhais, Raidió, Loingseoireachta agus
Rianúcháin agus Bulc-iompróirí agus Soithí a Earnálú

6. Mínithe — Acht 1952.

7. Rialacha déanmhais.

8. Rialacha cumarsáide raidió.

9. Rialacha loingseoireachta agus rianúcháin.

10. Longa áirithe a dhíolmhú ó fhorálacha áirithe d’Acht 1952.

11. Fíneálacha a mhéadú, etc. (Acht 1952).

12. Rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge.

13. Deimhniú sábháilteachta lastloinge.

14. Rialacha um bulc-iompróirí.

15. Earnálú soithí faoi rialacháin sábháilteachta.
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CUID 3

RIALACHA AGUS RIALACHÁIN LE hAGHAIDH SOITHÍ
ÁIRITHE

Caibidil 1

Rialacha Tancaer Ceimiceán

16. Mínithe (Caibidil 1).

17. Feidhm (Caibidil 1).

18. Rialacha tancaer ceimiceán.

19. Deimhniúchán agus formhuiniú (Caibidil 1).

20. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 1).

21. Comhlíonadh (Caibidil 1).

22. Long a aistriú (Caibidil 1).

23. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 1).

24. Cionta (Caibidil 1).

Caibidil 2

Rialacha Iompair Gáis Leachtaithe

25. Mínithe (Caibidil 2).

26. Feidhm (Caibidil 2).

27. Rialacha iompair gáis leachtaithe.

28. Deimhniúchán agus formhuiniú (Caibidil 2).

29. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 2).

30. Comhlíonadh (Caibidil 2).

31. Long a aistriú (Caibidil 2).

32. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 2).

33. Cionta (Caibidil 2).

Caibidil 3

Rialacha Iompair Núicléach

34. Mínithe (Caibidil 3).

35. Feidhm (Caibidil 3).

36. Rialacha iompair núicléach.

37. Deimhniúchán.

38. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 3).

39. Comhlíonadh (Caibidil 3).
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40. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 3).

41. Cionta (Caibidil 3).

Caibidil 4

Árthaí Ardluais

42. Mínithe (Caibidil 4).

43. Feidhm (Caibidil 4).

44. Rialacha árthaí ardluais.

45. Deimhniúchán agus formhuiniú árthaí ardluais (Caibidil 4).

46. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 4).

47. Comhlíonadh (Caibidil 4)

48. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 4).

49. Cionta (Caibidil 4).

Caibidil 5

Rialacháin Oibríochtaí Freastail

50. Mínithe (Caibidil 5).

51. Feidhm (Caibidil 5).

52. Rialacháin oibríochtaí freastail.

53. Cead freastail a eisiúint.

54. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 5).

55. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 5).

56. Cionta (Caibidil 5).

Caibidil 6

Rialacháin maidir le Foirniú Sábháilte

57. Mínithe (Caibidil 6).

58. Feidhm (Caibidil 6)

59. Rialacháin maidir le foirniú sábháilte.

60. Doiciméad um fhoirniú sábháilte.

61. Dualgais úinéirí agus máistrí (Caibidil 6).

62. Cumhachtaí suirbhéirí (Caibidil 6).

63. Cionta (Caibidil 6).

Caibidil 7

Longa neamhshábháilte

64. Feidhm (Caibidil 7).
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65. Coinneáil.

66. Fógra coinneála.

CUID 4

Rochtain ar Shoithí Paisinéirí do Dhaoine atá faoi Mhíchumas
Luaineachta

67. Mínithe (Cuid 4).

68. Rialacháin.

69. Cóid chleachtais.

70. Cóid chleachtais a úsáid in imeachtaí coiriúla.

71. Daoine údaraithe.

72. Cumhachtaí daoine údaraithe.

73. Fógra íocaíochta socraithe (Cuid 4).

CUID 5

Soithí Báite a Ardú

74. Mínithe (Cuid 5).

75. Cumhacht chun soitheach báite a ardú.

76. Soitheach ardaithe a dhiúscairt.

77. Costais.

78. Díolúintí ó éilimh.

79. Bac.

80. Fógra don ghlacadóir raice.

81. Soithí coigríche a ardaítear faoi Chuid 5.

CUID 6

Bearta Sábháilteachta

82. Rialacha i dtaobh fearas agus socruithe tarrthála.

83. Stáisiúin seirbhíse a cheadú.

84. Rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin.

85. Druil bháid, etc. a thaifeadadh sa turasleabhar.

86. Toirmeasc ar dhul chun farraige ar thuras idirnáisiúnta gan
lampa comharthaíochta ceadaithe nó feiste
comharthaíochta cheadaithe.

CUID 7

An Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006

87. An Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006.
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CUID 8

Ilghnéitheach

88. Toirmeasc ar shuirbhéir long a bhac.

89. Iarratas chun na Cúirte Cuarda — ordú comhlíonta agus
achomhairc.

90. Táillí — Deimhnithe agus iniúchtaí faoin Acht agus
suirbhéireachtaí faoi Acht 1952.

91. Táillí — An tAcht Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán
Mairnéalach) 1979.

92. Gníomhartha an Bhoird um Thaismí Muirí a Imscrúdú a
dhaingniú.

93. Feidhmiúlacht píolótaí ó thaobh sláinte de agus aisghairm.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Míchumas 2005 2005, Uimh. 14

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 1998, Uimh. 21

An tAcht Cuanta 1996 1996, Uimh. 11

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 2005, Uimh. 11

An tAcht Loingis Thráchtála 1955 1955, Uimh. 29

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

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

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

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún
Sábháltachta) 1952 1952, Uimh. 29

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Tarrthálas agus Raic)
1993 1993, Uimh. 34

Merchant Shipping Act 1894 1894, c. 60

Merchant Shipping Act 1906 1906, c. 48

An tAcht Loingis Cheannaíochta 1966 1966, Uimh. 20

An tAcht Loingis Cheannaíochta 1981 1981, Uimh. 33

An tAcht Loingis Cheannaíochta 1992 1992, Uimh. 2

Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta 1894 go 2000

Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta 1894 go 2005

An tAcht um Thruailliú na Farraige (Substaintí
Guaiseacha) (Cúiteamh) 2005 2005, Uimh. 9
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH
ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN
IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR
MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974
AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR
ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO
DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA,
DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO
THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN
OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV
AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA
LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO
LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT
CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[3 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010 a ghairm
den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Loingis Cheannaíochta 1894 go 2010 a
ghairm de na hAchtanna Loingis Cheannaíochta 1894 go 2000, d’alt
28 den Acht um Thruailliú na Farraige (Substaintí Guaiseacha)
(Cúiteamh) 2005, den Acht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 (seachas
Codanna 5 agus 6) agus den Acht seo (seachas alt 93) le chéile.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Loingis Cheannaíochta
(Coinbhinsiún Sábháltachta) 1952;

ciallaíonn “Acht 1966” an tAcht Loingis Cheannaíochta 1966;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Loingis Cheannaíochta 1992;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí
Muirí a Imscrúdú) 2000;
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ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005;

ciallaíonn “rialacha um bulc-iompróirí” rialacha arna ndéanamh faoi
alt 14;

ciallaíonn “rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge”
rialacha arna ndéanamh faoi alt 3 d’Acht 1966;

ciallaíonn “rialacháin imbhuailte” rialacháin arna ndéanamh faoi alt
418 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin” rialacha arna
ndéanamh faoi alt 84;

ciallaíonn “long Éireannach” long, seachas long cogaidh, a dtugtar
an teideal sin uirthi faoi alt 9 den Acht Loingis Thráchtála 1955;

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

ciallaíonn “Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta” na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta 1894 go 2010;

ciallaíonn “Aire” an tAire Iompair;

ciallaíonn “rialacha loingseoireachta agus rianúcháin” rialacha arna
ndéanamh faoi alt 18 d’Acht 1952;

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le long, an duine atá cláraithe sa Stát, mar
úinéir uirthi nó, mura bhfuil aon duine cláraithe amhlaidh, an duine
ar leis nó léi an long, agus folaíonn sé aon pháirtúinéir, aon
chairtfhostóir, aon bhainisteoir nó oibritheoir de chuid na loinge;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an Merchant Shipping Act 1894;

ciallaíonn “rialacha raidió” rialacha arna ndéanamh faoi alt 15
d’Acht 1952;

ciallaíonn “eagraíocht aitheanta” eagraíocht atá údaraithe ag an Aire
faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Eagraíochtaí Iniúchta
agus Suirbhéireachta Loinge) 2003 (I.R. Uimh. 301 de 2003) chun
suirbhéireachtaí nó iniúchtaí a sheoladh;

ciallaíonn “rialacha i dtaobh fearas tarrthála” rialacha arna
ndéanamh faoi alt 82;

tá le “Coinbhinsiún Sábháilteachta” an bhrí a shanntar do “an
Coinbhinsiún Sábháltachta” le halt 3(1) d’Acht 1952;

ciallaíonn “suirbhéir long” duine atá ceaptha faoi alt 724 den
Phríomh-Acht chun bheith ina shuirbhéir long nó ina suirbhéir long
chun críocha an Achta sin agus folaíonn sé eagraíocht aitheanta;

ciallaíonn “árthach marthanais” árthach atá i gcumas daoine atá i
nguais a choimeád ina mbeatha ón tráth a dtréigtear long.

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.—(1) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin
Acht seo agus ina gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine
is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
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chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, déanann an duine sin, chomh
maith leis an gcomhlacht corpraithe, cion agus dlitear imeachtaí a
shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is
dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(2) Féadfaidh an tAire cion faoin Acht seo a ionchúiseamh go
hachomair.

5.—Leagfar gach ordú, rialachán, agus riail a dhéanfar faoin Acht
seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
ndéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá
a shuífidh an Teach sin tar éis an ionstraim a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an ordaithe, an rialacháin nó na rialach, beidh
an t-ordú, an rialachán nó an riail ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi sin.

CUID 2

Rialacha Déanmhais, Raidió, Loingseoireachta agus
Rianúcháin agus Bulc-iompróirí agus Soithí a Earnálú

6.—(1) Leasaítear alt 3(1) (arna leasú le halt 20(4)(a) d’Acht
1966) d’Acht 1952—

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

ciallaíonn “long Éireannach” long, nach long cogaidh, a
dtugtar an teideal sin uirthi faoi alt 9 den Acht Loingis
Thráchtála 1955;

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

ciallaíonn ‘Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta’ na
hAchtanna Loingis Cheannaíochta 1894 go 2010;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Iompair;

ciallaíonn ‘rialacha loingseoireachta agus rianúcháin’
rialacha arna ndéanamh faoi alt 18;

ciallaíonn ‘úinéir’, i ndáil le long, an duine atá cláraithe sa
Stát, mar úinéir uirthi nó, mura bhfuil aon duine cláraithe
amhlaidh, an duine ar leis nó léi an long, agus folaíonn sé
aon pháirtúinéir, aon chairtfhostóir, aon bhainisteoir nó
oibritheoir de chuid na loinge;”,

(b) tríd an míniú ar “rialacha i dtaobh treo-aimseoirí” a
scriosadh, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“an Coinbhinsiún Sábháltachta”:

“ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún
Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh
i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar
aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún
Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh
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i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus
an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún
Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh
i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus
aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a
ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na
hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26
Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm
i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an
tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin
san áireamh;”.

(2) Aisghairtear fo-alt (2) d’alt 1 agus mír (a) d’alt 2 d’Acht 1966.

7.—(1) Leasaítear Acht 1952 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 10:

“10.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh (“rialacha
déanmhais”) lena bhforordófar—

(a) na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le
cabhail, barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht,
suiteálacha leictreacha, trealamh agus innealra
galtán paisinéirí atá cláraithe sa Stát, nó galtán
paisinéirí eile fad atá siad sna farraigí teorann nó in
áit eile sa Stát, agus leis an mbreosla a úsáidtear sa
chéanna, agus

(b) á cheangal go ndéanfar suirbhéireacht ar na galtáin
sin a mhéid, agus ar cibé slí agus i gceann cibé
eatraimh, a fhorordófar.

(2) Le linn dó nó di rialacha déanmhais a dhéanamh,
féadfaidh an tAire galtáin phaisinéirí a earnálú ina n-aicmí
éagsúla, más cuí, ag féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na ngaltán sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na galtáin sin le húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na
galtáin sin ceaptha a iompar ar bord;

(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca;

(f) cineál an lasta a iompraítear, lena n-áirítear earraí
contúirteacha;

(g) aois agus dáta déanmhais galtán.

(3) Féadfar rialacha déanmhais éagsúla a dhéanamh i leith
aicmí éagsúla galtán paisinéirí agus i ndáil le haicmí éagsúla
galtán paisinéirí le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh
limistéar éagsúil oibríochta.

(4) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha déanmhais is
dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin
Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a
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chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, foroinnt agus
cobhsaíocht, suiteálacha leictreacha, trealamh agus innealra
galtán paisinéirí agus leis an mbreosla a úsáidtear iontu, a chur
i ngníomh, ach amháin sa mhéid a chuirtear na forálacha sin i
ngníomh le rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha raidió,
rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, rialacháin imbhuailte
nó rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin.

(5) Féadfar a cheangal le rialacha déanmhais go soláthrófar i
longa lena mbaineann an t-alt seo—

(a) pleananna a chuirfear ar taispeáint mar a fhoráiltear
leis na rialacha nó fúthu, agus faisnéis eile maidir le
teorainneacha seomríní uiscedhíonacha, na hoscailtí
orthu, an modh leis na hoscailtí sin a dhúnadh agus
na socruithe chun aon staoin mar gheall ar thuiliú a
cheartú, agus

(b) faisnéis is gá mar threoir don mháistir chun dóthain
cobhsaíochta a choimeád le go mbeadh an long in
ann damáiste a sheasamh.

(6) Aon suirbhéireacht a sheolfar ar ghaltán lena mbaineann
an t-alt seo de réir rialacha arna ndéanamh faoi fho-alt (1)(b),
is suirbhéireacht í chun críocha ailt 271(1) agus 272 den
Phríomh-Acht.

(7) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an alt seo is
cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile á chumasú dó nó di na ceanglais a fhorordú nach
foláir do ghaltáin phaisinéirí a chomhlíonadh.

(8) San alt seo, seachas fo-alt (1)(b), folaíonn ‘galtán
paisinéirí’ ‘long paisinéirí’ de réir bhrí alt 2(1) d’Acht 1992.”.

(2) Aisghairtear alt 9 d’Acht 1966 agus alt 29 d’Acht 1992.

8.—(1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 15 d’Acht 1952:

“15.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, rialacha
a dhéanamh (‘rialacha raidió’) lena gceanglaítear—

(a) go mbeidh ar fáil ar longa lena mbaineann an t-alt seo
raidió-fhearas, seachas raidió-chabhair
loingseoireachta, de cibé cineál a fhorordófar leis
na rialacha,

(b) go gcothabhálfar cibé raidió-sheirbhís agus go n-
iomprófar cibé líon daoine, de cibé gráid agus ag a
mbeidh cibé cáilíochtaí, a fhorordófar amhlaidh,
agus

(c) go ndéanfar suirbhéireacht ar longa den sórt sin a
mhéid, agus ar cibé slí agus i gceann cibé eatraimh,
a fhorordófar.

(2) Féadfaidh forálacha a bheith i rialacha raidió chun cosc a
chur, a mhéid is féidir é, ar thrasnaíocht leictreach ar an raidió-
fhearas ag aon ghaireas eile a bheidh ar bord.
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(3) Aon suirbhéireacht a dhéanfar ar long lena mbaineann
an t-alt seo de réir rialacha arna ndéanamh faoi fho-alt (1)(c) is
suirbhéireacht í chun críocha alt 271(1) agus 272 (arna gcur chun
feidhme le halt 27(2) d’Acht 1952 agus le halt 3(4) d’Acht 1966)
den Phríomh-Acht.

(4) Baineann an t-alt seo le gach long atá cláraithe sa Stát
agus le longa farraige eile fad atá siad in aon chalafort sa Stát.

(5) Le linn dó nó di rialacha raidió a dhéanamh, féadfaidh an
tAire longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla, más cuí, ag féachaint
d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;

(b) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(c) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na
longa sin ceaptha a iompar ar bord;

(d) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(6) Féadfar rialacha raidió éagsúla a dhéanamh i leith aicmí
éagsúla long agus i ndáil le haicmí éagsúla long le haghaidh
imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(7) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha raidió is dóigh
leis an Aire is gá chun na forálacha den Choinbhinsiún
Sábháilteachta a bhaineann le cumarsáid raidió a chur i
ngníomh.

(8) Féadfar le rialacha raidió ceanglais a fhorordú maidir le
cibé raidió-ghaireas iniompair a cheanglaítear leis na rialacha i
dtaobh fearas tarrthála a bheith ar iompar i mbáid, in árthaigh
mharthanais agus i raftaí tarrthála.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht na bhforálacha roimhe seo
den alt seo, féadfar le rialacha raidió—

(a) dualgais pearsanra raidió a fhorordú, lena n-áirítear
an dualgas turasleabhar raidió a choimeád;

(b) feidhm a thabhairt, maidir le haon turasleabhar raidió
a cheanglaítear a choimeád faoi na rialacha, d’aon
fhoráil d’alt 242 den Phríomh-Acht (lena
bhforáiltear go seachadfar an turasleabhar oifigiúil
ar an maoirseoir) agus d’alt 256 den Acht sin (lena
ndéantar foráil, i measc nithe eile, maidir leis an
turasleabhar oifigiúil a choimeád);

(c) a cheangal ar mháistir loinge a chur faoi deara cibé
sonraí a bhaineann le hoibriú an raidió-fhearais agus
cothabháil na raidió-sheirbhíse a shonrófar sna
rialacha a thaifeadadh sa turasleabhar oifigiúil;

(d) a cheangal go ndéanfar cibé mionsonraí a cheanglóidh
an tAire i ndáil le raidió-fhearais a chur in iúl don
Aire.

(10) Má mhainníonn máistir loinge a chur faoi deara taifead
a dhéanamh i dturasleabhar na loinge de shárú ar rialacha arna
ndéanamh faoi mhír (c), nó má sháraíonn aon duine aon rialacha
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arna ndéanamh faoi mhír (a), d’fho-alt (9), déanann sé nó sí cion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €1,000 a chur air nó uirthi.

(11) Má dhéantar rialacha raidió a shárú in aon slí eile i ndáil
le haon long, déanann úinéir nó máistir na loinge cion agus
dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(12) Féadfaidh suirbhéir long—

(a) dul ar bord aon loinge agus í a iniúchadh chun go
bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil raidió-fhearas agus
pearsanra raidió ar fáil uirthi de réir mar is cuí, agus

(b) dul ar bord aon bháid nó rafta tarrthála ar bord na
loinge agus é a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí
go bhfuil an raidió-ghaireas iniompair is gá ar
iompar air,

i gcomhréir le rialacha raidió.

(13) Má chinneann suirbhéir long, le linn dó nó di iniúchadh
a dhéanamh faoi fho-alt (12)—

(a) nach bhfuil raidió-fhearas nó pearsanra raidió ar fáil
ar an long, nó

(b) nach bhfuil raidió-ghaireas iniompair á iompar ar
bhád, ar árthach marthanais nó ar rafta tarrthála ar
bord,

i gcomhréir le rialacha raidió, tabharfaidh sé nó sí fógra i
scríbhinn don úinéir nó don mháistir ina gcuirfear an t-easnamh
in iúl.

(14) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil easnamh curtha
ina chóir de réir fógra faoi fho-alt (13).

(15) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar an long nó istír nó ar an
duga), cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a
iniúchadh agus rochtain a bheith aige nó aici ar cibé fearas nó
gaireas eile a mheasfaidh sé nó sí is cuí chun na críche sin.

(16) Más rud é, maidir le long a mbeidh fógra ina leith tugtha
dá húinéir nó dá máistir faoi fho-alt (13), lena gceanglófar an t-
easnamh a chur ina chóir sula rachaidh an long chun farraige,
go dtéann sí chun farraige nó go bhféachann sí le dul chun
farraige gan an t-easnamh a bheith curtha ina chóir de réir mar
a cheanglaítear san fhógra, ansin déanann an máistir nó an t-
úinéir (de réir mar a bheidh) cion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€5,000 a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.”.

(2) Leasaítear Acht 1952—

(a) in alt 16(2), trí “an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “an Aire Poist
agus Telegrafa”,

(b) in alt 17(1) trí “radiocommunications installation” a chur
in ionad “radiotelegraph installation”,

(c) in ailt 23(1), (2)(a) agus (3), 26(1)(b)(ii), 27(3) agus (4),
30(3) agus 31(2)(b), trí “le cumarsáid raidió” a chur in
ionad “le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht”,
agus

(d) in alt 28(3) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (c) agus (d):

“(c) ach amháin i gcás ina ndeirtear sa deimhniú sin
go bhfuil an long díolmhaithe go hiomlán ó na
forálacha den Choinbhinsiún Sábháilteachta a
bhaineann le cumarsáid raidió, gur mar atá
ráite sa deimhniú atá líon, gráid agus
cáilíochtaí an phearsanra a bheidh ar bord; nó

(d) go gcomhlíontar aon choinníollacha ar a n-
eisítear deimhniú den sórt sin, ar deimhniú é
atá comhionann le deimhniú díolúine.”.

(3) Aisghairtear ailt 11 agus 12 d’Acht 1966.

(4) Leasaítear alt 7 d’Acht 1992 trí “fearas cumarsáide raidió” a
chur in ionad “fearas raidió-theileagraif nó raidió-theileafóin”.

9.—(1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 18 d’Acht 1952:

“18.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha (‘rialacha
loingseoireachta agus rianúcháin’) a dhéanamh lena gceanglófar
go mbeidh ar fáil ar longa lena mbaineann an t-alt seo córais
agus trealamh loingseoireachta agus rianúcháin de cibé cineál a
fhorordófar leis na rialacha lena n-áirítear ceanglais a bhaineann
lena suíomh agus modh a bhfeistithe agus maidir leis na córais
sin a chothabháil de réir mar a bheidh forordaithe amhlaidh.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le gach long atá cláraithe
sa Stát agus le longa eile fad atá siad in aon chalafort sa Stát.

(3) Le linn dó nó di rialacha loingseoireachta agus rianúcháin
a dhéanamh, féadfaidh an tAire longa a earnálú ina n-aicmí
éagsúla, más cuí, ag féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht long den sórt sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na
longa sin ceaptha a iompar ar bord;
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(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha éagsúla a dhéanamh i leith aicmí éagsúla
long agus i ndáil le haicmí éagsúla long le haghaidh imthosca
éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(5) Beidh cibé ceanglais i rialacha loingseoireachta agus
rianúcháin is dóigh leis an Aire is gá chun na forálacha den
Choinbhinsiún Sábháilteachta a bhaineann le córais agus
trealamh loingseoireachta agus rianúcháin a chur i ngníomh.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht na bhforálacha sin roimhe
seo den alt seo, féadfar a cheangal le rialacha loingseoireachta
agus rianúcháin go dtabharfar fógra don Aire maidir le
céannacht agus suíomh loinge, an dáta agus an t-am, agus sonraí
iomchuí eile maidir le long ar a bhfuil córais agus trealamh den
sórt sin suite.

(7) Má sháraítear rialacha loingseoireachta agus rianúcháin
ar aon slí i ndáil le haon long, déanann an t-úinéir nó an máistir
cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000, a chur air nó uirthi.

(8) Féadfaidh suirbhéir long—

(a) dul ar bord aon loinge agus í a iniúchadh chun go
bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil na córais is gá ar fáil
uirthi, agus

(b) dul ar bord aon bháid, árthaigh marthanais nó rafta
tarrthála ar bord na loinge agus é a iniúchadh chun
go bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil na córais is gá ar
iompair air,

i gcomhréir le rialacha loingseoireachta agus rianúcháin.

(9) Má chinneann suirbhéir long, le linn dó nó di iniúchadh
a dhéanamh faoi fho-alt (8), nach bhfuil córais agus trealamh
loingseoireachta agus rianúcháin ar fáil ar an long i gcomhréir
leis na rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, tabharfaidh sé
nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don mháistir ina gcuirfear
an t-easnamh in iúl.

(10) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil easnamh curtha
ina chóir de réir fógra faoi fho-alt (9).

(11) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar an long nó istír, nó ar an
duga), cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a
iniúchadh agus rochtain a bheith aige nó aici ar cibé córais nó
trealamh is cuí leis nó léi chun na críche sin.

(12) Más rud é, maidir le long a mbeidh fógra ina leith tugtha
dá húinéir nó dá máistir faoi fho-alt (9), lena gceanglófar an t-
easnamh a chur ina chóir sula rachaidh an long chun farraige,
go dtéann sí chun farraige, nó go bhféachann sí le dul chun
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farraige gan an t-easnamh a bheith curtha ina chóir mar a
cheanglaítear san fhógra, ansin déanann an máistir nó an t-úinéir
(de réir mar a bheidh) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.”.

(2) Aisghairtear alt 19 d’Acht 1952.

(3) Leasaítear Acht 1952—

(a) in ailt 20(1) agus (3), 23(1), (2) agus (3), 24, 25(2) agus
30(3) trí “na rialacha loingseoireachta agus rianúcháin” a
chur in ionad “na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí”, agus

(b) in ailt 23(1), 23(2)(a), 23(3), 26(1)(b)(ii), 27(3) agus (4),
30(3) agus 31(2)(b) trí “le córais agus trealamh
loingseoireachta agus rianúcháin” a chur in ionad “le
treo-aimseoirí”.

(4) Aisghairtear ailt 10 agus 11 den Acht Loingis Cheannaíochta
1981.

10.—(1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 46 d’Acht 1952:

“46.—(1) Aon ní san Acht seo—

(a) lena dtoirmisctear nó lena gcoisctear long ó dhul chun
farraige mura bhfuil i bhfeidhm i leith na loinge, nó
mura dtugtar ar aird, na deimhnithe iomchuí a
d’eisigh an tAire faoin Acht seo nó na deimhnithe
inghlactha cuí faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta,

(b) lena dtugtar cumhachtaí do shuirbhéir long chun a
fhíorú gurb ann d’aon deimhniú faoin gCoinbhinsiún
Sábháilteachta, nó go bhfuil sé bailí nó ceart nó go
bhfuil na coinníollacha ar ar eisíodh aon deimhniú
den sórt sin comhlíonta,

(c) lena gceanglaítear go ndéanfar faisnéis i dtaobh
cobhsaíochta loinge a choimeád ar bord, nó

(d) lena bhforchuirtear pionós mar gheall ar shárú aon
rialacha a bhaineann le hoscailtí i gcabhlacha long
agus i roinnteáin uiscedhíonacha,

ní bheidh feidhm aige, mura n-ordóidh an tAire a mhalairt i gcás
faisnéise i dtaobh cobhsaíochta loinge, maidir le haon long
trúpaí.

(2) Ní dhéantar, le haon ní i bhfo-alt (1) difear don díolúine
a thugtar le halt 741 den Phríomh-Acht do longa ar leis an Stát
iad.

(3) D’ainneoin é a bheith sainráite go mbaineann aon fhoráil
den Acht seo le longa nach bhfuil cláraithe sa Stát fad atá siad
in aon chalafort sa Stát, ní bhainfidh an fhoráil sin le long nach
mbeadh in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó



[2010.] [Uimh. 14.]An tAcht Loingis Cheannaı́ochta 2010.

aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a
chosc ná a oirchill.”.

(2) Aisghairtear alt 16 d’Acht 1966.

11.—Leasaítear Acht 1952—

(a) in alt 20(1) trí “na rialacha um chosaint in aghaidh
dóiteáin,” a chur isteach i ndiaidh “na rialacha i dtaobh
fearas tarrthála,”,

(b) in alt 21(2), trí “€500” a chur in ionad “fiche punt”,

(c) in ailt 22(1) agus 22(2) trí “agus na rialacha um chosaint
in aghaidh dóiteáin” a chur isteach i ndiaidh “na rialacha
i dtaobh fearas tarrthála”,

(d) in alt 25(3) trí “€1,000” a chur in ionad “caoga punt”, agus

(e) in alt 26—

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

“(4) Má théann aon long chun farraige, nó má
fhéachann sí le dul chun farraige, de shárú ar an alt
seo—

(a) i gcás galtáin paisinéirí, déanann úinéir nó
máistir an ghaltáin, gan dochar d’aon
leigheas nó pionós eile faoi na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta, cion agus dlitear

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

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil fíneáil
nach mó ná €100,000 a chur air nó
uirthi.

nó

(b) i gcás loinge nach galtán paisinéirí, déanann
úinéir nó máistir na loinge cion agus
dlitear ar é nó í a chiontú go hachomair
fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó
uirthi,”,

(ii) trí fho-alt (5) a scriosadh, agus

(iii) i bhfo-alt (7), trí “€5,000” a chur in ionad “céad punt”.

(f) in alt 35—

(i) i bhfo-alt (1), trí “loinge Éireannaí” a chur in ionad
“aon loinge atá cláraithe sa Stát”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “€2,000” a chur in ionad “caoga
punt”, agus

(iii) i bhfo-alt (4), trí “an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “an Aire Poist
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agus Telegrafa” agus “an tAire Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in
ionad “an tAire Poist agus Telegrafa”,

(g) in alt 36(2), trí “€2,000” a chur in ionad “caoga punt”,

(h) in alt 37—

(i) i bhfo-alt (1) trí “loinge Éireannaí” a chur in ionad
“loinge atá cláraithe sa Stát” agus i bhfo-alt (2) trí
“long Éireannach” a chur in ionad “long atá
cláraithe sa Stát”,

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

“(5) Má mhainníonn máistir fo-alt (1) nó (2) a
chomhlíonadh déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€5,000 a chur air nó uirthi.”,

agus

(iii) i bhfo-alt (6)—

(I) trí “loinge Éireannaí” a chur in ionad “loinge atá
cláraithe sa Stát”, agus

(II) trí “€2,000” a chur in ionad “céad punt”,

agus

(iv) i bhfo-alt (7), trí “loinge Éireannaí” a chur in ionad
“loinge atá cláraithe sa Stát”,

(i) in alt 38—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) le longa Éireannacha, agus”,

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

“(3) Má fhágtar aon cheann de na rialacha a
dhéanfar faoin alt seo gan comhlíonadh i ndáil le haon
long, déanann úinéir nó máistir na loinge cion agus
dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €100,000 a chur air nó uirthi,

agus meastar chun críocha Chuid V den Phríomh-
Acht an long a bheith neamhshábháilte toisc í a
bheith ualaithe go míchuí.”,

(j) in alt 39—

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

“(4) Má dhéanann aon duine cion faoi fho-alt (1)
nó (2), dlitear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 a chur ar an duine, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €100,000 a chur ar an duine.”,

(ii) trí fho-alt (5) a scriosadh, agus

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

“(6) Féadfaidh suirbhéir long nó duine a bheidh
údaraithe chuige sin ag an Aire chun a áirithiú go
gcomhlíontar ceanglais an ailt seo—

(a) dul ar bord loinge agus iniúchadh a
dhéanamh ar aon ghrán a gheofar uirthi,
agus

(b) (i) cibé ceisteanna a chur ar mháistir na
loinge nó aon chomhalta den
fhoireann nó cibé iarrataí a
dhéanamh, agus

(ii) iniúchadh a dhéanamh ar cibé
doiciméid,

a bhaineann leis an ngrán agus lena stóráil.”,

(k) in alt 40(2), trí “€1,000” a chur in ionad “caoga punt”,

(l) in alt 41(2), trí “€5,000” a chur in ionad “céad punt”, agus

(m) in alt 42(2), trí “€1,000” a chur in ionad “fiche punt”.

12.—(1) Leasaítear alt 1(1) d’Acht 1966 tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe ar “an tAire”:

“ciallaíonn ‘long Éireannach’ long, seachas long cogaidh, a
dtugtar an teideal sin uirthi faoi alt 9 den Acht Loingis
Thráchtála 1955;

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

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Iompair;

ciallaíonn ‘úinéir’, i ndáil le long, an duine atá cláraithe sa Stát
mar úinéir uirthi nó, mura bhfuil aon duine cláraithe amhlaidh,
an duine ar leis nó léi an long, agus folaíonn sé aon pháirtúinéir,
aon chairtfhostóir, aon bhainisteoir nó oibritheoir de chuid na
loinge;”.

(2) Leasaítear alt 3 d’Acht 1966 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-ailt (1), (2) agus (3):

“3.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh (‘rialacha
um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge’) lena
bhforordófar—

(a) ceanglais maidir le cabhail, barrdhéanmhas, foroinnt
agus cobhsaíocht, suiteálacha leictreacha, trealamh
agus innealra long lena mbaineann an t-alt seo,
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maidir leis an mbreosla a úsáidtear iontu, agus
maidir leis an gcosaint in aghaidh dóiteáin a
dhéanfar orthu, agus

(b) á cheangal go ndéanfar suirbhéireacht ar aon longa
den sórt sin ar longa Éireannacha iad a mhéid, ar
cibé slí agus i gceann cibé eatraimh a fhorordófar leis
na rialacha.

(1A) Le linn dó nó di rialacha um dhéanmhas agus
suirbhéireacht lastloinge a dhéanamh, féadfaidh an tAire longa
a earnálú ina n-aicmí éagsúla, más cuí, ag féachaint d’aon
cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na long sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na
longa sin ceaptha a iompar ar bord;

(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca;

(f) cineál an lasta a iompraítear, lena n-áirítear earraí
contúirteacha;

(g) aois agus dáta déanmhais na long sin.

(1B) Féadfar rialacha éagsúla a dhéanamh i leith aicmí
éagsúla long agus i ndáil le haicmí éagsúla long le haghaidh
imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(2) Folóidh rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht
lastloinge cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha
an Choinbhinsiúin a chur i ngníomh a bhaineann le cabhail,
barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht, suiteálacha
leictreacha, trealamh agus innealra na long sin agus breosla a
úsáidtear iontu, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin
i ngníomh le haon rialacha nó rialacháin eile arna ndéanamh
faoi na hAchtanna Loingis Cheannaíochta.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le gach long seachas
galtáin phaisinéirí, longa cogaidh, longa trúpaí agus soithí
iascaireachta. Níl feidhm aige maidir le longa nach bhfuil
cláraithe sa Stát ach amháin fad atá siad i gcalafort sa Stát agus
nach bhfuil siad díolmhaithe ó na rialacha um dhéanmhas agus
suirbhéireacht lastloinge faoi na forálacha seo a leanas den
Acht seo.”.

(3) Leasaítear alt 4(1) d’Acht 1966 trí “agus na rialacha um bulc-
iompróirí agus na rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin” a chur
isteach i ndiaidh “suirbhéireacht lastloinge”.

(4) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 6 d’Acht 1966:

“Toirmeasc ar
dhul chun
farraige gan na
deimhnithe
iomchuí.

6.—(1) Ní rachaidh aon long lena mbaineann
alt 3 agus is long Éireannach chun farraige mura
mbeidh—
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(a) deimhniú sábháilteachta um
dhéanmhas lastloinge,

(b) deimhniú sábháilteachta coinníollta um
dhéanmhas lastloinge agus, má tá an
long ar tí dul ar thuras idirnáisiúnta,
deimhniú díolúine comhfhreagrach, nó

(c) cibé deimhniú nó deimhnithe a bheadh
ag teastáil dá mba ghaltán paisinéirí
í,

atá inchurtha chun feidhme maidir leis an long,
agus leis an turas ar a bhfuil sí ar tí dul, i bhfeidhm
maidir leis an long.

(2) Má théann aon long chun farraige, nó má
fhéachann sí le dul chun farraige, contrártha don
alt seo, déanann úinéir nó máistir na loinge cion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.”.

(5) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 8 d’Acht 1966:

“Pionós faoi
neamhchomh-
líonadh
rialacha agus
fógra um
chomhlíonadh.

8.—(1) Má sháraítear rialacha um dhéanmhas
agus suirbhéireacht lastloinge ar aon slí i ndáil le
long, déanann úinéir nó máistir na loinge cion
agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €100,000 a chur air nó uirthi.

(2) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon
loinge agus í a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó
sí go gcomhlíonann sí forálacha rialacha um
dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge (seachas
na rialacha a bhaineann le suirbhéireacht). Má
chinneann sé nó sí nach gcomhlíonann an long na
forálacha sin, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn
don úinéir nó don mháistir ina luafar an tslí nach
ndéanann an long iad a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon
loinge agus í a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó
sí gur comhlíonadh fógra faoin alt seo.

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha
iniúchta, cibé tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar
an long nó istír nó ar an duga), cibé ceisteanna
a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh, agus
rochtain a bheith aige nó aici ar cibé cuid den long
is cuí leis nó léi chun na críche sin.

(5) I gcás loinge ar tugadh fógra dá húinéir nó
dá máistir ina leith faoi fho-alt (2) lena
gceanglaítear go gcomhlíonfar na rialacha de réir
an fhógra sula dtéann an long chun farraige, má
théann sí chun farraige nó má fhéachann sí le dul
chun farraige gan na rialacha a chomhlíonadh
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amhlaidh de réir mar a cheanglaítear san fhógra,
ansin déanann an máistir nó an t-úinéir (de réir
mar a bheidh) cion agus dlitear—

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

(b) nó ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná €100,000 a chur air nó
uirthi.”.

13.—(1) In aon chás ina mbeidh deimhniú trealaimh
sábháilteachta, deimhniú raidió agus deimhniú sábháilteachta um
dhéanmhas lastloinge le heisiúint ag an Aire i leith lastloinge (de réir
bhrí alt 3 d’Acht 1966) tar éis suirbhéireachta faoi na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta nó faoi rialacha raidió nó rialacha um
dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge, féadfaidh an tAire, ar
iarraidh ó úinéir na loinge, deimhniú comhfheidhmeach (“deimhniú
sábháilteachta lastloinge”) a eisiúint i leith na loinge i ndáil leis na
deimhnithe sin agus in ionad deimhnithe ar leithligh a eisiúint.

(2) Tá feidhm ag forálacha na nAchtanna Loingis Cheannaíochta
a bhaineann le deimhniú trealaimh sábháilteachta, deimhniú raidió
nó deimhniú sábháilteachta um dhéanmhas lastloinge a eisiúint, le
tréimhse a bhailíochta, le fadú air a dheonú nó lena chealú, maidir
le deimhniú sábháilteachta lastloinge, i leith an deimhnithe lena
mbaineann, amhail is dá mba é an deimhniú é.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “deimhniú trealaimh sábháilteachta” deimhniú arna
eisiúint faoi alt 22(1) d’Acht 1952;

ciallaíonn “deimhniú raidió” deimhniú arna eisiúint faoi alt 23(1)
d’Acht 1952;

ciallaíonn “deimhniú sábháilteachta um dhéanmhas lastloinge”
deimhniú arna eisiúint faoi alt 4(1) d’Acht 1966.

14.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh (“rialacha um
bulc-iompróirí”) lena bhforordófar na ceanglais nach foláir a
chomhlíonadh maidir le barrdhéanmhas, cobhsaíocht agus foroinnt,
cabhail, eagrú, trealamh agus innealra bulc-iompróirí lena
mbaineann an t-alt seo.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bulc-iompróirí ar longa
Éireannacha iad agus maidir le haon bhulc-iompróir eile fad atá sé
in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sé in aon chalafort
den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach
bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

(3) Le linn dó nó di rialacha um bulc-iompróirí a dhéanamh,
féadfaidh an tAire bulc-iompróirí a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag
féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas,
más cuí:

(a) méid, cruth, luas, nó cumraíocht na long sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;
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(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) cineál agus cainníocht an lasta atá na longa sin ceaptha a
iompar ar bord;

(e) aois agus dáta déanmhais na long sin;

(f) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha um bulc-iompróirí éagsúla a dhéanamh i leith
aicmí éagsúla bulc-iompróirí le haghaidh imthosca éagsúla agus le
haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha um bulc-iompróirí
is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin
Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a
chomhlíonadh maidir leis an mbarrdhéanmhas, cobhsaíocht agus
foroinnt, neart, cabhail, eagrú, trealamh agus innealra a chur i
ngníomh, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh
le rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge, rialacha i
dtaobh fearas tarrthála, rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin,
rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin nó
rialacháin imbhuailte.

(6) Féadfar a cheangal le rialacha um bulc-iompróirí go
soláthrófar i longa lena mbaineann an t-alt seo—

(a) anailís cobhsaíochta lena n-áirítear cobhsaíocht damáiste
agus cobhsaíocht shlán,

(b) neart déanmhasach na long sin,

(c) eagrú na long sin lena n-áirítear ceanglais le haghaidh
roinnteán,

(d) faisnéis is gá mar threoir don mháistir agus do dhaoine eile
chun dóthain cobhsaíochta agus nirt a choimeád le linn
an uile shaghas dála luchtaithe,

(e) na ceanglais maidir le lastaí agus an ceanglas chun faisnéis
a sholáthar do dhaoine chun luchtú agus díluchtú
sábháilte a áirithiú,

(f) trealamh chun faisnéis a sholáthar maidir le neart ar na
longa sin,

(g) trealamh chun uisce i mboilg agus i spásanna na long sin
a bhrath agus córais chaidéalaithe a sholáthar.

(7) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an alt seo is cumhachtaí
iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon achtachán eile á
chumasú dó nó di na ceanglais a fhorordú nach foláir do longa lena
mbaineann an t-alt seo a chomhlíonadh.

(8) (a) Is é dualgas úinéara agus máistir gach loinge lena
mbaineann an t-alt seo a áirithiú go gcomhlíontar na
ceanglais go léir atá leagtha amach sna rialacha um bulc-
iompróirí iomchuí.

(b) Mura gcomhlíontar aon fhoráil de rialacha um bulc-
iompróirí, ansin déanann úinéir na loinge (más air nó
uirthi atá an locht) agus máistir na loinge (más air nó
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uirthi atá an locht) cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

(9) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go gcomhlíonann sí rialacha
um bulc-iompróirí.

(10) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann an long aon
rialacha um bulc-iompróirí, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don
úinéir nó don mháistir ina luafar an tslí nach ndéanann an long iad
a chomhlíonadh.

(11) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra faoi
fho-alt (10).

(12) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long nó istír nó ar an duga), cibé
ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus rochtain
a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí leis nó léi chun
na críche sin.

(13) I gcás loinge a mbeidh fógra ina leith tugtha dá húinéir nó
dá máistir faoi fho-alt (10) lena gceanglaítear go gcomhlíonfar na
rialacha de réir an fhógra sula dtéann an long chun farraige, má
théann sí chun farraige nó má fhéachann sí le dul chun farraige gan
na rialacha a chomhlíonadh mar a cheanglaítear san fhógra, ansin
déanann an máistir nó an t-úinéir (de réir mar a bheidh) cion agus
dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(14) San alt seo ciallaíonn “bulc-iompróir” long (seachas galtán
paisinéirí, long trúpaí nó soitheach iascaireachta) ar chun lasta tirim
a iompar i mbulc a beartaíodh go príomha í.

15.—Leasaítear Acht 1992—

(a) in alt 2(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “an tAire”:

“ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Iompair;”,

(b) in alt 18 (a cuireadh isteach le halt 47 d’Acht 2005) tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo, féadfaidh an tAire báid phaisinéirí a earnálú ina n-
aicmí éagsúla, más cuí, ag féachaint d’aon cheann amháin
nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na mbád sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na báid sin le húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a beidh le déanamh;
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(d) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon,
atá na báid sin ceaptha a iompar ar bord;

(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i
gcuntas sna himthosca.”,

(c) in alt 19 (a cuireadh isteach le halt 47 d’Acht 2005) tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo, féadfaidh an tAire soithí iascaireachta a earnálú ina
n-aicmí éagsúla, más cuí, ag féachaint d’aon cheann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na soithí sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na soithí sin le
húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) an líon daoine atá na soithí sin ceaptha a iompar
ar bord;

(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i
gcuntas sna himthosca.”,

agus

(d) in alt 20 (a cuireadh isteach le halt 47 d’Acht 2005) tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo, féadfaidh an tAire árthaí pléisiúir a earnálú ina n-
aicmí éagsúla ag féachaint d’aon cheann amháin nó níos
mó de na nithe seo a leanas, más cuí:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na n-árthaí sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na hárthaí sin le
húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(d) an líon daoine atá na hárthaí sin ceaptha a
iompar ar bord;

(e) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i
gcuntas sna himthosca.”,

CUID 3

RIALACHA AGUS RIALACHÁIN LE hAGHAIDH SOITHÍ
ÁIRITHE

Caibidil 1

Rialacha Tancaer Ceimiceán

16.—Sa Chaibidil seo—
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tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IBI)” an bhrí a
shanntar dó le halt 19(8);

ciallaíonn “rialacha tancaer ceimiceán” rialacha faoi alt 18;

tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI)” an bhrí a shanntar
dó le halt 19(1);

ciallaíonn “ceimiceáin chontúirteacha” ceimiceáin leachtacha ar bith
arna n-ainmniú mar cheimiceáin ar ábhar guaise don tsábháilteacht
iad, bunaithe ar na critéir shábháilteachta chun táirgí a shannadh i
gCaibidil 17 den Chód IBI, nó mar a fhoráiltear sna rialacha
tancaer ceimiceán;

ciallaíonn “an Cód IBI” an Cód Idirnáisiúnta um Dhéanmhas agus
Trealamh Long a Iompraíonn Ceimiceáin Chontúirteacha i mBulc
arna ghlacadh ag Coiste Muir-Shábháilteachta EMI le Rún
MSC.4(48) agus arna leasú—

(a) ag an gcoiste sin le Rúin MSC.10(54), MSC.14(57),
MSC.16(58), MSC.28(61), MSC.50(66), MSC.58(67),
MSC.102(73), MSC.176(79) agus MSC.219(82), agus

(b) ag Coiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí EMI le
Rúin MEPC.19(22), MEPC.32(27), MEPC.40(29),
MEPC.55(33), MEPC.69(38), MEPC.73(39),
MEPC.90(45), agus MEPC.119(52);

ciallaíonn “EMI” Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta na Náisiúin
Aontaithe;

ciallaíonn “Coinbhinsiún MARPOL” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta
chun Truailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú ag Prótacail 1978
agus 1997;

ciallaíonn “substaintí leachtacha urchóideacha” aon substaint a
léirítear i gcolún Earnáil an Truaillithe de chaibidlí 17 nó 18 den
Chód IBI, nó a mheasúnaítear go sealadach faoi fhorálacha rialachán
6.3 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Coinbhinsiún MARPOL, mar
shubstaint thagann faoi réim earnálacha X, Y nó Z nó de réir mar a
fhorordóidh an tAire sna rialacha tancaer ceimiceán.

17.—Tá feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le longa Éireannacha lena mbaineann Cuid B de
Chaibidil VII den Iarscríbhinn a ghabhann leis an
gCoinbhinsiún Sábháilteachta agus atá ag gabháil do
bhulc-lastaí de cheimiceáin chontúirteacha nó substaintí
leachtacha urchóideacha seachas peitriliam nó táirgí
inlasta dá samhail a iompar, agus

(b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den
Chaibidil sin agus atá ag gabháil do bhulc-lastaí den sórt
sin a iompar le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát,
mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach
drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh máistir
ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

18.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le haon longa a bhfuil feidhm
ag an gCaibidil seo maidir leo, rialacha a dhéanamh (“rialacha
tancaer ceimiceán”)—
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(a) lena bhforordaítear ceanglais maidir le cabhail,
barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht, suiteáil
leictreach, trealamh agus innealra long den sórt sin agus
maidir leis an gcosaint in aghaidh dóiteáin a dhéanfar
orthu,

(b) lena rialaítear deisiúcháin, athruithe, modhnuithe agus
feistiú i ndáil leis an méid sin, agus

(c) lena gceanglaítear suirbhéireacht a dhéanamh ar aon longa
den sórt sin ar longa Éireannacha iad, a mhéid, agus ar
cibé slí agus i gceann cibé eatraimh, a fhorordófar.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh ceanglais maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas a bheith i rialacha
tancaer ceimiceán—

(a) cumas marthanais loinge agus suíomh umar lasta,

(b) eagrú loinge,

(c) coimeád lasta,

(d) aistriú lasta,

(e) ábhair déanmhais, líneálacha agus bratuithe cosantacha,

(f) teocht lasta a rialú,

(g) socruithe aeraithe agus saortha gáis maidir le humair lasta,

(h) rialú comhshaoil,

(i) suiteálacha leictreacha,

(j) cosaint in aghaidh dóiteáin agus múchadh dóiteáin,

(k) aerú meicniúil i limistéar an lasta,

(l) ionstraimíocht,

(m) cosaint pearsanra,

(n) ceanglais speisialta agus ceanglais oibríochta, lena n-
áirítear oiliúint pearsanra loinge,

(o) ceanglais iompair a shonrú maidir le táirgí áirithe a iompar
nach bhfuil feidhm ag an gCód IBI maidir leo agus a
d’fhéadfadh a bheith ina nguaiseacha sábháilteachta agus
truaillithe, i gcás gur dóigh leis an Aire go bhféadfadh gur
cuí réamhchúraimí sábháilteachta éigin a ghlacadh, agus

(p) fógra a thabhairt faoi thionóiscí nó lochtanna.

(3) Le linn don Aire rialacha tancaer ceimiceán a dhéanamh,
féadfaidh sé nó sí longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag féachaint
d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, más cuí—

(a) méid nó cumraíocht na long sin,

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid,

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh,
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(d) an cineál lasta a iompraítear lena n-áirítear déine na
nguaiseacha comhshaoil agus sábháilteachta atá i gceist,

(e) aois agus dáta déanmhais long, agus

(f) cibé ní nó nithe eile is dóigh leis an Aire is cuí a chur i
gcuntas sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha tancaer ceimiceán éagsúla a dhéanamh
maidir le hiompar bulc-lastaí de cheimiceáin chontúirteacha nó de
shubstaintí leachtacha urchóideacha éagsúla arna n-iompar ag aicmí
éagsúla long, le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar
éagsúil oibríochta.

(5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha tancaer ceimiceán
is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin
Sábháilteachta, lena n-áirítear an Cód IBI, a chur i ngníomh i ndáil
le bulc-lastaí de cheimiceáin chontúirteacha nó de leachtanna
urchóideacha a iompar.

(6) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an gCaibidil seo, is
cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile lena gcumasaítear dó nó di na ceanglais a fhorordú
nach foláir do longa lena mbaineann an Chaibidil seo a
chomhlíonadh.

(7) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go gceanglaítear leis na rialacha
tancaer ceimiceán, go bhfeisteofar nó go n-iomprófar ar
long lena mbaineann an t-alt seo feisteas, ábhar, fearas,
gaireas, ball trealaimh ar leith, nó cineál ar leith den
chéanna, nó go ndéanfar aon socrú ar leith, nó go
gcomhlíonfar aon nós imeachta nó eagrú, féadfaidh an
tAire a cheadú go ndéanfar feisteas, ábhar, fearas,
gaireas, ball trealaimh nó cineál ar bith eile a fheistiú nó
a iompar, nó go ndéanfar aon socrú, nós imeachta, nó
eagrú eile ar an long sin, más deimhin leis nó léi, tríd an
gcéanna a thriail nó ar shlí eile, go bhfuil an feisteas, an
t-ábhar, an fearas, an gaireas, an ball trealaimh sin nó an
cineál den chéanna, nó go bhfuil aon socrú, nós imeachta
nó eagrú ar leith, chomh héifeachtach ar a laghad leis an
gceann a cheanglaítear leis na rialacha.

(b) Ní cheadaítear le mír (a) go mbeidh modhanna nó
nósanna imeachta oibríochta ina malairt ar fheisteas,
ábhar, fearas, gaireas, ball trealaimh ar leith, nó cineál
den chéanna, mura ndéantar foráil chuige sin sna rialacha
tancaer ceimiceán.

19.—(1) (a) Más rud é tar éis don Aire dearbhú suirbhéireachta,
arna dhéanamh ag suirbhéir long faoi na rialacha tancaer
ceimiceán i leith loinge Éireannaí lena mbaineann an
Chaibidil seo, a fháil agus más deimhin leis nó léi go
gcomhlíonann an long cibé rialacha is iomchuí maidir leis
an long agus ar an gcoinníoll, más iomchuí—

(i) go bhfuil deimhniú trealaimh sábháilteachta faoi alt
22(1) d’Acht 1952, deimhniú raidió faoi alt 23(1)
d’Acht 1952 agus deimhniú sábháilteachta um
dhéanmhas lastloinge faoi alt 4(1) d’Acht 1966, nó

(ii) go bhfuil deimhniú sábháilteachta lastloinge faoi alt
13(1) den Acht seo,
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i bhfeidhm i leith na loinge, eiseoidh sé nó sí, maidir leis
an long, Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh
Ceimiceáin Chontúirteacha a Iompar i mBulc (“deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI)”), san fhoirm a
fhorordóidh an tAire sna rialacha tancaer ceimiceán.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “dearbhú suirbhéireachta”
dearbhú arna dhéanamh faoi alt 272 (arna chur chun
feidhme le halt 27(2) d’Acht 1952 agus le halt 3(4) d’Acht
1966) den Phríomh-Acht.

(2) Aon long Éireannach a mbeidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (IBI) i bhfeidhm ina leith, beidh sí faoi réir cibé
suirbhéireachtaí breise dá bhforáiltear faoi na rialacha tancaer
ceimiceán chun a chinntiú go leanfaidh an long de cheanglais na
rialacha sin a chomhlíonadh.

(3) Más rud é, tar éis suirbhéireachta dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
gur deimhin leis an Aire go leanann an long de cheanglais na rialacha
tancaer ceimiceán a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí an deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) a fhormhuiniú sa chéill sin.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), beidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná 5 bliana nó
cibé tréimhse is giorra ná sin a bheidh sonraithe ann. Féadfar an
deimhniú a chealú más deimhin leis an Aire nach gcomhlíonann an
long aon cheann de cheanglais na rialacha tancaer ceimiceán a
bhaineann léi a thuilleadh.

(5) Féadfaidh an tAire an tréimhse ar ina leith a fhéadfaidh
feidhm a bheith le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) faoin
gCaibidil seo a fhadú go tréimhse nach faide ná 5 bliana agus 5 mhí
de réir mar a bheidh forordaithe sna rialacha tancaer ceimiceán.

(6) Scorfaidh deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) de bheith
i bhfeidhm—

(a) mura gcríochnaítear aon suirbhéireacht iomchuí ar an long
laistigh de na tréimhsí a shonraítear le haghaidh na
suirbhéireachta sin mar a bheidh forordaithe leis na
rialacha tancaer ceimiceán nó mar a cheanglaítear faoi
alt21(2)(b),

(b) mura bhfuil an deimhniú formhuinithe faoi fho-alt (3),

(c) ar an long a aistriú chuig bratach stáit eile, nó

(d) ar aon athrú neamhcheadaithe a dhéanamh ar an long is
athrú dá dtagraítear in alt 21(1).

(7) Tá feidhm ag ailt 27(9) agus 28(1) d’Acht 1952 i ndáil le
deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) mar atá feidhm acu maidir
le deimhniú a n-údaraítear é a eisiúint faoin Acht sin.

(8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe
oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) mar atá feidhm aige maidir le
deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus maidir le Deimhniú
Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Ceimiceáin Chontúirteacha a
Iompar i mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is
tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin
gCoinbhinsiún Sábháilteachta, i leith loinge lena mbaineann an
Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil
an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta
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idirnáisiúnta (IBI), gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
inghlactha (IBI) de.

(9) (a) Ní rachaidh long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
farraige, ná ní fhéachfaidh sí le dul chun farraige, gan
deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire ina leith.

(b) Aon long a théann chun farraige nó a fhéachann le dul
chun farraige, gan deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(IBI) a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire ina leith,
de shárú ar mhír (a), measfar gur long neamhshábháilte
í chun críocha Chaibidil 7.

(10) Maidir leis an tagairt do dheimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(IBI) i bhfo-alt (9) agus in ailt 20(4) agus 24(2)(a) agus (c),
forléireofar í, i gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas
long Éireannach, mar thagairt do dheimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta inghlactha (IBI).

(11) Féadfaidh an tAire duine a údarú thar a cheann nó thar a
ceann chun deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) a eisiúint, a
fhormhuiniú, a chealú nó a fhadú.

20.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann sí na rialacha tancaer
ceimiceán, agus

(b) an long sin a chothabháil i gcomhréir leis na rialacha
tancaer ceimiceán chun a chinntiú go leanfaidh an long,
ar gach slí, de bheith oiriúnach chun oibriú gan contúirt
don long nó do na daoine a bheidh ar bord.

(2) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) sula gcuirtear an long i seirbhís,

(b) sula n-eisítear an deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI)
maidir léi den chéad uair, agus

(c) sula leanfaidh an long i seirbhís tar éis dá deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) dul in éag,

a chur faoi deara go ndéanfaidh suirbhéir long nó cibé duine eile a
údaróidh an tAire chun na críche sin suirbhéireacht ar an long de
réir na rialacha tancaer ceimiceán.

(3) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo a chur faoi deara suirbhéireacht a
dhéanamh ar an long faoi alt 19(2) nó alt 21(2)(b), i gcás ina
gceanglaítear sin.

(4) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge lena mbaineann an
Chaibidil seo a chinntiú go bhfuil deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(IBI) atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú gach tráth.

(5) (a) Gan dochar d’alt 23 d’Acht 2000, aon uair a bhainfidh
tionóisc do long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil
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seo, nó a aimsítear locht ar an long sin, ar ní é ceachtar
acu a dhéanann difear do shábháilteacht na loinge nó
d’éifeachtúlacht nó do chomhláine a fearas tarrthála nó
trealaimh eile a cheanglaítear leis na rialacha tancaer
ceimiceán, ní foláir do mháistir nó d’úinéir na loinge, a
luaithe a bheidh deis ann, an ní a thuairisciú don
Phríomh-Shuirbhéir nó d’aon suirbhéir long eile in Oifig
na Suirbhéireachta Muirí, An Roinn Iompair.

(b) I gcás ina mbeidh an long i gcalafort de chuid stáit lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, seachas sa
Stát, ní foláir don úinéir nó don mháistir tuarascáil a
thabhairt freisin, a luaithe a bheidh deis ann, do na
húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

21.—(1) Ní dhéanfar aon athrú ar dhéanmhas, trealamh, feistis,
eagruithe agus ábhar a thagann faoi réim suirbhéireachta faoi na
rialacha tancaer ceimiceán, seachas trí athsholáthar díreach, gan
ceadú ón Aire nó ó dhuine a bheidh údaraithe aige nó aici chun na
críche sin.

(2) Tar éis tuarascáil dá dtagraítear in alt 20(5)(a) a fháil,
déanfaidh an Príomh-Shuirbhéir nó an suirbhéir long eile ar tugadh
fógra dó nó di—

(a) más rud é go bhfuil an long, ar long Éireannach í, i ndlínse
stáit eile lena mbaineann an Coinbhinsiún, a chinntiú go
dtuairisceoidh máistir nó úinéir na loinge an ní do na
húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin, agus

(b) socrú maidir le haon suirbhéireacht bhreise is gá sna
imthosca, ina thuairim nó ina tuairim, faoi na rialacha
tancaer ceimiceán.

22.—I gcás long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil seo a
aistriú chuig brat stáit lena mbaineann an Coinbhinsiún
Sábháilteachta, is páirtí freisin i gCoinbhinsiún MARPOL, déanfaidh
an tAire, má iarrtar air nó uirthi é laistigh de 3 mhí ó thráth an
aistrithe sin, cóip den deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) ab
infheidhme maidir leis an long roimh an aistriú agus, má tá fáil orthu,
cóipeanna de na tuarascálacha suirbhéireachta iomchuí, a tharchur,
a luaithe is féidir, chuig na húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

23.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge lena
mbaineann an Chaibidil seo agus í a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé
nó sí go ndéanann sí an Chaibidil seo agus na rialacha tancaer
ceimiceán a chomhlíonadh.

(2) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann long aon
fhorálacha den Chaibidil seo nó de na rialacha tancaer ceimiceán,
tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don mháistir ina
luafar an tslí nach ndéanann an long iad a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (2).

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long, istír nó ar an duga), cibé
ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus rochtain
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a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí leis nó léi chun
na críche sin.

24.—(1) Má mhainníonn úinéir nó máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo aon cheann de na dualgais a
cheanglaítear air nó uirthi faoi alt 20 (seachas fo-ailt (4) agus (5) den
alt sin) a chomhlíonadh ansin déanann úinéir na loinge (más air nó
uirthi atá an locht) agus máistir na loinge sin (más air nó uirthi atá
an locht) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(2) I gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo—

(a) nach bhfuil deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú mar a cheanglaítear faoi alt 20(4),

(b) go mainníonn úinéir nó máistir na loinge, gan leithscéal
réasúnach, tuarascáil a thabhairt mar a fhoráiltear in alt
20(5)(a) nó (b), nó

(c) go dtéann an long chun farraige nó go bhféachann sí le dul
chun farraige—

(i) gan deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IBI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge de
shárú ar alt 19(9)(a), nó

(ii) le linn é a mheas ina leith gur long neamhshábháilte
í faoi alt 19(9)(b), de shárú ar fhógra coinneála faoi
alt 66,

ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) nó
máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion agus dlitear—

(i) i gcás ciona faoi mhír (a) nó (b), ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó
uirthi,agus

(ii) i gcás ciona faoi mhír (c), ar é nó í a chiontú go
hachomair—

(I) fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi, nó

(II) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le long a ndearnadh fógra faoi alt 23(2) lena
gceanglaítear na rialacha a chomhlíonadh sula dtéann an long chun
farraige, a thabhairt dá húinéir nó dá máistir ina leith, go dtéann sí
chun farraige nó go bhféachann sí le dul chun farraige gan na rialacha
a chomhlíonadh de réir mar a cheanglaítear san fhógra, ansin
déanann an t-úinéir nó an máistir (de réir mar a bheidh) cion agus
dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 2

Rialacha Iompair Gáis Leachtaithe

25.—Sa Chaibidil seo—

tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IGI)” an bhrí a
shanntar dó le halt 28(8);

tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI)” an bhrí a shanntar
dó le halt 28(1);

ciallaíonn “gás leachtaithe” aon gháis leachtaithe ag a bhfuil gal-bhrú
is airde ná 2.8 barra dearbhscála ag teocht 37.8°C agus substaintí
áirithe eile mar a thaispeántar iad i gCaibidil 19 den Chód IGC, nuair
a iompraítear iad i mbulc nó de réir mar a bheidh forordaithe ag an
Aire sna rialacha iompair gáis leachtaithe;

ciallaíonn “rialacha iompair gáis leachtaithe” rialacha faoi alt 27;

ciallaíonn “Cód IGI” an Cód Idirnáisiúnta um Dhéanmhas agus
Trealamh Long a Iompraíonn Gáis Leachtaithe i mBulc arna
ghlacadh ag Coiste Muir-Shábháilteachta EMI le Rún MSC.5(48)
agus arna leasú ag an Coiste sin le Rúin MSC.17(58), MSC.30(61),
MSC.32(63), MSC.59(67), MSC.103(73), MSC.177(79) agus
MSC.220(82);

ciallaíonn “EMI” Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta na Náisiún
Aontaithe.

26.—Tá feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le longa Éireannacha lena mbaineann Cuid C de
Chaibidil VII den Iarscríbhinn a ghabhann leis an
gCoinbhinsiún Sábháilteachta agus a bheidh ag gabháil
d’iompar lastaí gás leachtaithe i mbulc, agus

(b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den
Chaibidil sin agus a bheidh ag gabháil d’iompar den sórt
sin le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud
é nach mbeadh sí sa chalafort sin murach drochaimsir nó
aon imthoisc éigin eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir
na loinge a chosc ná a oirchill.

27.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le haon longa lena mbaineann
an Chaibidil seo, rialacha (“rialacha iompair gáis leachtaithe”) a
dhéanamh —

(a) lena bhforordaítear ceanglais maidir le cabhail,
barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht, suiteáil
leictreach, trealamh agus innealra long den sórt sin agus
maidir leis an gcosaint in aghaidh dóiteáin a dhéanfar
orthu,

(b) lena rialaítear deisiúcháin, athruithe, modhnuithe agus
feistiú i ndáil leis an méid sin, agus
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(c) lena gceanglaítear suirbhéireacht a dhéanamh ar aon longa
den sórt sin ar longa Éireannacha iad, a mhéid, agus i
cibé slí agus i gceann cibé eatraimh a fhorordófar.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1) féadfaidh ceanglais maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas a bheith i rialacha
iompair gáis leachtaithe—

(a) cumas marthanais loinge agus suíomh umar lasta,

(b) eagrú loinge,

(c) coimeád lasta,

(d) brúshoithí próisis agus córais píobánra leachta, gaile agus
brú,

(e) ábhair déanmhais,

(f) brú agus teocht lasta a rialú,

(g) córais oscailtí aeraithe umar lasta,

(h) rialú comhshaoil,

(i) suiteálacha leictreacha,

(j) cosaint in aghaidh dóiteáin agus múchadh dóiteáin,

(k) aerú meicniúil i limistéar an lasta,

(l) ionstraimíocht, (tomhasaireacht agus gás a bhrath),

(m) cosaint pearsanra,

(n) teorainneacha líonta d’umair lasta,

(o) lasta a úsáid mar bhreosla,

(p) ceanglais maidir le lastaí áirithe a iompar,

(q) ceanglais oibríochta lena n-áirítear faisnéis lasta,
comhoiriúnacht lasta atá le hiompar, oiliúint pearsanra,
dul isteach i spásanna, lasta a iompar ag teochtaí ísle,
trealamh cosanta, córais ghlasála éigeandála lasta agus
aláraim agus oibríochtaí aistrithe lasta, agus

(r) fógra a thabhairt faoi thionóiscí nó lochtanna.

(3) Le linn dó nó di rialacha tancaer gáis leachtaithe a dhéanamh
féadfaidh an tAire longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag féachaint
d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, más cuí—

(a) méid, nó cumraíocht long den sórt sin,

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid,

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh,

(d) an cineál lasta a iompraítear lena n-áirítear déine na
nguaiseacha comhshaoil agus sábháilteachta atá i gceist,

(e) aois agus dáta déanmhais long, agus
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(f) cibé ní nó nithe eile is dóigh leis an Aire is cuí a chur i
gcuntas sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha iompair gáis leachtaithe éagsúla a dhéanamh
maidir le hiompar bulc-lastaí de gháis leachtaithe éagsúla arna n-
iompar ag aicmí long éagsúla, le haghaidh imthosca éagsúla agus le
haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh sna rialacha iompair gáis
leachtaithe is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an
Choinbhinsiúin Sábháilteachta, lena n-áirítear an Cód IGI, a chur i
ngníomh i ndáil le bulc-lastaí de gháis leachtaithe a iompar.

(6) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an gCaibidil seo, is
cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile lena gcumasaítear dó nó di na ceanglais a fhorordú
nach foláir do longa lena mbaineann an Chaibidil seo a
chomhlíonadh.

(7) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás ina gceanglaítear leis na rialacha
iompair gáis leachtaithe go bhfeisteofar nó go n-
iomprófar ar long lena mbaineann an t-alt seo feisteas,
ábhar, fearas, gaireas, ball trealaimh áirithe nó cineál den
chéanna, nó go ndéanfar aon socrú ar leith, nó go
gcomhlíonfar aon nós imeachta nó eagrú, féadfaidh an
tAire a cheadú go ndéanfar feisteas, ábhar, fearas,
gaireas, ball trealaimh nó cineál ar bith eile den chéanna
a fheistiú nó a iompar nó go ndéanfar aon socrú, nós
imeachta nó eagrú eile ar an long sin, más deimhin leis
nó léi, tríd an gcéanna a thriail nó ar shlí eile, go bhfuil
an feisteas, an t-ábhar, an fearas, an gaireas, an ball
trealaimh, nó an cineál den chéanna, nó go bhfuil aon
socrú, nós imeachta nó aon eagrú ar leith, chomh
héifeachtach ar a laghad leis an gceann a cheanglaítear
leis na rialacha.

(b) Ní cheadaítear le mír (a) go mbeidh modhanna nó
nósanna imeachta oibríochta ina malairt ar fheisteas,
ábhar, fearas, gaireas, ball trealaimh ar leith, nó cineál
den chéanna, mura ndéantar foráil chuige sin sna rialacha
iompair gáis leachtaithe.

28.—(1) (a) Más rud é, tar éis don Aire dearbhú suirbhéireachta,
arna dhéanamh ag suirbhéir long faoi na rialacha iompair
gáis leachtaithe i leith loinge Éireannaí lena mbaineann
an Chaibidil seo, a fháil agus más deimhin leis nó léi go
gcomhlíonann an long cibé rialacha is iomchuí maidir leis
an long agus ar an gcoinníoll, más iomchuí—

(i) go bhfuil deimhniú trealaimh sábháilteachta faoi alt
22(1) d’Acht 1952, deimhniú raidió faoi alt 23(1)
d’Acht 1952 agus deimhniú sábháilteachta um
dhéanmhas lastloinge faoi alt 4(1)(a) d’Acht 1966, nó

(ii) go bhfuil deimhniú sábháilteachta lastloinge faoi alt
13(1) den Acht seo,

i bhfeidhm i leith na loinge, eiseoidh sé nó sí, maidir leis
an long sin, Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le
haghaidh Gáis Leachtaithe a Iompar i mBulc (“deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI)”), san fhoirm a
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fhorordóidh an tAire sna rialacha iompair gáis
leachtaithe.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “dearbhú suirbhéireachta”
dearbhú arna dhéanamh faoi alt 272 (arna chur chun
feidhme le halt 27(2) d’Acht 1952 agus le halt 3(4) d’Acht
1966) den Phríomh-Acht.

(2) Aon long Éireannach a mbeidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (IGI) i bhfeidhm ina leith, beidh sí faoi réir cibé
suirbhéireachtaí breise dá bhforáiltear faoi na rialacha iompair gáis
leachtaithe chun a chinntiú go leanfaidh an long de cheanglais na
rialacha sin a chomhlíonadh.

(3) Más rud é, tar éis suirbhéireacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
gur deimhin leis an Aire go leanann an long de cheanglais na rialacha
iompair gáis leachtaithe a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí an
deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) a fhormhuiniú sa chéill sin.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), beidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (IGI) i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná 5
bliana nó cibé tréimhse is giorra ná sin a bheidh sonraithe ann agus
féadfar é a chealú más deimhin leis an Aire nach gcomhlíonann an
long aon cheann de cheanglais na rialacha iompair gáis leachtaithe a
bhaineann léi a thuilleadh.

(5) Féadfaidh an tAire an tréimhse ar ina leith a fhéadfaidh
feidhm a bheith le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) a fhadú
go tréimhse nach faide ná 5 bliana agus 5 mhí de réir mar a bheidh
forordaithe sna rialacha iompair gáis leachtaithe.

(6) Scoireann deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) de bheith
i bhfeidhm—

(a) mura gcríochnaítear aon suirbhéireacht iomchuí ar an long
laistigh de na tréimhsí a shonraítear le haghaidh na
suirbhéireachtaí sin de réir mar a bheidh forordaithe leis
na rialacha iompair gáis leachtaithe nó mar a
cheanglaítear faoi alt 30(2)(b),

(b) mura bhfuil an deimhniú formhuinithe faoi fho-alt (3),

(c) ar an long a aistriú chuig bratach stáit eile, nó

(d) ar aon athrú neamhcheadaithe a dhéanamh ar an long is
athrú dá dtagraítear dá dtagraítear in alt 30(1).

(7) Tá feidhm ag ailt 27(9) agus 28(1) d’Acht 1952 i ndáil le
deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) mar atá feidhm leo i ndáil
le deimhniú a n-údaraítear é a eisiúint faoin Acht sin.

(8) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i leith deimhnithe
oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) mar atá feidhm aige maidir le
deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin agus maidir le Deimhniú
Oiriúnachta Idirnáisiúnta le haghaidh Gáis Leachtaithe a Iompar i
mBulc arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún
Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas
long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna
leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI),
gairfear deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (IGI) de.
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(9) (a) Ní rachaidh long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
farraige, ná ní fhéachfaidh sí le dul chun farraige gan
deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge.

(b) Má théann long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
farraige, nó má fhéachann sí le dul chun farraige, gan
deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) bailí a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge de shárú
ar mhír (a), measfar gur long neamhshábháilte í chun
críocha Chaibidil 7.

(10) Maidir leis an tagairt do dheimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(IGI) i bhfo-alt (9) agus in alt 29(4) agus 33(2)(a) agus (c),
forléireofar í, i gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas
long Éireannach, mar thagairt do dheimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta inghlactha (IGI).

(11) Féadfaidh an tAire aon duine a údarú thar a cheann nó thar
a ceann chun deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) a eisiúint, a
fhormhuiniú, a chealú nó a fhadú.

29.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann sí na rialacha iompair gáis
leachtaithe, agus

(b) an long sin a chothabháil i gcomhréir leis na rialacha
iompair gáis leachtaithe chun a chinntiú go leanfaidh an
long, ar gach slí, de bheith oiriúnach chun oibriú gan
contúirt don long nó do na daoine a bheidh ar bord.

(2) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) sula gcuirtear an long i seirbhís,

(b) sula n-eisítear an deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI)
maidir léi den chéad uair, agus

(c) sula leanfaidh an long i seirbhís tar éis dá deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) dul in éag,

a chur faoi deara go ndéanfaidh suirbhéir long nó cibé duine a eile
a údaróidh an tAire chun na críche sin suirbhéireacht ar an long de
réir na rialacha iompair gáis leachtaithe.

(3) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo a chur faoi deara suirbhéireacht a
dhéanamh uirthi faoi alt 28(2) nó alt 30(2)(b), i gcás ina
gceanglaítear sin.

(4) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge lena mbaineann an
Chaibidil seo a chinntiú go bhfuil deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(IGI), atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú gach tráth.

(5) (a) Gan dochar d’alt 23 d’Acht 2000, aon uair a bhainfidh
tionóisc do long Éireannach lena mbaineann an t-alt seo,
nó a aimsítear locht ar an long sin, ar ní é ceachtar acu a
dhéanann difear do shábháilteacht na loinge nó

37

Cd.3 A.28

Dualgais úinéirí
agus máistrí
(Caibidil 2).



Cd.3 A.29

Comhlíonadh
(Caibidil 2).

Long a aistriú
(Caibidil 2).

Cumhachtaí
suirbhéirí (Caibidil
2).

38

[Uimh. 14.] [2010.]An tAcht Loingis Cheannaı́ochta 2010.

d’éifeachtúlacht nó do chomhláine a fearas tarrthála nó
trealaimh eile a cheanglaítear leis na rialacha iompair gáis
leachtaithe, ní foláir do mháistir nó d’úinéir na loinge, a
luaithe a bheidh deis ann, an ní a thuairisciú don
Phríomh-Shuirbhéir nó d’aon suirbhéir long eile in Oifig
na Suirbhéireachta Muirí, An Roinn Iompair.

(b) I gcás ina mbeidh an long i gcalafort de chuid stáit lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, seachas an
Stát, ní foláir don mháistir nó don úinéir tuarascáil a
thabhairt freisin, a luaithe a bheidh deis ann, do na
húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

30.—(1) Ní dhéanfar aon athrú ar dhéanmhas, trealamh, feistis,
eagruithe agus ábhar a thagann faoi réim suirbhéireachta faoi
rialacha iompair gáis leachtaithe arna ndéanamh faoin gCaibidil seo,
seachas trí athsholáthar díreach, gan ceadú an Aire nó ó dhuine a
bheidh údaraithe aige nó aici chun na críche sin.

(2) Tar éis tuarascáil dá dtagraítear in alt 29(5)(a) a fháil, ní foláir
don Phríomh-Shuirbhéir nó don suirbhéir long eile dár tugadh
fógra—

(a) más rud é go bhfuil an long i ndlínse stáit eile lena
mbaineann an Coinbhinsiún, a chinntiú go dtuairisceoidh
máistir nó úinéir na loinge an ní do na húdaráis chuí de
chuid rialtas an stáit sin, agus

(b) socrú a dhéanamh maidir le haon suirbhéireacht bhreise is
gá sna himthosca, ina thuairim nó ina tuairim, faoi na
rialacha iompair gáis leachtaithe.

31.—I gcás long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil seo a
aistriú go brat tíre lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta,
déanfaidh an tAire, má iarrtar air nó uirthi é laistigh de 3 mhí ó
thráth an aistrithe sin, cóip den deimhniú oiriúnachta (IGI) ab
infheidhme maidir leis long roimh an aistriú agus, má tá fáil orthu,
cóipeanna de na tuarascálacha suirbhéireachta iomchuí, a tharchur,
a luaithe is féidir, chuig na húdaráis chuí de chuid rialtas na tíre sin.

32.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge lena
mbaineann an Chaibidil seo agus í a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé
nó sí go ndéanann sí an Chaibidil seo agus na rialacha iompair gáis
leachtaithe a chomhlíonadh.

(2) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann long aon
fhorálacha den Chaibidil seo nó de na rialacha iompair gáis
leachtaithe, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don
mháistir ina luafar an tslí nach ndéanann an long iad a
chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (2).

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long nó istír nó ar an duga), cibé
ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus rochtain
a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí leis nó léi chun
na críche sin.
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33.—(1) Má mhainníonn úinéir nó máistir loinge lena mbaineann
an Chaibidil seo na dualgais a cheanglaítear air nó uirthi faoi alt 29
(seachas fo-ailt (4) agus (5) den alt sin) a chomhlíonadh ansin
déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) agus máistir
na loinge (más air nó uirthi atá an) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(2) I gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo—

(a) nach bhfuil deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú de shárú ar alt 29(4),

(b) go mainníonn úinéir nó máistir na loinge, gan leithscéal
réasúnach, tuarascáil a thabhairt mar a fhoráiltear in alt
29(5)(a) nó (b), nó

(c) go dtéann an long chun farraige nó go bhféachann sí le dul
chun farraige—

(i) gan deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (IGI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge de
shárú ar alt 28(9)(a), nó

(ii) le linn é a mheas ina leith gur long neamhshábháilte
í faoi alt 28(9)(b), de shárú ar fhógra coinneála faoi
alt 66,

ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) agus
máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion agus
dlitear—

(i) i gcás ciona faoi mhír (a) nó (b), ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó
uirthi, agus

(ii) i gcás ciona faoi mhír (c)—

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

(II) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le long a ndearnadh fógra faoi alt 32(2)
lena gceanglaítear na rialacha a chomhlíonadh de réir an fhógra sula
dtéann an long chun farraige, a thabhairt dá húinéir nó dá máistir,
go dtéann sí chun farraige nó go bhféachann sí le dul chun farraige,
gan na rialacha a chomhlíonadh de réir mar a cheanglaítear san
fhógra, ansin déanann an t-úinéir nó ag an máistir (de réir mar a
bheidh) cion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
a chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 3

Rialacha Iompair Núicléach

34.—Sa Chaibidil seo—

tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta inghlactha (BNI)” an bhrí
a shanntar dó le halt 37(7)(b),

tá le “deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI)” an bhrí a shanntar
dó le halt 37(1)(a),

ciallaíonn “dramhaíolacha radaighníomhacha ardleibhéil”
dramhaíolacha leachtacha a thig as oibriú an chórais úsctha
chéadchéime nó na dramhaíolacha tiubhaithe ó chéim úsctha dá éis
sin, i saoráid chun breosla núicléach ionradaithe, nó solaid a
rinneadh as na dramhaíolacha leachtacha sin, a athphróiseáil;

ciallaíonn “EMI” Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta na Náisiún
Aontaithe;

ciallaíonn “tarlú” aon teagmhas nó sraith teagmhas, lena n-áirítear
caillteanas sláine coimeádáin, leis an mbunús céanna agus arb é an
toradh atá air nó orthu, nó a bhféadfadh sé gurb an toradh a bheadh
air nó orthu, scaoileadh lasta (trí éalú óna chóras coimeádta nó trí
phacáiste lasta a chailleadh), nó scaoileadh dóchúil lasta, ar lasta
breosla núicléach ionradaithe phacáistithe, lasta plútóiniam
phacáistithe nó lasta dramhaíolacha radaighníomhacha ardleibhéil
pacáistithe é;

ciallaíonn “Cód BNI” an Cód Idirnáisiúnta um Iompar Sábháilte
Breosla Núicléach Ionradaithe Phacáistithe, Plútóiniam Phacáistithe
agus Dramhaíolacha Radaighníomhacha Ardleibhéil Pacáistithe ar
Bord Long, arna ghlacadh ag Coiste Muir-Shábháilteachta EMI le
Rún MSC.88(71) agus arna leasú ag an gcoiste sin le Rúin
MSC.118(74), MSC.135(76) agus MSC.178(79);

ciallaíonn “lasta núicléach” breosla núicléach ionradaithe pacáistithe,
plútóiniam pacáistithe nó dramhaíolacha radaighníomhacha
ardleibhéil pacáistithe a iompraítear mar lasta;

ciallaíonn “plútóiniam” an meascán iseatóp den ábhar sin arna
úscadh as breosla núicléach ionradaithe de dhroim athphróiseála;

ciallaíonn “breosla núicléach ionradaithe” ábhar ina bhfuil iseatóip
úráiniam, thóiriam agus/nó phlútóiniam a úsáideadh chun imoibriú
slabhrach núicléach uathchothaitheach a chothabháil.

35.—Tá feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le longa Éireannacha lena mbaineann Cuid D de
Chaibidil VII den Iarscríbhinn a ghabhann leis an
gCoinbhinsiún Sábháilteachta agus atá, nó a bheartaíonn
a bheith, ag gabháil do lasta núicléach a iompar, agus

(b) maidir le haon long eile lena mbaineann an Chuid sin den
Chaibidil sin agus atá ag gabháil do lasta den sórt sinn a
iompar le linn di a bheith in aon chalafort sa Stát, mura
rud é nach mbeadh an long in aon chalafort den sórt sin
murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach
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bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a
oirchill.

36.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh (“rialacha
iompair núicléach”) lena bhforordófar ceanglais maidir le longa lena
mbaineann an Chaibidil seo d’iompar lasta núicléach, agus lena
gceanglófar suirbhéireacht a dhéanamh ar aon longa den sórt sin ar
longa Éireannacha iad, a mhéid agus ar cibé slí agus i gceann cibé
eatraimh a fhorordófar.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh ceanglais maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas a bheith i rialacha
iompair núicléach—

(a) cobhsaíocht damáiste,

(b) bearta um shábháilteacht ó dhóiteán,

(c) teochta spásanna lasta a rialú,

(d) cúinsí déanmhais,

(e) socruithe maidir le lasta a dhaingniú,

(f) soláthar cumhachta leictreachais,

(g) cosaint raideolaíoch,

(h) bainistíocht agus oiliúint,

(i) plean éigeandála ar bord loinge,

(j) fógra a thabhairt i dtaobh teagmhais a bhaineann le lastaí
long a bhfuil feidhm ag na rialacha iompair núicléach
maidir leo,

(k) doiciméadacht ar bord maidir le lasta lena mbaineann na
rialacha iompair núicléach, agus

(l) gníomhú le linn éigeandála agus garchabhair liachta is
iomchuí maidir le teagmhais a bhaineann le lasta
núicléach.

(3) Le linn don Aire rialacha iompair núicléach a dhéanamh,
féadfaidh sé nó sí longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag féachaint
d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, más cuí—

(a) cineál an lasta lena mbaineann na rialacha iompair
núicléach agus méid na radaíochta atá á leathadh nó á
astú, as an lasta arna thomhas i mBeicireilí (Bq), agus

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid, agus
cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha iompair núicléach éagsúla a dhéanamh
maidir le haicmí éagsúla long d’iompar lasta éagsúil le haghaidh
imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh sna rialacha iompair núicléach
is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin
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Sábháilteachta, lena n-áirítear an cód BNI, a chur i ngníomh i ndáil
le lasta núicléach a iompar.

(6) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an gCaibidil seo, is
cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile lena gcumasaítear dó nó di na ceanglais a fhorordú
nach foláir do longa lena mbaineann an Chaibidil seo a
chomhlíonadh.

37.—(1) (a) Más rud é, tar éis don Aire dearbhú suirbhéireachta,
arna dhéanamh ag suirbhéir long faoi na rialacha iompair
núicléach i leith loinge Éireannaí lena mbaineann an
Chaibidil seo, a fháil agus más deimhin leis nó léi go
gcomhlíonann an long na rialacha iompair núicléach is
iomchuí maidir leis an long agus ar an gcoinníoll, más
iomchuí—

(i) i gcás gur long paisinéirí í an long, go bhfuil deimhniú
sábháilteachta ginearálta faoi alt 20(1) d’Acht 1952,
agus

(ii) in aon chás eile, go bhfuil deimhniú trealaimh
sábháilteachta faoi alt 22(1) d’Acht 1952, deimhniú
raidió faoi alt 23(1) d’Acht 1952 agus deimhniú
sábháilteachta um dhéanmhas lastloinge faoi alt 4(1)
d’Acht 1966 nó deimhniú sábháilteachta lastloinge
faoi alt 13(1) den Acht seo,

i bhfeidhm i leith na loinge, déanfaidh sé nó sí, ar iarratas
ón úinéir, Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le
haghaidh Lasta BNI a Iompar (“deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (BNI)”) a eisiúint, san fhoirm dá
bhforáiltear sna rialacha iompair núicléach.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “dearbhú suirbhéireachta”
dearbhú arna dhéanamh faoi alt 272 (arna chur chun
feidhme le halt 27(2) d’Acht 1952 agus le halt 3(4) d’Acht
1966) den Phríomh-Acht.

(2) Aon long Éireannach a mbeidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (BNI) i bhfeidhm ina leith, beidh sí faoi réir cibé
suirbhéireachtaí breise dá bhforáiltear faoi na rialacha iompair
núicléach chun a chinntiú go leanfaidh an long de cheanglais na
rialacha sin a chomhlíonadh.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), beidh deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (BNI) i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná 1
bhliain amháin nó cibé tréimhse is giorra ná sin a bheidh sonraithe
ann agus féadfar é a chealú más deimhin leis an Aire nach
gcomhlíonann an long aon cheann de cheanglais na rialacha iompair
núicléach a thuilleadh.

(4) Féadfaidh an tAire nó cibé duine a údaróidh sé nó sí chun na
críche sin, an tréimhse ar ina leith a fhéadfaidh feidhm a bheith le
deimhniú idirnáisiúnta faoin gCaibidil seo a fhadú go tréimhse nach
faide ná 1 bhliain amháin agus 5 mhí de réir mar a bheidh sonraithe
sna rialacha iompair núicléach.

(5) Scoireann deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) de bheith
i bhfeidhm—
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(a) mura gcríochnaítear aon suirbhéireacht iomchuí ar an long
laistigh den tréimhse a shonraítear le haghaidh na
suirbhéireachta sin de réir mar a bheidh forordaithe leis
na rialacha iompair núicléach nó mar a cheanglaítear faoi
alt 39 (2)(b),

(b) murar deimhin leis an Aire, tar éis aon iniúchadh nó
suirbhéireacht a dhéanamh, go leanann an long de
cheanglais na rialacha iompair núicléach le haghaidh long
de sórt sin a chomhlíonadh go substaintiúil, nó

(c) má scoireann aon cheann de na deimhnithe dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(a)(i) nó (ii), is iomchuí maidir leis an long,
de bheith i bhfeidhm i leith na loinge sin—

(i) ar aon athrú neamhcheadaithe a dhéanamh ar an long
is athrú dá dtagraítear in alt 39 (1), nó

(ii) ar an long a aistriú go dtí stát eile.

(6) (a) Ní oibreoidh long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
lasta núicléach a iompar ná ní rachaidh sí chun farraige
ná ní fhéachfaidh sí le dul chun farraige, gan deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire.

(b) Má oibríonn long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
lasta núicléach a iompar, nó má théann sí chun farraige,
nó má fhéachann sí le dul chun farraige, gan deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) bailí a bheidh i bhfeidhm
de thuras na huaire i leith na loinge measfar gur long
neamhshábháilte í chun críocha Chaibidil 7.

(7) (a) Tá feidhm ag ailt 27(9) agus 28(1) d’Acht 1952 maidir le
deimhnithe oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) mar atá
feidhm acu maidir le deimhniú arna údarú faoin Acht sin.

(b) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le deimhnithe
oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) mar atá feidhm aige
maidir le deimhniú arna eisiúint faoin Acht sin, agus
maidir le haon Deimhniú Oiriúnachta Idirnáisiúnta le
haghaidh Lasta BNI a Iompar comhréire arna eisiúint ag
rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír lena mbaineann an
Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin gCoinbhinsiún sin, i
leith loinge lena mbaineann an t-alt seo, seachas long
Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht
chéanna leis sa Stát agus atá le deimhniú oiriúnachta
(BNI), gairfear deimhniú oiriúnachta inghlactha (BNI)
de.

(8) Maidir leis an tagairt do dheimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
(BNI) i bhfo-alt (6) agus ailt 38(4) agus 41(2)(a) nó (c), forléireofar
í, i gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long
Éireannach, mar thagairt do dheimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta
inghlactha (BNI).

(9) Féadfaidh an tAire duine a údarú thar a cheann nó thar a
ceann chun deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) a eisiúint, a
chealú nó a fhadú.
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38.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann sí na rialacha iompair
núicléach, agus

(b) an long sin a chothabháil i gcomhréir leis na rialacha
iompair núicléach chun a chinntiú go leanfaidh an long,
ar gach slí, de bheith oiriúnach chun oibriú gan chontúirt
don long nó do na daoine a bheidh ar bord.

(2) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) sula ndéanfar lasta núicléach a iompar agus sula n-eiseofar
deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) ina leith den
chéad uair, agus

(b) sula leanfaidh an long de bheith ag gabháil do lasta
núicléach a iompar tar éis dá deimhniú oiriúnachta
idirnáisiúnta (BNI) dul in éag,

a chur faoi deara go ndéanfaidh suirbhéir long nó cibé duine eile a
údaróidh an tAire chun na críche sin suirbhéireacht ar an long, de
réir na rialacha iompair núicléach.

(3) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo a chur faoi deara suirbhéireacht a
dhéanamh uirthi faoi alt 37(2) nó alt 39(2)(b), i gcás ina
gceanglaítear sin.

(4) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo a chinntiú go bhfuil deimhniú
oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) atá i bhfeidhm de thuras na huaire i
leith na loinge ar fáil ar bord lena scrúdú gach tráth.

(5) (a) Gan dochar d’alt 23 d’Acht 2000, aon uair a bhainfidh
teagmhas nó tionóisc do long Éireannach lena mbaineann
an Chaibidil seo, nó a aimseofar locht, ar ní é ceachtar
acu a dhéanann difear do shábháilteacht na loinge nó
d’éifeachtúlacht nó do chomhláine a fearas tarrthála nó
trealaimh eile a cheanglaítear leis na rialacha iompair
núicléach, ní foláir do mháistir nó d’úinéir na loinge, a
luaithe a bheidh deis ann, an ní a thuairisciú don
Phríomh-Shuirbhéir nó d’aon suirbhéir eile in Oifig na
Suirbhéireachta Muirí, an Roinn Iompair.

(b) I gcás ina mbeidh an long i gcalafort de chuid stáit lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, seachas an
Stát, ní foláir don úinéir nó don mháistir tuarascáil a
thabhairt freisin, a luaithe a bheidh deis ann, do na
húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin.

39.—(1) Ní dhéanfar aon athrú ar long Éireannach lena
mbaineann an Chaibidil seo maidir le lasta lena mbaineann na
rialacha iompair núicléach a iompar, seachas trí athsholáthar díreach,
mura rud é go mbeidh sé ceadaithe ag suirbhéir long nó cibé duine
a bheidh údaraithe ag an Aire chun na críche.

(2) Tar éis tuarascáil dá dtagraítear in alt 38(5)(a) a fháil,
déanfaidh an Príomh-Shuirbhéir nó an suirbhéir long eile dár
tugadh fógra:
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(a) más rud é go bhfuil an long i ndlínse stáit eile lena
mbaineann an Coinbhinsiún, a chinntiú go dtuairisceoidh
máistir nó úinéir na loinge an ní do na húdaráis chuí de
chuid rialtas an stáit sin, agus

(b) socrú maidir le haon suirbhéireacht bhreise is gá sna
himthosca, ina thuairim nó ina tuairim, faoi na rialacha
iompair núicléach.

40.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go ndéanann sí an Chaibidil
seo agus na rialacha iompair núicléach a chomhlíonadh.

(2) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann long lena
mbaineann an Chaibidil seo aon fhorálacha den Chaibidil seo nó
ceanglais iomchuí de na rialacha iompair núicléach, tabharfaidh sé
nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don mháistir ina luafar an tslí
nach ndéanann an long iad a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra faoin
alt seo.

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long nó istír nó ar an duga), cibé
ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus rochtain
a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí leis nó léi chun
na críche sin.

41.—(1) Má mhainníonn úinéir nó máistir loinge lena mbaineann
an Chaibidil seo aon cheann de na dualgais cheanglaítear air nó
uirthi faoi alt 38 (seachas fo-ailt (4) agus (5) den alt sin) a
chomhlíonadh ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá
an locht) agus máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion
agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £100,000
a chur air nó uirthi.

(2) I gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo—

(a) nach bhfuil deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú de shárú ar alt 38(4),

(b) go mainníonn úinéir nó máistir na loinge, gan leithscéal
réasúnach, tuarascáil a thabhairt mar a fhoráiltear in alt
38(5)(a) agus (b), nó

(c) go n-oibríonn an long chun lasta núicléach a iompar nó go
bhféachann sí le hoibriú nó go dtéann sí chun farraige,
nó go bhféachann sí le dul chun farraige—

(i) gan deimhniú oiriúnachta idirnáisiúnta (BNI) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge de
shárú ar alt 37(6)(a), nó
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(ii) le linn é a mheas ina leith gur long neamhshábháilte
í faoi alt 37(6)(b), de shárú ar fhógra coinneála faoi
alt 66,

ansin déanann an t-úinéir (más air nó uirthi atá an locht) agus an
máistir (más air nó uirthi atá an locht) cion agus dlitear—

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

(ii) i gcás ciona faoi mhír (c)—

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

(II) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
£100,000 a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le long a ndearnadh fógra faoi alt 40(2) lena
gceanglaítear na rialacha a chomhlíonadh sula dtéann an long chun
farraige a thabhairt dá húinéir nó dá máistir, go dtéann sí chun
farraige nó go bhféachann sí le dul chun farraige, gan na rialacha a
chomhlíonadh de réir mar a cheanglaítear san fhógra, ansin déanann
an máistir nó an t-úinéir (de réir mar a bheidh) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 4

Árthaí Ardluais

42.—Sa Chaibidil seo—

tá le “deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais inghlactha” an bhrí
a shanntar dó le halt 45(7)(b);

ciallaíonn “dáta déanmhais” i ndáil le long lena mbaineann an
Chaibidil seo, an dáta a leagadh a cíle nó ar a raibh sí ag céim
chomhchosúil déanmhais;

ciallaíonn “Cód Árthaí Ardluais 1994” an Cód Sábháilteachta
Idirnáisiúnta le haghaidh Árthaí Ardluais arna ghlacadh ag Coiste
Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta le Rún MSC.36(63) arna
leasú ag Coiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta le Rúin
MSC.119(74), MSC.174(79) agus MSC.221(82);

ciallaíonn “Cód Árthaí Ardluais 2000” an Cód Sábháilteachta
Idirnáisiúnta le haghaidh Árthaí Ardluais, 2000 arna ghlacadh ag
Coiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta le Rún MSC.97(73)
arna leasú ag Coiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta le Rúin
MSC.175(79) agus MSC.221(82);

ciallaíonn “árthach ardluais” long ar féidir léi taisteal ar luas uasta,
ina mhéadair sa soicind (m/s), atá comhionann leis seo a leanas nó
níos mó:
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3.7 ∆0.1667 i gcás

∆ = an toirt toillíochta a fhreagraíonn don líne snámha dheartha
(m3);

ach ní fholaíonn sé árthach a bhfuil a cabhail ar taca go hiomlán
os cionn dhromchla an uisce i mód neamhthoillíochta di ag fórsaí
aeraidinimiciúla arna nginiúint ag éifeacht na talún;

tá le “deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais” an bhrí a shanntar
dó le halt 45(1)(a),

ciallaíonn “rialacha árthaí ardluais” rialacha arna ndéanamh faoi alt
44;

ciallaíonn “luas uasta” an luas a bhaintear amach ar an gcumhacht
tiomána leanúnach uasta a bhfuil an t-árthach deimhnithe ina leith
faoin meáchan oibríochta uasta agus ar léinseach uisce;

tá le “cead oibrithe (ÁAL)” an bhrí a shanntar dó le halt 45(3)(a);

ciallaíonn “áit dídine” aon limistéar ina bhfuil foscadh nádúrtha nó
saorga ar féidir le long lena mbaineann an t-alt seo é a úsáid mar
fhoscadh faoi chúinsí ar dóigh dóibh sábháilteacht na loinge a chur
i mbaol;

ciallaíonn “céim chomhchosúil déanmhais” an tráth a dtosaítear ar
dhéanmhas atá inaitheanta mar long shonrach, agus a bhfuil tosaithe
ar chóimeáil na loinge sin is cóimeáil ina bhfuil 50 tonna, nó 3 faoin
gcéad, ar a laghad de mhais mheasta an ábhair struchtúraigh uile,
cibé acu is lú;

ciallaíonn “idirthuras” turas chun long a sheachadadh nó a
athshuíomh.

43.—(1) (a) Faoi réir mhír (b), tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir
le longa Éireannacha is árthaí ardluais a tógadh—

(i) an 1 Eanáir 1996 nó dá éis agus roimh an 1 Iúil 2002
faoi Chód Árthaí Ardluais 1994 nó an 1 Iúil 2002 nó
dá éis faoi Chód Árthaí Ardluais 2000, agus

(ii) maidir le haon long eile a tógadh amhlaidh, le linn di
a bheith in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach
mbeadh sí in aon chalafort den sórt sin murach
drochaimsir nó aon imthoisc eile nach bhféadfadh an
máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill,

agus nach dtéann ar aghaidh i gcúrsa a turais—

(I) i gcás inar long paisinéirí an long, breis is 4 huaire
an chloig faoi 90 faoin gcéad den luas uasta ó áit
dídine, agus

(II) in aon chás eile, inar long 500 tonna agus os a chionn
d’olltonnáiste í, breis agus 8 n-uaire an chloig faoi 90
faoin gcéad den luas uasta ó áit dídine agus í
lánluchtaithe.

(b) Níl feidhm ag mír (a)—

(i) maidir le hárthaí paisinéirí ardluais lena mbaineann
Airteagal 3 de Threoir 2009/45/CE an 6 Bealtaine
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20091 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le rialacha sábháilteachta agus caighdeáin le
haghaidh long paisinéirí (athmhúnlú), nó

(ii) maidir le longa cogaidh, longa trúpaí, soithí
iascaireachta agus luaimh phléisiúir nach mbíonn ag
gabháil do thrádáil.

(2) Níl feidhm ag na nithe seo a leanas maidir le long lena
mbaineann an Chaibidil seo, eadhon—

(a) rialacha arna ndéanamh—

(i) faoi alt 10, 15 nó 18 d’Acht 1952,

(ii) faoi alt 3 d’Acht 1966, agus

(iii) faoi alt 82 nó 84 den Acht seo,

(b) deimhniú ginearálta, deimhniú sábháilteachta
gearrthurais, deimhniú sábháilteachta teoranta nó
deimhniú sábháilteachta gearrthurais teoranta dá
dtagraítear in alt 20 d’Acht 1952 a eisiúint,

(c) deimhniú trealaimh sábháilteachta a eisiúint faoi alt 22 nó
deimhniú raidió a eisiúint faoi alt 23 d’Acht 1952,

(d) deimhniú sábháilteachta um dhéanmhas lastloinge a
eisiúint faoi alt 4 d’Acht 1966,

(e) deimhniú loinge paisinéirí a eisiúint faoi alt 8 d’Acht 1992
nó faoin alt sin arna chur chun feidhme le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Longa Paisinéirí) 2004 (I.R.
Uimh. 716 de 2004),

(f) deimhniú sábháilteachta lastloinge a eisiúint faoi alt 13 den
Acht seo, agus

(g) forálacha—

(i) alt 26 d’Acht 1952, agus

(ii) alt 12 d’Acht 1992.

44.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le haon longa lena mbaineann
an Chaibidil seo, rialacha (“rialacha árthaí ardluais”) a dhéanamh
lena bhforordófar ceanglais—

(a) maidir le dearadh, déanmhas agus innealra long den sórt
sin, leis an mbreosla a úsáidtear iontu, le trealamh,
foroinnt agus cobhsaíocht, suiteálacha leictreacha an
chéanna, le cosaint in aghaidh dóiteáin iontu, le fearais
agus socruithe tarrthála, le loingseoireacht agus
rianúchán, agus le cumarsáidí raidió an chéanna,

(b) maidir le bainistiú, oibriú agus cothabháil long den sórt
sin,

(c) maidir le deisiúcháin, athruithe, modhnuithe agus feistiú i
ndáil léi, agus

1IO, 25.06.09, L163, l. 1
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(d) maidir le suirbhéireacht a dhéanamh ar longa den sórt sin
a mhéid, agus ar cibé slí agus i gceann eatraimh a
fhorordófar leis na rialacha.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh ceanglais maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas a bheith i rialacha
árthaí ardluais—

(a) buacacht agus cobhsaíocht na loinge,

(b) déanmhas na loinge,

(c) cóiríocht agus bearta éalaithe,

(d) treo-rialú, ancaireacht na loinge, an long a tharraingt agus
í a chur i mbeart,

(e) fearais agus socruithe um shábháilteacht ó dhóiteán agus
um tharrtháil,

(f) innealra, córais chúnta, córais chianrialúcháin, aláraim
agus sábháilteachta,

(g) suiteálacha leictreacha, córais agus trealamh
loingseoireachta ar bord loinge agus taifeadáin sonraí
turais,

(h) cumarsáid raidió,

(i) córais agus trealamh loingseoireachta agus rianúcháin agus
taifeadáin sonraí turais,

(j) leagan amach seomríní oibriúcháin,

(k) córais chobhsaíochta, láimhseáil, inrialaitheacht agus
feidhmíocht na loinge,

(l) teorainneacha agus ceanglais oibríochta lena n-áirítear
rialú oibriúcháin árthaigh, sonraí paisinéirí a thaifeadadh,
oiliúint agus cáilíochtaí na foirne, foirniú árthaí
marthanais agus maoirseacht, treoracha agus druileanna
éigeandála,

(m) ceanglais maidir le hiniúchadh agus cothabháil,

(n) bainistiú na loinge,

(o) faisnéis agus treoir leordhóthanach a iompar ar bord i
bhfoirm lámhleabhar teicniúil chun a chumasú an long a
oibriú agus a chothabháil go sábháilte,

(p) fógra a thabhairt i dtaobh tionóiscí nó lochtanna,

(q) formáid le haghaidh deimhnithe sábháilteachta árthaí
ardluais agus ceada oibrithe (ÁAL), agus

(r) coinníollacha agus nósanna imeachta a bhaineann le
hiarratas a dhéanamh ar chead oibrithe (ÁAL) agus le
cead den sórt sin a dheonú.

(3) Le linn don Aire rialacha árthaí ardluais a dhéanamh,
féadfaidh sé nó sí longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag féachaint
d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, más cuí—
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(a) an tseirbhís ar ina leith a bheidh na longa sin le húsáid,

(b) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh,

(c) an cineál agus cainníocht an lasta atá na longa sin ceaptha
a iompar bord,

(d) aois agus dáta déanmhais na long sin,

(e) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na longa
sin ceaptha a iompar ar bord, agus

(f) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha árthaí ardluais éagsúla a dhéanamh i leith
aicmí éagsúla long le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh
limistéar éagsúil oibríochta.

(5) Beidh ar áireamh i rialacha árthaí ardluais cibé ceanglais is
dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin
Sábháilteachta a chur i ngníomh, lena n-áirítear na cóid ÁAL, i ndáil
le hárthaí ardluais.

(6) Faoi réir fho-alt (2), na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an
gCaibidil seo is cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar
le haon achtachán eile á chumasú dó nó di na ceanglais a fhorordú
nach foláir do longa lena mbaineann an Chaibidil seo a
chomhlíonadh.

45.—(1) (a) Más rud é, tar éis don Aire dearbhú suirbhéireachta,
arna dhéanamh ag suirbhéir long faoi na rialacha árthaí
ardluais ar long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil
seo, a fháil agus más deimhin leis nó léi go gcomhlíonann
an long cibé rialacha is iomchuí maidir leis an long sin,
eiseoidh sé nó sí, maidir leis an long, deimhniú
(“deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais”) san fhoirm
a fhorordaítear sna rialacha árthaí ardluais.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “dearbhú suirbhéireachta”
dearbhú arna dhéanamh faoi alt 271 (arna fheidhmiú le
halt 27(2) d’Acht 1952 agus le halt 3(4) d’Acht 1966) den
Phríomh-Acht.

(c) Folaíonn suirbhéireacht faoi mhír (a), faoi fho-alt (2)(a)
agus (b) agus faoi ailt 46(2) agus 47(3)(b) suirbhéireacht
ag raidió-shuirbhéir, de réir bhrí alt 16 d’Acht 1952.

(2) (a) Aon long Éireannach a mbeidh deimhniú sábháilteachta
árthaigh ardluais i bhfeidhm ina leith, beidh sí faoi réir
cibé suirbhéireacht bhreise nó suirbhéireachtaí breise dá
bhforáiltear sna rialacha árthaí ardluais chun a chinntiú
go leanfaidh an long de cheanglais na rialacha sin a
chomhlíonadh.

(b) Más rud é, tar éis suirbhéireacht dá dtagraítear i mír (a),
gur deimhin leis an Aire go leanann an long de cheanglais
na rialacha árthaí ardluais a chomhlíonadh, déanfaidh sé
nó sí an deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais a
fhormhuiniú sa chéill sin.
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(3) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le long Éireannach lena
mbaineann an Chaibidil seo agus a bhfuil deimhniú
sábháilteachta árthaigh ardluais i bhfeidhm maidir léi de
thuras na huaire, féadfaidh an tAire cead chun árthach
ardluais a oibriú (“cead oibrithe (ÁAL)”) a eisiúint ina
leith, san fhoirm a fhorordaítear sna rialacha ardluais, is
cead lena sonrófar na coinníollacha oibríochta don long
sin, i gcás gur deimhin leis nó léi go bhfuil ceanglais na
rialacha árthaí ardluais atá iomchuí maidir leis an long i
ndáil le cead den sórt sin a eisiúint, á gcomhlíonadh.

(b) Sula n-eisítear cead oibrithe (ÁAL) do long lena
mbaineann an Chaibidil seo agus a bhfuil sé beartaithe di
oibriú ar thurais idirnáisiúnta, rachaidh an tAire nó cibé
duine a bheidh ceaptha ag an Aire chun na críche sin, i
gcomhairle le húdaráis chuí rialtais gach stáit a mbeidh
an long ag dul ar thuras chuige, d’fhonn sonraí a fháil i
dtaobh aon choinníollacha oibríochta a bhaineann le
hoibriú na loinge sa stát sin a cheanglóidh siad, agus
áireofar na coinníollacha oibríochta sin sa chead
oibrithe (ÁAL).

(4) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le long Éireannach lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(i) ní cead di dul chun farraige ná féachaint le dul chun
farraige mura bhfuil deimhniú sábháilteachta
árthaigh ardluais atá i bhfeidhm de thuras na huaire
i leith na loinge, agus

(ii) ní cead di oibriú nó féachaint le hoibriú chun
paisinéirí nó lasta a iompar mura bhfuil cead oibrithe
(ÁAL) atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na
loinge i ndáil le hiompar den sórt sin,

i bhfeidhm i ndáil léi.

(b) Féadfaidh long lena mbaineann an Chaibidil seo
idirthurais a dhéanamh gan cead oibrithe (ÁAL) a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge ar
choinníoll go mbeidh deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais i bhfeidhm i ndáil léi de thuras na huaire, agus

(i) nach mbeidh an long ag iompar paisinéirí nó lasta,

(ii) go mbeidh plean sábháilteachta déanta amach ag an
úinéir le haghaidh an turais,

(iii) go ndéanfar ábhair agus faisnéis a bheidh riachtanach
chun an long a oibriú go sábháilte le linn an turais a
chur ar fáil don mháistir, agus

(iv) gur deimhin leis an Aire, nó le cibé duine a údaróidh
sé nó sí nó chun na críche, go bhfuil socruithe déanta
d’fhonn a áirithiú gur turas sábháilte a bheidh ann.

(c) Aon long Éireannach—

(i) a théann chun farraige, nó a fhéachann le dul chun
farraige, gan deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na
loinge, de shárú ar mhír (a)(i),
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(ii) a oibríonn, nó a fhéachann le hoibriú, chun paisinéirí
nó lasta a iompar gan cead oibrithe (ÁAL) atá i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge de
shárú ar mhír (a)(ii), nó

(iii) a dhéanann idirthurais de shárú ar mhír (b),

measfar gur long neamhshábháilte í chun críocha
Chaibidil 7.

(5) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), beidh deimhniú
sábháilteachta árthaigh ardluais i bhfeidhm ar feadh
tréimhse nach faide ná 5 bliana, nó cibé tréimhse is giorra
ná sin a shonrófar ann. Féadfar an deimhniú a chealú i
gcás inar deimhin leis an Aire, nó le cibé duine a
údaróidh sé nó sí chun na críche, nach gcomhlíonann an
long aon cheann de cheanglais na rialacha árthaí ardluais
a bhaineann léi a thuilleadh.

(b) Féadfaidh an tAire an tréimhse ar ina leith a fhéadfaidh
feidhm a bheith le deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais a fhadú faoi réir tréimhse uasta nach faide ná 5
bliana agus 5 mhí í, de réir mar a bheidh forordaithe sna
rialacha árthaí ardluais.

(c) Scoireann deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais de
bheith i bhfeidhm—

(i) mura gcríochnaítear aon suirbhéireacht iomchuí air
laistigh de na tréimhsí a shonraítear le haghaidh na
suirbhéireachta sin de réir mar a bheidh forordaithe
sna rialacha árthaí ardluais, nó de réir mar a
cheanglaítear faoi alt 47(3)(b),

(ii) mura bhformhuinítear an deimhniú sin faoi fho-alt
(2)(b),

(iii) ar aon athrú neamhcheadaithe a dhéanamh a
fhearfaidh ar shábháilteacht nó ar dheimhniúchán na
loinge de shárú ar alt 47(1)(a), nó

(iv) ar an long a aistriú chuig bratach stáit eile.

(6) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), beidh cead oibrithe
(ÁAL) i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná 5
bliana nó cibé tréimhse is giorra ná sin a shonrófar ann
agus féadfar é a chealú i gcás gur deimhin leis an Aire
nach bhfuil na coinníollacha a ghabhann leis an gcead sin
a dheonú á gcomhlíonadh a thuilleadh.

(b) Féadfaidh an tAire an tréimhse ar ina leith a bheidh cead
oibrithe (ÁAL) i bhfeidhm faoin gCaibidil seo a fhadú,
faoi réir tréimhse bailíochta uasta foriomláine nach faide
ná 5 bliana agus 5 mhí le haghaidh aon cheada den sórt
sin.

(c) Scoireann cead oibrithe (ÁAL) i leith loinge lena
mbaineann an Chaibidil seo de bheith i bhfeidhm cibé
uair a scoireann an deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais le haghaidh na loinge sin de bheith i bhfeidhm.

(7) (a) Beidh feidhm ag ailt 27(9) agus 28(1) d’Acht 1952 i ndáil
le deimhnithe sábháilteachta árthaí ardluais mar atá
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feidhm acu maidir le deimhniú a n-údaraítear é a eisiúint
faoin Acht seo.

(b) Beidh feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le
deimhnithe sábháilteachta árthaí ardluais mar atá feidhm
aige maidir le deimhniú a eisítear faoin Acht seo, agus
maidir le deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais arna
eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas rialtas an Stáit, is tír
lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin
gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena
mbaineann an Chaibidil seo, seachas long Éireannach,
agus a nglactar leis go bhfuil an éifeacht chéanna leis sa
Stát agus atá le deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais,
gairfear deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais
inghlactha de.

(8) (a) Déanfar na tagairtí do dheimhniú sábháilteachta árthaí
ardluais i bhfo-alt (4)(a)(i), (7) agus in alt 49(2)(a) agus
(d), a léamh, i gcás loinge nach long Éireannach í, mar
thagairtí a chiallaíonn deimhniú sábháilteachta árthaí
ardluais inghlactha.

(b) Déanfar na tagairtí do chead oibrithe (ÁAL) i bhfo-alt
(4)(a)(ii) agus in alt 49(2)(b) agus (e), a fhorléiriú, i gcás
loinge lena mbaineann an Chaibidil seo, seachas long
Éireannach, mar thagairtí a chiallaíonn cead a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire chun árthach ardluais a
oibriú arna eisiúint ag údaráis chuí rialtais stáit lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, seachas ag
an Stát, de réir Chód Árthaí Ardluais 1994 nó Chód
Árthaí Ardluais 2000.

(9) Féadfaidh an tAire duine a údarú thar a cheann nó thar a
ceann chun deimhniú sábháilteachta árthaí ardluais nó cead oibrithe
(ÁAL) a eisiúint, a fhormhuiniú, a chealú, nó a fhadú.

46.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann sí ceanglais na rialacha árthaí
ardluais, agus

(b) an long sin a chothabháil i gcomhréir leis na rialacha árthaí
ardluais chun a chinntiú go leanfaidh an long, ar gach slí,
de bheith oiriúnach chun oibriú gan contúirt don long ná
do na daoine a bheidh ar bord.

(2) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) sula gcuirtear an long i seirbhís,

(b) sula n-eisítear an deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais maidir léi den chéad uair, agus

(c) sula leanfaidh an long i seirbhís tar éis dá deimhniú
sábháilteachta árthaigh ardluais dul in éag,

a chur faoi deara go ndéanfaidh suirbhéir long agus raidió-shuirbhéir
nó cibé duine nó daoine eile a údaróidh an tAire chun na críche sin
suirbhéireacht ar an long de réir na rialacha árthaí ardluais.
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(3) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo a chur faoi deara suirbhéireacht a
dhéanamh uirthi faoi alt 45(2)(a) nó alt 47(3)(b), i gcás ina
gceanglaítear sin.

(4) (a) Gan dochar d’alt 23 d’Acht 2000, aon uair a bhainfidh
tionóisc do long Éireannach lena mbaineann an Chaibidil
seo, nó a aimsítear locht ar an long sin, ar ní é ceachtar
acu a dhéanann difear do shábháilteacht na loinge nó
d’éifeachtúlacht nó do chomhláine a struchtúir, a
trealaimh, a heagruithe agus a hábhar, ní foláir d’úinéir
nó do mháistir na loinge, a luaithe a bheidh deis ann, an
ní a thuairisciú don Phríomh-Shuirbhéir nó d’aon
suirbhéir long eile in Oifig na Suirbhéireachta Muirí, An
Roinn Iompair.

(b) Sa chás go bhfuil an long i gcalafort i stát lena mbaineann
an Coinbhinsiún Sábháilteachta, seachas sa Stát, ní foláir
don úinéir nó don mháistir tuarascáil a thabhairt freisin,
a luaithe a bheidh deis ann, do na húdaráis chuí de chuid
rialtas an stáit sin.

(5) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge Éireannaí lena
mbaineann an Chaibidil seo—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann sí alt 45(4),

(b) a chinntiú go bhfuil an cead oibrithe (ÁAL) ar fáil ar bord
lena scrúdú gach tráth, agus

(c) a chinntiú go bhfuil an deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais ar fáil ar bord lena scrúdú gach tráth.

47.—(1) (a) Ní dhéanfar aon athrú ar dhéanmhas, trealamh, feistis,
eagruithe agus ábhar loinge a thagann faoi réim
suirbhéireachta faoi na rialacha árthaí ardluais, seachas
trí athsholáthar díreach, gan ceadú ón Aire nó ó dhuine
a bheidh údaraithe aige nó aici chun na críche sin.

(b) Ceanglaítear do ndéanfaidh deisiúcháin, athruithe agus
modhnuithe de chineál mór, agus feistiú a bhaineann leis
an méid sin, i ndáil le long lena mbaineann an Chaibidil
seo, na ceanglais le haghaidh loinge a tógadh an 1 Iúil
2002 nó dá éis a chomhlíonadh a mhéid a ordóidh an
tAire.

(2) (a) I gcás go gceanglaítear leis na rialacha árthaí ardluais nach
foláir feisteas, ábhar, fearas nó gaireas ar leith nó cineál
ar leith den chéanna, a fheistiú nó a iompar i long lena
mbaineann an Chaibidil seo, nó nach foláir aon socrú ar
leith a dhéanamh, féadfaidh an tAire, más deimhin leis
nó léi, tríd an gcéanna a thriail nó ar shlí eile, go bhfuil
an feisteas, an t-ábhar, an fearas nó an gaireas sin nó an
cineál sin de, nó an socrú sin, chomh héifeachtach ar a
laghad leis an gceann a cheanglaítear leis na rialacha, an
feisteas, an t-ábhar, an fearas nó an gaireas sin nó an
cineál sin den chéanna nó an socrú sin a cheadú.

(b) I gcás nach mbeadh sé praiticiúil aon cheanglais de
cheanglais na rialacha árthaí ardluais a chomhlíonadh i
ndáil le dearadh áirithe nó nuálach loinge lena
mbaineann an t-alt seo, féadfaidh an tAire comhaontú
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malairt ceanglas a chur ina n-ionad ar choinníoll gur
deimhin leis nó léi go ndéanfaidh na socruithe sin
sábháilteacht choibhéiseach a chur ar fáil.

(3) Tar éis tuarascáil dá dtagraítear in alt 46(4)(a) a fháil,
déanfaidh an Príomh-Shuirbhéir nó an suirbhéir long eile ar tugadh
fógra dó nó di—

(a) más rud é go bhfuil an long i ndlínse stáit eile lena
mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, a chinntiú go
dtuairisceoidh máistir nó úinéir na loinge an ní do na
húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin, agus

(b) socrú maidir le aon suirbhéireacht bhreise is gá sna
himthosca, ina thuairim nó ina tuairim, faoi na rialacha
árthaí ardluais.

48.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge lena
mbaineann an Chaibidil seo agus í a iniúchadh chun go bhfeicfidh sé
nó sí go ndéanann sí na rialacha árthaí ardluais lena n-áirítear na
coinníollacha, más ann, le haghaidh oibriú na loinge a bheidh curtha
ag gabháil lena cead oibrithe (ÁAL).

(2) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann long lena
mbaineann an Chaibidil aon rialacha árthaí ardluais is iomchuí
maidir léi nó aon choinníollacha atá ag gabháil lena cead oibrithe
(ÁAL), tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don
mháistir ina luafar an tslí nach ndéanann an long iad a
chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra arna
thabhairt faoin alt seo.

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long, istír nó ar an duga), cibé
ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus rochtain
a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí leis nó léi chun
na críche sin.

49.—(1) Mura gcomhlíontar aon fhoráil den Chaibidil seo nó de
na rialacha árthaí ardluais iomchuí, ansin déanann úinéir na loinge
(más air nó uirthi atá an locht) nó máistir na loinge (más air nó uirthi
atá an locht) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(2) I gcás loinge lena mbaineann an Chaibidil seo—

(a) nach bhfuil deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais atá
i bhfeidhm de thuras na huaire agus arna eisiúint i leith
na loinge ar fáil ar bord lena scrúdú de shárú ar alt
46(5)(c),

(b) nach bhfuil cead oibrithe (ÁAL) atá i bhfeidhm de thuras
na huaire agus arna eisiúint i leith na loinge ar fáil ar
bord lena scrúdú de shárú ar alt 46(5)(b),
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(c) go mainníonn máistir nó úinéir na loinge, gan leithscéal
réasúnach, tuarascáil a thabhairt mar a fhoráiltear in alt
46(4)(a) nó (b),

(d) go dtéann an long chun farraige nó go bhféachann sí le
dul chun farraige gan deimhniú sábháilteachta árthaigh
ardluais atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na
loinge de shárú ar alt 45(4)(a)(i),

(e) go n-oibríonn an long nó go bhféachann sí le hoibriú chun
paisinéirí nó foireann a iompar gan cead oibrithe (ÁAL)
atá i bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge mar
a cheanglaítear faoi alt 45(4)(a)(ii),

(f) go ndéanann sí idirthuras de shárú ar alt 45(4)(b), nó

(g) le linn é a mheas ina leith gur long neamhshábháilte í faoi
alt 45(4)(c), go dtéann sí chun farraige nó go bhféachann
sí le dul chun farraige, go n-oibríonn sí nó go bhféachann
sí le hoibriú chun paisinéirí nó foireann a iompar nó go
ndéanann sí idirthuras de shárú ar fhógra coinneála faoi
alt 66,

ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) nó
máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion agus dlitear—

(h) i gcás ciona faoi mhíreanna (a), (b) agus (c), ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur
air nó uirthi, nó

(i) i gcás ciona faoi mhír (d), (e), (f) agus (g)—

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

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le long a ndearnadh fógra faoi alt 48(2)
lena gceanglaítear na rialacha a chomhlíonadh de réir an fhógra sula
dtéann an long chun farraige, a thabhairt dá húinéir nó dá máistir
ina leith, go dtéann sí chun farraige nó go bhféachann sí le dul chun
farraige gan na rialacha a chomhlíonadh de réir mar a cheanglaítear
san fhógra, ansin déanann an t-úinéir nó an máistir (de réir mar a
bheidh) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 5

Rialacháin Oibríochtaí Freastail

50.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “ar ancaire” ar ancaire nó ar feistiú do ghléas feistithe atá
daingnithe le grinneall na farraige nó nach bhfuil, thairis sin, suite
ionas go bhfuil modh rochtana dírí ar fáil le haghaidh paisinéirí nó
daoine den fhoireann nó dóibh araon chuig an gcladach nó uaidh;
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tá le “bád paisinéirí” an bhrí a shanntar dó in alt 2(1) d’Acht 1992;

tá le “long paisinéirí” an bhrí a shanntar dó in alt 2(1) d’Acht 1992;

ciallaíonn “cead freastail” cead chun dul i mbun oibríochtaí freastail
arna eisiúint faoi alt 53;

ciallaíonn “deimhniú bainistithe sábháilteachta” deimhniú arna
eisiúint faoi rialachán 3 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Muirí) (Cód um Bainistiú Sábháilteachta Idirnáisiúnta) (I.R. Uimh.
60 de 2008) nó faoi Rialachán 4 de Chaibidil IX den Iarscríbhinn a
ghabhann leis an gCoinbhinsiún Sábháilteachta;

ciallaíonn “bád freastail” bád paisinéirí nó long paisinéirí a
iompraíonn paisinéirí nó foireann nó iad araon ó shoitheach atá ar
ancaire nó chuige ó áit sa Stát nó chuici;

ciallaíonn “oibríocht freastail” paisinéirí nó foireann nó iad araon a
iompar ó long nó ó bhád atá ar ancaire nó chuici nó chuige ó áit sa
Stát nó chuici le bád freastail nó le bád freastail soithigh;

ciallaíonn “rialacháin oibríochtaí freastail” rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 52;

ciallaíonn “plean sábháilteachta um oibríochtaí freastail” plean lena
ndéantar sonraí na hoibríochta freastail beartaithe a chlúdach de réir
alt 52;

ciallaíonn “bád freastail soithigh” soitheach a lainseáiltear agus a
aisghabhtar ó ghaltán paisinéirí, lena n-áirítear long paisinéirí, a
bhfuil deimhniú bainistithe sábháilteachta bailí i bhfeidhm ina leith,
chun paisinéirí nó foireann nó iad araon a iompar ó áit sa Stát nó
chuici agus is cuid de threalamh an ghaltáin sin agus i gcás ina
gcuimsítear oibriú sábháilte bhád freastail an tsoithigh i gcóras
bainistithe sábháilteachta an ghaltáin.

51.—(1) Ní foláir d’úinéir nó do mháistir loinge nó báid a
bheartóidh dul i mbun oibríochta freastail in aon áit sa Stát i leith
na loinge sin nó an bháid sin iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar
chead chun dul i mbun oibríochta den sórt sin (“cead freastail”) trí
thograí i bplean sábháilteachta um oibríochtaí freastail maidir le dul
i mbun na hoibríochta sin a chur isteach, lena gceadú, san fhoirm a
fhorordófar i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 52(1).

(2) Ní foláir iarratas ar chead freastail a dhéanamh i dtráth cuí
chun a chumasú don Aire a chur faoi deara na tograí sa phlean
sábháilteachta um oibríochtaí freastail a cheadú nó a mhalairt, roimh
dháta na hoibríochta freastail beartaithe, agus, mura gcuirfear a
mhalairt in iúl, tráth nach déanaí ná 28 lá roimh dháta na hoibríochta
freastail beartaithe.

(3) Níl feidhm ag na forálacha seo a leanas de na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta maidir le bád freastail soithigh, eadhon—

(a) alt 271 den Phríomh-Acht,

(b) alt 10, 15, 18 nó 20 d’Acht 1952,

(c) alt 6 nó 15 d’Acht 1992,

(d) alt 8 d’Acht 1992 nó an t-alt sin arna chur chun feidhme le
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Longa Paisinéirí)
2004 (I.R. Uimh. 716 de 2004), agus
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(e) alt 82 nó 84 den Acht seo.

52.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin (“rialacháin oibríochtaí
freastail”) a dhéanamh maidir le hoibríochtaí freastail lena
bhforordófar ceanglais:

(a) maidir le tograí a chur isteach le haghaidh plean
sábháilteachta um oibríochtaí freastail i leith gach
oibríochta freastail atá beartaithe,

(b) maidir le cead freastail a eisiúint, agus

(c) maidir le haon nithe iarmhartacha, teagmhasacha,
coimhdeacha agus forlíontacha lena n-áirítear, le toiliú an
Aire Airgeadais, táillí a ghearradh de réir mar a
mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an tAire,
le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh, an fhaisnéis a shonrú nach
foláir a chur isteach sna tograí le haghaidh plean sábháilteachta um
oibríochtaí freastail lena n-áirítear ceanglais maidir leis na nithe seo
a leanas, eadhon—

(a) céannacht na loinge nó an bháid agus a hoibritheora nó
a oibritheora,

(b) suíomh beartaithe na loinge nó an bháid ar ancaire agus
fad an tsuímh ón gcladach,

(c) suíomh beartaithe freastail agus tréimhsí oibríochta maidir
leis an oibríocht freastail,

(d) an líon foirne agus paisinéirí ar bord na loinge nó an bháid,

(e) stair iniúchta sábháilteachta na loinge nó an bháid,

(f) sonraí gach báid freastail nó sonraí bhád freastail gach
soithigh a bheartaítear a úsáid san oibríocht freastail lena
n-áirítear sonraí a bhaineann le hábhair dhéanmhais, leis
an líon beartaithe foirne agus paisinéirí, córacha tiomána,
trealamh tarrthála agus trealamh comhraicthe dóiteáin
agus socruithe maidir le hearraí pearsanta a iompar,

(g) socruithe maidir le paisinéirí agus foireann nó iad araon a
ghlacadh ar bord nó a chur i dtír lena n-áirítear socruithe
chun an bád freastail nó bád freastail an tsoithigh a chur
i mbeart,

(h) dálaí oibríochta (aimsir, farraige) agus tráth na
hoibríochta freastail,

(i) mionteagasc sábháilteachta agus fógairtí do phaisinéirí,

(j) taifid oibríochta a choimeád le haghaidh gach oibríochta
freastail chun dáta agus tráth na hoibríochta, an líon bád
freastail nó an líon bád freastail soithigh a úsáideadh, an
líon paisinéirí agus foirne a iompraíodh agus sonraí an
phiara a úsáideadh a thaifeadadh,

(k) i gcás báid freastail, sonraí an cheadúnais báid paisinéirí
nó an deimhnithe loinge paisinéirí ina leith,
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(l) i gcás báid freastail soithigh atá le breis is 12 phaisinéir a
iompar, sonraí i dtaobh iniúchtaí bliantúla a rinneadh
agus chumhdach árachais an bháid freastail soithigh, agus

(m) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas.

(3) Déanfar aon táillí faoi fho-alt (1) a íoc isteach sa Státchiste nó
a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste.

53.—(1) Ar iarratas a fháil ó úinéir nó ó mháistir loinge nó báid
ar chead freastail féadfaidh an tAire nó cibé duine eile a údaróidh
sé nó sí chun na críche sin, i gcás inar deimhin leis nó léi go ndéanann
na tograí atá sa phlean sábháilteachta um oibríochtaí freastail an
Chaibidil seo agus aon rialachán oibríochtaí freastail a chomhlíonadh
agus gur leor iad chun a chinntiú go rachfar i mbun na hoibríochta
freastail go sábháilte, cead a eisiúint i leith na loinge nó an bháid
chun freastal a dhéanamh faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis nó léi.

(2) Ní cead d’úinéir nó do mháistir loinge nó báid, báid freastail
nó báid freastail soithigh oibríochtaí freastail a dhéanamh nó
féachaint lena ndéanamh gan cead freastail a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire ina leith.

(3) Má bhíonn long nó bád, bád freastail nó bád freastail soithigh
ag gabháil d’oibríochtaí freastail, nó má fhéachann sí nó sé le gabháil
d’oibríochtaí freastail, gan cead freastail a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire ina leith, measfar gur long neamhshábháilte í chun
críocha Chaibidil 7.

(4) Tar éis cead freastail a eisiúint ní dhéanfar aon athrú ar an tslí
ina rachfar i mbun na hoibríochta freastail lena mbainfidh an cead
gan ceadú roimh ré ón Aire nó ó cibé duine eile a údaróidh sé nó sí
chun na críche sin.

54.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge nó báid a mbeidh
cead freastail i leith oibríochta freastail eisithe chuige nó chuici faoi
alt 53(1)—

(a) dul i mbun na hoibríochta de réir an cheada freastail agus
na gcoinníollacha, más ann, a bheidh ag gabháil leis,

(b) an cead freastail a eisíodh i leith na loinge nó an bháid a
chur ar taispeáint ar bord na loinge nó an bháid, in áit
ina bhféadfaidh paisinéirí breathnú air,

(c) i gcás báid freastail soithigh atá ag gabháil d’oibríocht den
sórt sin, a chinntiú go mbeidh cóip den chead freastail ar
fáil ar bord lena scrúdú le linn dó a bheith ag gabháil don
oibríocht freastail, agus

(d) i gcás báid freastail lena mbaineann an cead freastail, a
chinntiú go soláthrófar cóip den chead sin don úinéir nó
don mháistir chun é a bheith ar bord an bháid freastail
agus ar fáil lena scrúdú le linn dó a bheith ag gabháil don
oibríocht freastail lena mbaineann.

(2) Is é dualgas úinéara agus máistir báid freastail oibríocht
freastail a dhéanamh de réir an cheada freastail, agus de réir aon
choinníollacha a bheidh ag gabháil leis, a eisíodh i leith na loinge nó
an bháid lena mbaineann.
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55.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge nó aon
bháid agus í nó é a iniúchadh lena n-áirítear aon bhád freastail nó
bád freastail soithigh, chun go bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil cead
freastail á chomhlíonadh (cibé acu ar an long nó ar an mbád, ar
ancaire, istír nó ar an duga) aon tráth chun na críche sin.

(2) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta faoin alt seo,
cibé tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar an long nó ar an mbád, ar
ancaire, istír nó ar an duga), cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid
nó taifid a iniúchadh agus rochtain a bheith aige nó aici ar cibé
codanna den long nó den bhád is cuí leis nó léi chun na críche sin.

56.—(1) Sa chás nach gcomhlíontar aon choinníoll de chead
freastail nó foráil d’aon rialacháin oibríochtaí freastail, ansin
déanann úinéir (más air nó uirthi atá an locht) nó máistir (más air
nó uirthi atá an locht) na loinge cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(2) Má dhéanann úinéir nó máistir loinge nó báid lena mbaineann
an Chaibidil seo oibríochtaí freastail nó má fhéachann sé nó sí le
hoibríochtaí freastail a dhéanamh gan cead freastail bailí a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge nó an bháid, ansin
déanann an t-úinéir (más air nó uirthi atá an locht) nó an máistir
(más air nó uirthi atá an locht) cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é—

(a) nach gcuirtear an cead freastail ar taispeáint ar an long,
ar an mbád nó ar an mbád freastail i gcomhlíonadh alt
54(1)(b), nó

(b) nach mbeidh cóip den chead freastail iomchuí ar fáil lena
scrúdú ar bhád freastail soithigh i gcomhlíonadh alt
54(1)(c), nó

(c) nár soláthraíodh cóip den chead iomchuí d’úinéir nó do
mháistir báid freastail i gcomhlíonadh alt 54(1)(b), nó

(d) i gcás loinge, báid, báid freastail nó báid freastail soithigh,
go bhfuil sí nó sé, nó go bhféachann sí nó sé le bheith, le
linn é a mheas ina leith gur long neamhshábháilte í faoi
alt 53(3), ag gabháil d’oibríochtaí freastail, de shárú ar
fhógra coinneála faoi alt 66,

ansin déanann úinéir (más air nó uirthi atá an locht) nó máistir (más
air nó uirthi atá an locht) na loinge nó an bháid cion agus dlitear—

(i) i gcás ciona faoi mhír (a), (b) nó (c), ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó
uirthi, nó



[2010.] [Uimh. 14.]An tAcht Loingis Cheannaı́ochta 2010.

(ii) i gcás ciona faoi mhír (d)—

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

(II) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(4) I gcás gur sholáthair úinéir nó máistir loinge nó báid cóip de
chead freastail d’úinéir nó do mháistir báid freastail i leith oibríochta
freastail atá le déanamh agus nach bhfuil sí ar fáil dá éis sin lena
scrúdú ar an mbád freastail fad atá an oibríocht freastail lena
mbaineann á déanamh, déanann úinéir (más air nó uirthi atá an
locht) nó máistir (más air nó uirthi atá an locht) an bháid freastail
cion agus dlitear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó
ná €5,000 a chur air nó uirthi.

(5) Mura ndéantar oibríocht freastail a chur i gcrích de réir ceada
freastail agus aon choinníll a bheidh ag gabháil leis i leith na loinge
nó an bháid lena mbaineann, ansin déanann úinéir (más air nó uirthi
atá an locht) nó máistir (más air nó uirthi atá an locht) an bháid
freastail cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 6

Rialacháin maidir le Foirniú Sábháilte

57.—Sa Chaibidil seo—

tá le “doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta inghlactha” an bhrí a
shanntar dó le halt 60(4),

ciallaíonn “plean slándála loinge ceadaithe” an plean slándála le
haghaidh na loinge atá ceadaithe ag an Aire faoi Rialachán (CE)
Uimh. 725/2004 an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le slándáil long agus port a mhéadú2;

ciallaíonn “uimhir EMI” an uimhir aitheantais atá i gcomhréir le
scéim uimhreacha aitheantais long na hEagraíochta Muirí
Idirnáisiúnta (EMI) arna glacadh ag EMI faoi rialachán 3.2 de
chaibidil XI-I den Choinbhinsiún Sábháilteachta;

ciallaíonn “prionsabail foirnithe shábháilte EMI” na prionsabail
foirnithe shábháilte a glacadh an 25 Samhain 1999 le Rún A.890(21)
de chuid na Comhdhála de Rialtais Chonarthacha a ghabhann leis
an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir
1974, arna leasú le Rún A.955(23) a ghlac an Chomhdháil sin an 5
Nollaig 2003;

ciallaíonn “doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta”, i ndáil le long
lena mbaineann an Chaibidil seo, doiciméad arna eisiúint ag an Aire
nó thar ceann an Aire faoi alt 60(1),

tá le “long paisinéirí” an bhrí a shanntar dó in alt 2(1) d’Acht 1992;
2OJ Uimh. L 129 de 29.04.2004, lch 6.
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ciallaíonn “rialacháin maidir le foirniú sábháilte” rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 59.

58.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tá feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le longa Éireannacha lena mbaineann Caibidil 1
den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún
Sábháilteachta,

(b) maidir le longa farraige Éireannacha eile 100 tonna nó os
a chionn d’olltonnáiste, agus

(c) maidir le haon long eile le linn di a bheith in aon chalafort
sa Stát mura rud é nach mbeadh sí sa chalafort sin
murach drochaimsir nó aon imthoisc eile nach
bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a
oirchill.

(2) Níl feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le longa cogaidh, longa trúpaí, soithí iascaireachta
faoi 24 mhéadar ar fad, agus

(b) maidir le luaimh phléisiúir nach mbíonn ag gabháil do
thrádáil.

59.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le haon longa lena mbaineann
an Chaibidil seo, rialacháin a dhéanamh (“rialacháin maidir le
foirniú sábháilte”)—

(a) lena bhforordófar ceanglais agus prionsabail le haghaidh
an fhoirnithe shábháilte íosta is cuí ar longa,

(b) lena leagfar amach treoirlínte maidir le prionsabail le
haghaidh an fhoirnithe shábháilte íosta is cuí ar longa a
chur chun feidhme,

(c) lena rialálfar na nósanna imeachta maidir le tograí a chur
isteach agus iarratas a dhéanamh ar dhoiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta ag úinéir loinge Éireannaí, nó
thar ceann úinéara loinge Éireannaí, lena mbaineann an
Chaibidil seo, agus

(d) lena rialálfar aon nithe iarmhartacha, teagmhasacha,
coimhdeacha agus forlíontacha, lena n-áirítear, le toiliú
an Aire Airgeadais, táillí a mhuirearú de réir mar is dóigh
leis an Aire is gá nó is fóirsteanach.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh ceanglais a bheith i
rialacháin maidir le foirniú sábháilte go ndéanfar an méid seo a
leanas a chur i gcuntas le linn foirniú sábháilte íosta loinge a
chinneadh—

(a) cumas—

(i) chun fairí loingseoireachta, innealtóireachta, agus
raidió sábháilte agus faireachas ginearálta na loinge
a choimeád,

(ii) chun long a fheistiú agus a dhífheistiú go sábháilte,
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(iii) chun feidhmeanna sábháilteachta na loinge a
bhainistiú le linn í a úsáid agus í ar fos, nó beagnach
ar fos ar muir,

(iv) chun oibríochtaí a dhéanamh, mar is cuí, chun cosc a
chur le damáiste don comhshaol muirí,

(v) chun leanúint d’eagrú sábháilteachta agus de ghlaine
an uile spás inrochtana a chothabháil, chun an baol
dóiteáin a íoslaghdú,

(vi) chun socrú a dhéanamh maidir le cóireáil leighis ar
bord na loinge,

(vii) chun iompar sábháilte lasta a chinntiú le linn don long
a bheith faoi bhealach,

(viii) chun sláine déanmhais na loinge a iniúchadh agus a
chothabháil, agus

(ix) chun oibriú de réir an phlean slándála loinge
cheadaithe, más iomchuí,

(b) ábaltacht—

(i) chun na socruithe dúnta uiscedhíonacha go léir a
oibriú agus iad a choinneáil ar bhail éifeachtach,
agus buíon rialaithe damáiste inniúil a chur ag obair,

(ii) chun an trealamh comhraicthe dóiteáin agus
éigeandála agus na fearais tarrthála go léir ar bord a
oibriú, cibé cothabháil a dhéanamh ar an trealamh
sin is gá a dhéanamh ar muir, agus gach uile dhuine
ar bord a chruinniú agus a chur ó bhord na loinge,
agus

(iii) chun an príomhinnealra gluaiseachta agus an t-
innealra cúnta a oibriú agus iad a choinneáil ar bhail
shábháilte d’fhonn a chumasú don long contúirtí
intuartha an turais a shárú,

agus

(c) aon chúinsí speisialta eile i ndáil le hárthach nó le haicme
árthaí a oibriú.

(3) Le linn dó nó di ceanglais agus prionsabail a fhorordú le
haghaidh foirniú sábháilte íosta long, cuirfidh an tAire an méid seo
a leanas i gcuntas—

(a) an dlí iomchuí náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaineann leis
na nithe seo a leanas—

(i) faireachán,

(ii) uaireanta oibre nó scíthe,

(iii) bainistiú sábháilteachta,

(iv) farraigeoirí a dheimhniú,

(v) farraigeoirí a oiliúint,
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(vi) sláinte agus sláinteachas ceirde, agus

(vii) cóiríocht foirne,

agus

(b) más infheidhme—

(i) feidhmeanna ar bord i ndáil le ceanglais oiliúna le
haghaidh an phearsanra go léir, lena n-áirítear
trealamh comhraicthe dóiteáin agus éigeandála,
fearais tarrthála agus socruithe dúnta uiscedhíonacha
a oibriú agus ceanglais speisialta oiliúna le haghaidh
cineálacha áirithe long agus deiseanna oiliúna ag
farraigeoirí is iontrálaithe.

(ii) bia ceart agus uisce óil a sholáthar, agus

(iii) an gá a bheidh ann dualgais agus freagrachtaí
éigeandála a ghabháil de láimh.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an tAire,
le linn dó nó di rialacháin maidir le foirniú sábháilte a dhéanamh, an
fhaisnéis a shonrú a bheidh le cur faoina bhráid nó faoina bráid sna
tograí le haghaidh doiciméid um fhoirniú sábháilte íosta, lena n-
áirítear ceanglais le haghaidh na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) mionsonraí ainm na loinge, chalafort a cláraithe,
uimhreach sainiúla nó litreacha sainiúla, uimhreach EMI,
más iomchuí, olltonnáiste, na príomhchumhachta
gluaiseachta, an chineáil agus an limistéir oibríochta, agus
cibé acu atá nó nach bhfuil spás an innealra fágtha gan
freastal,

(b) tábla a thaispeánfaidh líon agus gráid nó cumais, nó na
gráid agus na cumais araon, an phearsanra, arna measúnú
ag an úinéir mar an lánlíon foirnithe shábháilte íosta is
gá a iompar, i dteannta aon choinníollacha speisialta nó
tuairimí iomchuí eile i ndáil leis an gcéanna, agus

(c) sonraí an mheasúnaithe ag an úinéir ar a ndearnadh an
lánlíon pearsanra foirnithe shábháilte íosta atá beartaithe
a mheasúnú.

(5) Le linn don Aire rialacháin maidir le foirniú sábháilte a
dhéanamh, féadfaidh sé nó sí longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla, ag
féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas,
más cuí—

(a) méid nó cumraíocht long den sórt sin,

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid,

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh,

(d) an cineál lasta a iompraítear lena n-áirítear déine na
nguaiseacha comhshaoil agus sábháilteachta atá i gceist,

(e) aois agus dáta déanmhais long, agus
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(f) cibé ní nó nithe eile is dóigh leis an Aire is cuí a chur i
gcuntas sna himthosca.

(6) Féadfar rialacháin maidir le foirniú sábháilte éagsúla a
dhéanamh i leith aicmí éagsúla long agus i ndáil le haicmí éagsúla
long le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar
éagsúil oibríochta.

(7) Beidh sna rialacháin maidir le foirniú sábháilte cibé ceanglais
is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha rialachán 14 de Chaibidil
V den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Sábháilteachta
a chur i bhfeidhm agus prionsabail EMI um fhoirniú sábháilte á gcur
i gcuntas.

(8) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an gCaibidil
seo, is cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile lena gcumasaítear dó nó di ceanglais a fhorordú
maidir le longa d’iompar líonta agus earnálacha máistrí agus foirne
agus maidir leis na caighdeáin inniúlachta le haghaidh an
phearsanra sin.

(9) Déanfar aon táillí faoi fho-alt (1) a íoc is isteach sa Státchiste
nó a chur chun tairbhe don Státchiste.

60.—(1) Ar úinéir loinge Éireannaí lena mbaineann an Chaibidil
seo do chur iarratais agus tograí maidir le foirniú sábháilte íosta na
loinge faoi bhráid an Aire, féadfaidh an tAire, más deimhin leis nó
léi—

(a) go gcomhlíonann na tograí na ceanglais foirnithe
shábháilte íosta le haghaidh na loinge sin, ag féachaint do
na rialacháin maidir le foirniú sábháilte agus, i leith
loinge lena mbaineann Caibidil 1 den Choinbhinsiún
Sábháilteachta, do phrionsabail foirnithe shábháilte EMI,
agus gur leordhóthanach é gach tráth agus ar gach slí
chun an long a oibriú go sábháilte agus le haghaidh
slándála na loinge agus chun an comhshaol muirí a
chosaint, agus

(b) go gcomhlíonann an t-iarratas agus na tograí na ceanglais
maidir le hiarratas den sórt sin a dhéanamh,

doiciméad (“doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta”) a eisiúint i leith
na loinge, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis nó léi, san fhoirm a
fhorordóidh an tAire faoi na rialacháin maidir le foirniú sábháilte.

(2) Féadfaidh an tAire a cheangal ar iarratasóir ar dhoiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta togra maidir le leibhéal foirnithe shábháilte
íosta loinge a leasú, más rud é nach deimhin leis nó léi, tar éis
meastóireacht a dhéanamh ar an togra sin go gcomhlíonann an togra
na ceanglais foirnithe shábháilte íosta dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Tá feidhm ag ailt 27(9) agus 28(1) d’Acht 1952 i ndáil le
doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta mar atá feidhm acu maidir le
deimhniú a n-údaraítear é a eisiúint faoin Acht sin.

(4) Tá feidhm ag alt 28(2) d’Acht 1952 i ndáil le doiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta mar atá feidhm aige maidir le deimhniú arna
eisiúint faoin Acht sin agus maidir le doiciméad um fhoirniú
sábháilte íosta arna eisiúint ag rialtas tíre eile, seachas an Stát, is tír
lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháilteachta, faoin
gCoinbhinsiún Sábháilteachta sin, i leith loinge lena mbaineann an
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Chaibidil seo, seachas long Éireannach, agus a nglactar leis go bhfuil
an éifeacht chéanna leis sa Stát agus atá le doiciméad um fhoirniú
sábháilte íosta, gairfear doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta
inghlactha de.

(5) Tar éis doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta a eisiúint ní
dhéanfar aon athrú ar fhoirniú sábháilte íosta na loinge gan ceadú
roimh ré ón Aire nó ó cibé duine eile a údaróidh sé nó sí chun na
críche sin.

(6) Scoireann an doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta a eisítear
do long faoi fho-alt (1) de bheith i bhfeidhm má dhéantar aon
athruithe ar an long, nó i ndáil leis an long, i leith na nithe seo a
leanas—

(a) an limistéir oibríochta,

(b) a hinnealra nó a trealamh, nó

(c) a hoibriú agus a cothabháil,

(7) Féadfaidh an tAire doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta a
chealú i leith loinge i gcás inar deimhin leis nó léi nach bhfuil na
ceanglais maidir lena foirniú sábháilte íosta á gcomhlíonadh go
seasta, ag cur ceanglais maidir le huaireanta scíthe is infheidhme
maidir lena foireann nó aon cheanglais eile maidir lena foirniú
sábháilte íosta i gcuntas.

(8) Féadfaidh an tAire duine a údarú thar a cheann nó thar a
ceann chun doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta a eisiúint nó a
chealú nó chun a cheangal go ndéanfar togra a leasú de réir fho-
alt (2).

(9) Ní rachaidh long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
farraige, ná ní fhéachfaidh sí le dul chun farraige gan doiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(10) Má théann long lena mbaineann an Chaibidil seo chun
farraige, nó má fhéachann sí le dul chun farraige—

(a) gan doiciméad um fhoirniú sábháilte íosta a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire i leith na loinge, nó

(b) le leibhéil foirnithe nach bhfuil i gcomhréir lena doiciméad
um fhoirniú sábháilte íosta,

measfar gur long neamhshábháilte í chun críocha Chaibidil 7.

61.—(1) Is é dualgas úinéara agus máistir loinge lena mbaineann
an Chaibidil seo—

(a) sula gcuirtear an long i seirbhís den chéad uair nó sula
gcuirtear long i seirbhís in aon chás tar éis dá doiciméad
um fhoirniú sábháilte íosta dul in éag nó tar éis é a
chealú, tograí agus iarratas ar dhoiciméad um fhoirniú
sábháilte íosta a chur, nó chur faoi deara iad a chur, faoi
bhráid an Aire, de réir na gceanglas agus na nósanna
imeachta le haghaidh an iarratais sin mar atá leagtha
amach sna rialacháin maidir le foirniú sábháilte,

(b) a chinntiú go bhfoirnítear an long ionas go gcomhlíontar
na ceanglais foirnithe shábháilte íosta, a shonraítear sa
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doiciméad um fhoirniú sábháilte, lena n-áirítear aon
choinníollacha a shonraítear ann, agus

(c) a chinntiú go n-oibríonn an long i gcomhréir leis na
rialacháin maidir le foirniú sábháilte.

(2) Le linn dó nó di tograí agus iarratas ar dhoiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta a dhéanamh, déanfaidh úinéir loinge
Éireannaí lena mbaineann an Chaibidil seo, gan dochar d’aon
cheanglais eile a bheidh forordaithe sna rialacháin maidir le foirniú
sábháilte—

(a) measúnú ar thascanna, ar dhualgais agus ar fhreagrachtaí
a bhaineann le leibhéal foirnithe íosta na loinge agus is
gá chun í a oibriú go sábháilte, le haghaidh a slándála,
chun an comhshaol muirí a chosaint agus chun déileáil le
cásanna éigeandála,

(b) measúnú ar na líonta agus ar na gráid nó na cumais, nó ar
na gráid agus na cumais araon, i lánlíon foirnithe íosta na
loinge is gá chun í a oibriú go sábháilte, le haghaidh a
slándála, chun an comhshaol muirí a chosaint agus chun
déileáil le cásanna éigeandála,

(c) togra a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire maidir leis
an leibhéal foirnithe shábháilte íosta bunaithe ar na
measúnuithe i míreanna (a) agus (b) is togra a mbeidh
bonn cirt faoi trí mhíniú a thabhairt ar an tslí ina
ndéileálfaidh leibhéal foirnithe íosta na loinge atá
beartaithe le cásanna éigeandála, lena n-áirítear paisinéirí
a aslonnú, más gá, agus

(d) a chinntiú go bhfuil an leibhéal foirnithe shábháilte íosta
leordhóthanach, gach tráth, agus ar gach slí, lena n-
áirítear friotháil ar chásanna, dálaí agus riachtanais
ualaigh oibre buaicthráthanna, agus go bhfuil sé de réir
na gceanglas, na bprionsabal, agus na dtreoirlínte a
bheidh forordaithe sna rialacháin maidir le foirniú
sábháilte.

62.—(1) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go gcomhlíonann sí forálacha
na Caibidle seo agus na rialacháin maidir le foirniú sábháilte.

(2) Má chinneann suirbhéir long nach gcomhlíonann long aon
fhorálacha de chuid na Caibidle seo nó na rialacháin maidir le foirniú
sábháilte, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó don
mháistir ina luafar an tslí nach ndéanann an long iad a
chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (2).

(4) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (ar an long nó ar an mbád, istír nó ar an
duga), cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh
agus rochtain a bheith aige nó aici ar cibé codanna den long is cuí
leis nó léi chun na críche sin.
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63.—(1) Mura gcomhlíontar aon fhoráil de dhoiciméad um
fhoirniú sábháilte íosta nó foráil d’aon rialacháin maidir le foirniú
sábháilte, ansin déanann úinéir (más air nó uirthi atá an locht) nó
máistir (más air nó uirthi atá an locht) na loinge cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

(2) Má théann úinéir nó máistir loinge a meastar ina leith gur long
neamhshábháilte í chun críocha alt 60(10) nó gur long í atá ag sárú
fógra coinneála faoi alt 66 chun farraige, nó má fhéachann sé nó sí
le dul chun farraige, leis an long, ansin déanann an t-úinéir (más air
nó uirthi atá an locht) nó an máistir (más air nó uirthi atá an locht)
cion agus dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

Caibidil 7

Longa neamhshábháilte

64.—Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le —

(a) longa Éireannacha lena mbaineann an Chuid seo, agus aon
long eile lena mbaineann an Chuid seo, le linn dóibh a
bheith in aon chalafort, mura rud é nach mbeadh sí sa
chalafort sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile
nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a
oirchill, agus

(b) báid lena mbaineann Caibidil 5.

65.—Más rud é, maidir le long nó bád atá i gcalafort sa Stát, go
meastar ina leith gur long nó bád neamhshábháilte í nó é faoi alt
19(9)(b), 28(9)(b), 37(6)(b), 45(4)(c), 53(3) nó 60(10) féadfaidh
suirbhéir long an long a bheidh le coinneáil a choinneáil sa chalafort
ina bhfuil sí nó sé i mbeart go dtí go n-eiseofar an deimhniú, an cead
nó an doiciméad iomchuí.

66.—(1) I gcás ina gcoinníonn suirbhéir long long nó bád faoi alt
65 tabharfaidh sé nó sí fógra coinneála d’úinéir nó do mháistir na
loinge nó an bháid ina luafar an tslí inar long nó bád
neamhshábháilte an long nó an bád agus na lochtanna atá le leigheas
chun sástachta suirbhéara.

(2) I gcás inar deimhin le suirbhéir long go ndearnadh na
lochtanna dá dtagraítear san fhógra coinneála a leigheas go sásúil
tarraingeoidh sé nó sí an fógra siar.
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CUID 4

Rochtain ar Shoithí Paisinéirí do Dhaoine atá faoi Mhíchumas
Luaineachta

67.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Loingis Cheannaíochta (Forálacha
Ilghnéitheacha) 1998;

ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) suirbhéir long, nó

(b) duine nó aicme daoine a cheapfar faoi alt 71(2) chun
críocha na Coda seo;

ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna ullmhú agus arna
fhoilsiú nó arna cheadú faoi alt 69;

ciallaíonn “Roinn” an Roinn Iompair;

ciallaíonn “rialacháin um míchumas luaineachta” rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 68;

ciallaíonn “deimhniú um dhéanmhas agus trealamh ÁTD” deimhniú
arna eisiúint faoi Rialachán 11(3)(a) de Rialacháin 2004;

ciallaíonn “cead ÁTD chun árthach ardluais a oibriú” cead arna
eisiúint faoi Rialachán 11(3)(b) de Rialacháin 2004;

ciallaíonn “deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais” deimhniú
arna eisiúint ag an Aire faoi Rialachán 11(1)(a) de Rialacháin 2004;

tá le “máistir” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) d’Acht 1992;

tá le “úinéir” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) d’Acht 1992;

tá le “paisinéir” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) d’Acht 1992;

tá le “bád paisinéirí” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) (arna leasú
le halt 4(a) d’Acht 1998 agus alt 44(1)(b) d’Acht 2000) d’Acht 1992;

ciallaíonn “ceadúnas báid paisinéirí” ceadúnas báid paisinéirí arna
dheonú faoi alt 15 d’Acht 1992;

tá le “long paisinéirí” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) (arna leasú
le halt 4(a) d’Acht 1998 agus alt 44(1)(c) d’Acht 2000) d’Acht 1992;

ciallaíonn “deimhniú loinge paisinéirí” deimhniú arna eisiúint faoi
alt 8(1) d’Acht 1992;

ciallaíonn “deimhniú sábháilteachta loinge paisinéirí” deimhniú arna
eisiúint faoi alt 8(1) d’Acht 1992 arna chur chun feidhme le
Rialachán 10(2)(a) de Rialacháin 2004;

ciallaíonn “soitheach paisinéirí” long paisinéirí nó bád paisinéirí;

ciallaíonn “cead chun árthach ardluais a oibriú” cead arna eisiúint
faoi Rialachán 11(1)(b) de Rialachán 2004;

ciallaíonn “duine atá faoi mhíchumas luaineachta” aon duine atá faoi
mhíchumas luaineachta nó faoi luaineacht lagaithe le linn dó nó di
iompar a úsáid de thoradh aon mhíchumais coirp (céadfa nó
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féinghluaiseachta), míchumais intleachtúil, aoise nó mar gheall ar
thoirchis nó a bheith i dteannta leanaí beaga;

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

ciallaíonn “Rialacháin 2004” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Longa Paisinéirí) 2004 (I.R. Uimh. 716 de 2004).

68.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh (“rialacháin
um míchumas luaineachta”) chun soithí atá inrochtana ag daoine atá
faoi mhíchumas luaineachta a dhéanamh de shoithí paisinéirí. Le linn
dó nó di aon rialacháin den sórt sin a dhéanamh beidh aird ag an
Aire ar aon uiríll a dhéanfar de réir fho-alt (13) lena n-áirítear na
huiríll sin a bhainfidh le costais ceanglas agus caighdeán éagsúil agus
ar aon fhaisnéis a sholáthrófar maidir leis na hacmhainní airgeadais
go ginearálta atá ag úinéirí soithí d’aicme lena mbaineann na
rialacháin i gcomhlíonadh na rialachán.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
um míchumas luaineachta ceanglais nó caighdeáin, nó iad araon, a
leagan síos i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a) faisnéis réamhthurais;

(b) cóiríocht agus saoráidí ar bord;

(c) ardaitheoirí, rampaí, céimeanna agus staighrí;

(d) faisnéis agus fógairtí ar bord, lena n-áirítear an fhaisnéis
agus na fógairtí sin is gá i gcásanna éigeandála;

(e) fógairtí agus comharthaíocht sábháilteachta;

(f) foireann a bhainistiú agus a oiliúint;

(g) an comhéadan le saoráidí ar tír;

(h) faisnéis a bheidh le tabhairt don Aire;

(i) iniúchtaí inrochtaineachta a sheoladh.

(3) Féadfar, le rialacháin um míchumas luaineachta, foráil a
dhéanamh maidir le soithí paisinéirí a iniúchadh.

(4) Féadfar, le rialacháin um míchumas luaineachta, foráil a
dhéanamh maidir le cumhachtaí daoine údaraithe i dteannta na
gcumhachtaí faoi alt 71.

(5) Féadfar, le rialacháin um míchumas luaineachta, foráil a
dhéanamh maidir le nithe iarmhartacha, teagmhasacha, coimhdeacha
agus forlíontacha (lena n-áirítear na rialacháin a fhorfheidhmiú agus,
le toiliú an Aire Airgeadais, táillí a mhuirearú) de réir mar a
mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach. Déanfar táillí faoin
bhfo-alt seo a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don
Státchiste.

(6) Le linn dó nó di rialacháin um míchumas luaineachta a
dhéanamh, féadfaidh an tAire soithí paisinéirí a earnálú ina n-aicmí
éagsúla ag féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe
seo a leanas, más cuí:
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(a) aois agus dáta déanmhais na soithí sin;

(b) méad, cruth, luas nó cumraíocht na soithí sin;

(c) an tseirbhís ar ina leith atá na soithí sin le húsáid;

(d) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(e) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na soithí
sin ceaptha a iompar ar bord;

(f) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(7) Féadfaidh feidhm a bheith ag rialacháin um míchumas
luaineachta i gcoitinne nó maidir le haicme shonraithe nó aicmí
sonraithe soithí paisinéirí agus féadfar foráil éagsúil a dhéanamh
d’aicmí éagsúla soithí paisinéirí.

(8) Féadfar, le rialacháin um míchumas luaineachta, ceanglais
agus caighdeáin éagsúla agus ar leithligh a shocrú i ndáil le haicmí
éagsúla soithí paisinéirí le haghaidh imthosca éagsúla agus le
haghaidh limistéar éagsúil oibríochta.

(9) Féadfaidh feidhm a bheith ag rialacháin um míchumas
luaineachta maidir le húinéirí soithí paisinéirí, le máistrí, le foireann
nó le daoine eile atá freagrach as seirbhísí arna soláthar ag
soitheach paisinéirí.

(10) Féadfar le rialacháin um míchumas luaineachta aon chód
cleachtais a ionchorprú, a ghlacadh nó a chur chun feidhme nó
fororduithe a dhéanamh faoina threoir, fara modhnú nó gan
mhodhnú.

(11) Folaíonn an chumhacht chun rialacháin um míchumas
luaineachta a dhéanamh an chumhacht chun socrú a dhéanamh le
rialacháin chun éifeacht a thabhairt d’aon fhoráil de chonarthaí na
gComhphobal Eorpach nó d’aon ghníomh arna ghlacadh ag institiúid
de na Comhphobail Eorpacha lena rialaítear aon cheann de na nithe
a leagtar amach san alt seo.

(12) Féadfaidh an tAire aon soitheach paisinéirí nó aon aicme
nó aicmí soithí paisinéirí a dhíolmhú ó gach foráil nó ó aon fhoráil
d’fhorálacha na rialachán um míchumas luaineachta ar cibé téarmaí
agus coinníollacha is cuí leis nó léi, ag féachaint do chineál an
tsoithigh agus don úsáid a bhaintear as.

(13) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin um míchumas
luaineachta—

(a) foilseoidh an tAire dréacht de na rialacháin bheartaithe ar
shuíomh gréasáin na Roinne agus ar cibé modh eile is cuí
leis nó léi, agus tabharfaidh sé nó sí do dhaoine leasmhara
tréimhse mí amháin ó dháta foilsithe an dréachta chun
uiríll i scríbhinn a chur faoi bhráid an Aire lena linn i
ndáil leis, nó cibé tréimhse bhreise nach faide ná 2 mhí is
cuí leis an Aire dá lánrogha féin, agus

(b) tar éis aon uiríll a bhreithniú, féadfaidh an tAire na
rialacháin a dhéanamh fara leasú nó gan leasú.

(14) I gcás inar deimhin leis an Aire nach bhfuil rialacháin um
míchumas luaineachta á gcomhlíonadh, féadfaidh an tAire diúltú aon
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cheann de na nithe seo a leanas a dheonú nó féadfaidh sé nó sí é
a fhionraí—

(a) deimhniú loinge paisinéirí,

(b) deimhniú sábháilteachta loinge paisinéirí,

(c) deimhniú sábháilteachta árthaigh ardluais,

(d) cead chun árthach ardluais a oibriú,

(e) deimhniú um dhéanmhas agus trealamh ÁTD,

(f) cead ÁTD chun árthach ardluais a oibriú, nó

(g) ceadúnas báid paisinéirí,

arna eisiúint ag an Aire i leith soithigh paisinéirí, go dtí go
gcomhlíonfar na rialacháin.

(15) Más rud é, i leith soithigh paisinéirí, go mbeidh sárú déanta
ar aon rialachán um míchumas luaineachta, déanann úinéir nó
máistir an tsoithigh araon cion agus dlitear ar gach duine acu a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

69.—(1) D’fhonn treoir phraiticiúil a thabhairt do na húinéirí, do
na máistrí, don fhoireann nó do dhaoine eile atá freagrach as
seirbhísí a sholáthraíonn soitheach paisinéirí—

(a) maidir le soithí atá inrochtana ag daoine atá faoi
mhíchumas luaineachta a dhéanamh de shoithí paisinéirí,

(b) maidir le plean earnála na Roinne faoin Acht um
Míchumas 2005 a chur i ngníomh, nó

(c) maidir leis na ceanglais nó na toirmisc faoi rialacháin um
míchumas luaineachta,

féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé daoine a
mheasfaidh sé nó sí a bheith iomchuí—

(i) cóid chleachtais a ullmhú agus a fhoilsiú, agus

(ii) cód cleachtais nó aon chuid de chód cleachtais arna
fhoilsiú ag duine eile a cheadú.

(2) Sula bhfoilseoidh nó sula gceadóidh sé nó sí cód cleachtais nó
aon chuid de chód cleachtais—

(a) déanfaidh an tAire an dréachtchód nó ailt den
dréachtchód a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne
agus a chur chuig cléireach Coiste de chuid Tí amháin
den Oireachtas nó Coiste de dhá Theach an Oireachtais
a bheidh bunaithe faoi Bhuan-Orduithe an Tí nó na
dTithe agus chun go tuairisceoidh sé dó nó dóibh maidir
le loingeas ceannaíochta, agus tabharfaidh sé nó sí mí
amháin do dhaoine ó dháta foilsithe an dréachtchóid nó
na n-alt den dréachtchód le huiríll i scríbhinn a chur faoi
bhráid an Aire lena linn i ndáil leis an dréachtchód nó
leis na hailt den dréachtchód, nó do cibé tréimhse bhreise
nach faide ná 2 mhí is cuí leis an Aire dá lánrogha féin,
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(b) féadfaidh an tAire, tar éis comhchomhairliúcháin agus,
más iomchuí, tar éis na huiríll, más ann, a bhreithniú, an
dréachtchód nó na hailt den dréachtchód a fhoilsiú fara
modhnú nó gan mhodhnú de réir mar a mheasfaidh an
tAire a bheith cuí dá lánrogha féin, agus

(c) i gcás ina bhfoilseoidh nó ina gceadóidh an tAire cód
cleachtais nó ina gceadóidh sé nó sí aon chuid de chód
cleachtais, foilseoidh an tAire fógra i dtaobh an fhoilsithe
sin nó an cheadaithe sin san Iris Oifigiúil agus maidir leis
an bhfógra sin—

(i) aithneofar ann an cód,

(ii) sonrófar ann na nithe lena mbaineann nó na forálacha
reachtúla iomchuí ar ina leith atá an cód á fhoilsiú
nó á cheadú, agus

(iii) sonrófar ann an dáta ar a dtiocfaidh an cód i ngníomh.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis comhchomhairliúcháin le haon
duine a mheasfaidh sé nó sí a bheith iomchuí—

(a) aon chód cleachtais nó cuid d’aon chód cleachtais a
ullmhóidh agus a fhoilseoidh sé nó sí faoin alt seo a leasú
nó a chúlghairm, nó

(b) a cheadú nó a ceadú a tharraingt siar i leith aon chóid
cleachtais nó cuid d’aon chód cleachtais a bheidh
ceadaithe aige nó aici faoin alt seo.

(4) I gcás ina ndéanfaidh an tAire cód cleachtais nó aon chuid de
chód cleachtais a fhoilsítear nó a cheadaítear faoin alt seo a leasú nó
a chúlghairm nó ina dtarraingeoidh sé nó sí siar a cheadú nó a ceadú
ina leith, foilseoidh sé nó sí fógra i dtaobh an leasuithe, na
cúlghairme nó na tarraingthe siar, de réir mar a bheidh, san Iris
Oifigiúil.

(5) Cuirfidh an tAire na nithe seo a leanas ar fáil don phobal lena
n-iniúchadh, gan mhuirear, ar shuíomh gréasáin na Roinne ar an
idirlíon agus ag príomhoifig muirí na Roinne, le linn gnáthuaireanta
oibre—

(a) cóip de gach cód cleachtais, agus

(b) i gcás ina mbeidh cód cleachtais leasaithe, cóip den chód
arna leasú amhlaidh.

(6) Is é dualgas úinéara, máistir nó foirne soithigh paisinéirí nó
daoine eile atá freagrach as seirbhísí a sholáthraíonn an soitheach
paisinéirí a bheith ar an eolas faoi aon chód cleachtais a foilsíodh nó
a ceadaíodh agus é a leanúint.

70.—(1) Maidir le himeachtaí i leith ciona faoi alt 68(15) a
bhaineann le haon sárú líomhnaithe ar aon cheanglas nó toirmeasc
a fhorchuirtear faoi rialacháin um míchumas luaineachta, is foráil a
bhfuil cód cleachtais foilsithe ina leith tráth an tsáraithe líomhnaithe,
tá éifeacht le fo-alt (2) maidir leis an gcód cleachtais sin i ndáil leis
na himeachtaí sin.

(2) (a) I gcás go ndealraíonn sé don chúirt go dtugann cód
cleachtais dá dtagraítear i bhfo-alt (1) treoir phraiticiúil i
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dtaobh an ceanglas nó an toirmeasc a líomhnaítear a
bheith sáraithe a urramú, tá an cód cleachtais inghlactha
mar fhianaise.

(b) I gcás ina gcruthófar, maidir le haon ghníomh nó
neamhghníomh de chuid an chosantóra a líomhnaítear
gurb é an sárú é—

(i) gur mainneachtain é cód cleachtais dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a urramú, nó

(ii) gur comhlíonadh an chóid cleachtais sin é,

ansin beidh an mhainneachtain nó comhlíonadh sin
inghlactha i bhfianaise.

(3) Aon chóip de chód cleachtais a mbeidh deimhniú
formhuinithe uirthi a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don
Roinn (arna údarú nó arna húdarú chuige sin ag an Ard-Rúnaí) á rá
gur cóip dhílis den chód an chóip, féadfar, gan chruthú ar shíniú an
oifigigh sin, í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht
dlí agus is fianaise ar an gcód í go dtí go gcruthófar a mhalairt.

71.—(1) Is duine údaraithe suirbhéir long chun críocha na Coda
seo.

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

(3) Féadfaidh an tAire ceapachán faoi fho-alt (2) a chúlghairm.

(4) Maidir le duine údaraithe, féadfaidh cibé daoine is cuí leis nó
léi cabhrú leis nó léi i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin gCuid seo.

(5) Tabharfar barántas a cheaptha nó a ceaptha mar dhuine
údaraithe do dhuine údaraithe a cheapfar faoi fho-alt (2) agus, le linn
dó nó di aon chumhacht a thugtar do dhuine údaraithe faoin gCuid
seo a fheidhmiú, déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine dá
ndéanfar difear air nó uirthi é, an barántas nó cóip de a thabhairt ar
aird don duine sin lena iniúchadh nó lena hiniúchadh.

72.—(1) Féadfaidh duine údaraithe chun a áirithiú go bhfuil
rialacháin um míchumas luaineachta á gcomhlíonadh—

(a) dul ar bord aon soithigh paisinéirí nó dul isteach in aon
áitreabh nó áit ina dtarlaíonn aon ghníomhaíocht a
bhaineann le seirbhísí a sholáthar, is seirbhísí a
sholáthraíonn soitheach paisinéirí,

(b) an soitheach, an t-áitreabh nó an áit a iniúchadh agus a
scrúdú,

(c) taifid nó doiciméid a iniúchadh agus cóipeanna a
dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu, agus

(d) a iarraidh ar aon chomhalta d’fhoireann an tsoithigh nó
fostaí den áitreabh nó den áit cibé faisnéis a thabhairt dó
nó di agus cibé taifid agus doiciméid atá ina sheilbh nó
ina seilbh nó ar fáil aige nó aici a thabhairt ar aird dó nó
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di, a theastóidh ón duine údaraithe le réasún chun a
áirithiú go gcomhlíonfar na rialacháin sin.

(2) Féadfaidh duine údaraithe grianghraif a ghlacadh nó aon
taifead nó taifeadadh físe a dhéanamh d’aon ghníomhaíocht ar an
soitheach nó san áitreabh nó san áit.

(3) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar dhuine údaraithe
le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo nó
faoi rialacháin um míchumas luaineachta a fheidhmiú, nó a
mhainneoidh nó a dhiúltóidh iarraidh de chuid duine údaraithe faoin
alt seo nó faoi rialacháin um míchumas luaineachta a chomhlíonadh,
déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

73.—(1) I gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag duine údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 68(15) i ndáil le sárú ar
rialacháin um míchumas luaineachta á dhéanamh nó déanta ag
duine, féadfaidh sé nó sí fógra san fhoirm fhorordaithe nó i bhfoirm
a mbeidh an éifeacht chéanna léi a sheirbheáil ar an duine sin á rá:

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

(b) go bhféadfaidh an duine, i rith na tréimhse 21 lá dar tosach
dáta an fhógra, íocaíocht €500, nó cibé méid eile a
shonraítear faoi fho-alt (4), agus an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an Aire ag an seoladh a shonraítear san
fhógra;

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

(2) I gcás ina dtugtar fógra faoi fho-alt (1):

(a) féadfaidh an duine lena mbaineann an fógra, i rith na
tréimhse a shonraítear san fhógra, an íocaíocht a
shonraítear san fhógra, agus an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an Aire ag an seoladh a shonraítear san
fhógra;

(b) féadfaidh an tAire glacadh leis an íocaíocht, admháil uirthi
a eisiúint agus an t-airgead a íoctar amhlaidh a choinneáil
lena dhiúscairt ar cibé modh a fhorordófar, agus ní
bheidh aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe
ag an duine a rinne í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
i rith na tréimhse a shonraítear san fhógra, agus má
dhéantar an íocaíocht a shonraítear amhlaidh i rith na
tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith an
chiona líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh i gcion 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.
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(4) Féadfaidh an tAire méid eile, nó méideanna éagsúla, a
fhorordú i leith sáruithe éagsúla nó aicmí éagsúla soithí paisinéirí, in
ionad an mhéid a shonraítear i bhfo-alt (1)(b).

CUID 5

Soithí Báite a Ardú

74.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1993” an tAcht Loingis Cheannaíochta (Tarrthálas
agus Raic) 1993;

ciallaíonn “Bord” an Bord um Thaismí Muirí a Imscrúdú;

ciallaíonn “imscrúdaitheoir” duine a ceapadh faoi alt 26(2) d’Acht
2000;

ciallaíonn “páirtí iomchuí” imscrúdaitheoir, binse nó an tAire, de
réir mar a bheidh, a chuireann faoi deara soitheach a ardú;

tá le “taisme mhuirí” an bhrí a shanntar dó le halt 2 d’Acht 2000;

ciallaíonn “binse” duine nó daoine a ceapadh faoi alt 38(2)(a) d’Acht
2000 chun fiosrúchán a sheoladh;

tá le “soitheach” an bhrí a shanntar dó in alt 2 d’Acht 2000, agus
folaíonn sé—

(a) soitheach atá báite, báite go páirteach, raiceáilte, dulta ar
thalamh, ina shuí tirim nó tréigthe,

(b) aon chuid de shoitheach den sórt sin, agus

(c) aon airceadal, rud nó bailiúchán rudaí arb éard é tácla,
trealamh, lasta, stórais, buncair, olaí nó ballasta soithigh
raiceáilte, nó ar cuid é den chéanna.

75.—(1) Más rud é—

(a) go measfaidh imscrúdaitheoir gur gá déanamh amhlaidh
chun críocha imscrúdaithe i dtaobh taisme muirí de réir
Chuid 3 d’Acht 2000,

(b) go measfaidh binse gur gá déanamh amhlaidh chun críocha
fiosrúcháin faoi alt 38 d’Acht 2000, nó

(c) go measfaidh an tAire gur gá déanamh amhlaidh chun na
gcríoch a leagtar amach i bhfo-alt (2),

féadfaidh an t-imscrúdaitheoir, an binse nó an tAire, de réir mar a
bheidh (“an páirtí iomchuí”) a chur faoi deara aon soitheach báite
dár bhain an taisme mhuirí a ardú agus a thabhairt i dtír chun é a
scrúdú, agus féadfaidh sé nó sí aon socruithe riachtanacha a
dhéanamh chun an soitheach a iniúchadh, a stóráil agus, más gá, a
dhiúscairt i gcúrsa cuí.
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(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an tAire a chur faoi deara
soitheach a ardú faoi fho-alt (1) i gcás ina measfaidh sé nó sí gur gá
déanamh amhlaidh—

(a) chun sábháilteacht soithí nó a bhfoirne a áirithiú,

(b) chun caighdeáin shonraithe acmhainne farraige,
déanmhais nó cothabhála soithí a fhoirmliú, a chur chun
cinn nó a fheabhsú, nó chun a chinneadh cé na córais
shonraithe agus an trealamh sonraithe tarrthála,
comhraic dóiteáin, raidió-fhearais, loingseoireachta agus
rianúcháin a iomprófar ar bord soithí nó a úsáidfidh a
bhfoirne,

(c) chun leordhóthanacht na gcaighdeán láithreach nó na
sonraíochtaí láithreacha a chinneadh i ndáil leis na nithe
thuas nó chun a chinneadh a mhéad atá na caighdeáin sin
á gcomhlíonadh, nó

(d) le haghaidh ionchúisimh a d’fhéadfaí a dhéanamh faoi na
hAchtanna Loingis Cheannaíochta,

agus i gcás inarb é dearcadh an Aire nach bhfuil a mhalairt d’fhoinse
faisnéise ar fáil dó nó di go réasúnach agus go praiticiúil.

(3) Tá aon chinneadh ón Aire faoi fho-alt (2) faoi réir—

(a) dul i gcomhairle roimh ré leis an mBord agus, i gcás inar
bhunaigh an tAire binse chun an taisme mhuirí áirithe a
fhiosrú, leis an mbinse, agus

(b) an Bord agus an binse do dhaingniú nach bhfuil sé
beartaithe ag ceachtar acu an soitheach a ardú mar chuid
d’aon imscrúdú.

(4) I gcás ina mbeartaíonn an páirtí iomchuí soitheach den sórt
sin a ardú, cuirfidh an páirtí sin in iúl d’úinéir an tsoithigh go bhfuil
sé sin beartaithe aige nó aici, an dáta a mbeartaítear an soitheach a
ardú, agus i gcúrsa cuí an suíomh ina gcoimeádfar an soitheach
ardaithe.

76.—Nuair nach mbeidh soitheach a ardaítear faoin gCuid seo ag
teastáil a thuilleadh chun na gcríoch dá dtagraítear in alt 75 ar ina
leith a ardaíodh é—

(a) déanfaidh an páirtí iomchuí suíomh an tsoithigh a chur in
iúl d’úinéir an tsoithigh agus ceadóidh sé nó sí tréimhse
28 lá ina bhféadfaidh an t-úinéir an soitheach a
aiséileamh agus a bhailiú, agus

(b) i gcás nach mian leis an úinéir an soitheach a aiséileamh
agus a bhailiú, nó cheal freagra laistigh den tréimhse ama
shonraithe, féadfaidh an páirtí iomchuí an soitheach a
dhiúscairt trína dhíol nó ar shlí eile.

77.—(1) Aon chostais a bhaineann le soitheach a ardú faoin gCuid
seo, lena iompar, lena stóráil, lena dhiúscairt nó lena dhíol, is é nó is
í an páirtí iomchuí a íocfaidh iad.

(2) Déanfar na fáltais as aon díol faoi alt 76 a fhritháireamh i
gcoinne aon chostas a thabhóidh an páirtí iomchuí mar atá leagtha
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amach i bhfo-alt (1) agus déanfar na glanfháltais, más ann, a íoc le
húinéir an tsoithigh.

78.—(1) Tá an Bord, imscrúdaitheoir, agus an tAire díolmhaithe
ó éilimh ar dhamáistí i leith aon ní a rinneadh de mheon macánta
agus i gcúrsa soitheach a ardú, a aistriú, a iniúchadh, a stóráil nó a
dhiúscairt faoin gCuid seo.

(2) Tá binse díolmhaithe ó éilimh ar dhamáistí i leith aon ní a
rinneadh de mheon macánta agus i gcúrsa soitheach a ardú, a aistriú,
a iniúchadh, a stóráil nó a dhiúscairt faoin gCuid seo.

79.—(1) Aon duine a chuireann bac nó treampán ar pháirtí
iomchuí le linn soitheach a ardú faoin gCuid seo (lena n-áirítear
gníomhartha a dhéantar chun an soitheach a ardú) déanann sé nó sí
cion agus dlitear ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €5,000 a chur air nó uirthi.

(2) Féadfaidh an tAire ionchúiseamh a dhéanamh go hachomair
i leith ciona faoin alt seo.

80.—(1) Tabharfaidh páirtí iomchuí a ghlac seilbh ar shoitheach
a ardaíodh faoin gCuid seo fógra don ghlacadóir raice don cheantar
lena mbaineann ina dtabharfar an soitheach i dtír á rá go bhfuil sé
faighte, go bhfuil seilbh glactha air agus go bhfuil sé tugtha i dtír
agus ag tuairisciú na marcanna lena n-idirdhealaítear é.

(2) Níl feidhm ag alt 44 d’Acht 1993 maidir le soitheach a
ardaítear faoin gCuid seo.

(3) San alt seo—

tá le “ceantar” an bhrí a shanntar dó le halt 41(1) d’Acht 1993;

ciallaíonn “glacadóir raice” duine a cheapfar mar ghlacadóir raice
faoi alt 41 d’Acht 1993.

81.—(1) I gcás nach long Éireannach soitheach a ardaítear faoin
gCuid seo, measfar maidir le gníomhaire taidhleoireachta de chuid
an stáit, nó le haon oifigeach consalachta de chuid an stáit sin a
bheidh údaraithe chuige sin le haon socrú conarthach leis an stát
sin—

(a) ina raibh an soitheach cláraithe nuair a chuaigh sé go tóin
poill, nó

(b) inar chónaigh úinéirí an tsoithigh,

d’éagmais na n-úinéirí agus an mháistir nó gníomhaire eile de chuid
na n-úinéirí, gurb é nó í gníomhaire na n-úinéirí, a mhéid a
bhaineann leis an soitheach a choimeád agus a dhiúscairt.

(2) San alt seo tá le “oifigeach consalachta” agus “gníomhaire
taidhleoireachta” na bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, le halt
46(3) d’Acht 1993.
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CUID 6

Bearta Sábháilteachta

82.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le haon longa lena mbaineann
an t-alt seo, rialacha (“rialacha i dtaobh fearas tarrthála”) a
dhéanamh lena bhforordófar na ceanglais i dtaobh fearas agus
socruithe tarrthála do na longa sin.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1) féadfar foráil a dhéanamh maidir le
gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) líon, tuairisc agus modh déanmhais na n-árthaí marthanais,
na mbád, na raftaí tarrthála, na bhfearas teilgthe téide, na
seaicéad tarrthála agus na mbaoithe tarrthála agus fearas
tarrthála eile a bheidh le hiompar ar longa de réir na n-
aicmí ina bhfuil na longa socraithe,

(b) an trealamh a bheidh le hiompar ar aon árthach
marthanais, aon bháid agus aon raftaí den sórt sin agus
na modhanna a bheidh le soláthar chun na hárthaí
marthanais, na báid agus fearais eile tarrthála a chur ar
an uisce,

(c) soláthar cóir soilse atá neamh-inmhúchta san uisce, agus
atá feistithe lena gceangal de bhaoithe tarrthála, a bheith
ar fáil i longa,

(d) cainníocht, cáilíocht agus tuairisc gairis shnámhaigh a
bheith le hiompar ar bord long, cibé acu i dteannta árthaí
marthanais, bád, raftaí tarrthála, seaicéad tarrthála agus
baoithe tarrthála nó ina n-ionad,

(e) ionad agus modh daingnithe na n-árthaí marthanais, na
mbád, na raftaí tarrthála, na seaicéad tarrthála agus na
mbaoithe tarrthála,

(f) na báid, na hárthaí marthanais, na raftaí tarrthála agus an
gaireas snámhach a mharcáil d’fhonn a dtoisí agus an líon
daoine a údaraítear a iompar orthu a thaispeáint,

(g) foirniú bád tarrthála agus cáilíochtaí agus deimhnithe
pearsanra bád tarrthála,

(h) an socrú a bheidh le déanamh chun na daoine ar bord a
bhailiú le chéile, agus chun iad a chur ar bord na mbád
(lena n-áirítear socrú i dtaobh codanna éagsúla den long
a shoilsiú agus i dtaobh an mhodha chun dul isteach iontu
sin agus chun dul amach astu),

(i) modh oiriúnach a bheith ar fáil lasmuigh den seomra innill
trínar féidir aon scaoileadh uisce isteach sna báid a chosc,

(j) dualgais shonracha a shannadh do gach comhalta den
fhoireann i gcás éigeandála,

(k) druileanna báid agus druileanna dóiteáin a chleachtadh i
longa,

(l) modh a bheith ar fáil i longa chun comharthaí guaise
éifeachtacha a dhéanamh de ló agus d’oíche,
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(m) dréimirí nó crocháin píolóta oiriúnacha nó téada, soilse
agus fearais eile atá ceaptha chun úsáid dréimirí nó
crochán den sórt sin a dhéanamh sábháilte a bheith ar
fáil i longa a théann ar thurais ar dócha go gcuirfear
píolótaí ar bord orthu lena linn,

(n) aon fhearais nó aon trealamh a cheanglaítear leis na
rialacha a bheith ar iompar a scrúdú agus a chothabháil i
gceann eatramh a bheidh le forordú leis na rialacha,

(o) na modhanna a bheidh le glacadh agus na fearais a bheidh
le hiompar ar longa chun dóiteáin a chosc, a bhrath agus
a mhúchadh, agus

(p) pleananna nó faisnéis eile a bheith ar fáil i longa maidir
leis na modhanna chun ráigeanna dóiteáin a chosc, a
bhrath, a rialú agus a mhúchadh.

(3) Le linn dó nó di rialacha i dtaobh fearas tarrthála a dhéanamh,
féadfaidh an tAire longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla, más cuí, ag
féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;

(b) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;

(c) an líon paisinéirí, foirne loinge nó daoine eile, nó iad uile,
atá na longa sin ceaptha a iompar ar bord;

(d) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha i dtaobh fearas tarrthála éagsúla a dhéanamh
i leith aicmí éagsúla long agus i ndáil le haicmí éagsúla long le
haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil
oibríochta.

(5) Baineann an t-alt seo le longa Éireannacha agus le haon long
eile fad atá sí in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach mbeadh sí in
aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon imthoisc eile
nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná a oirchill.

(6) Folóidh rialacha i dtaobh fearas tarrthála cibé ceanglais is
dóigh leis an Aire a bheith riachtanach chun na forálacha den
Choinbhinsiún Sábháilteachta a bhaineann le fearais agus socruithe
tarrthála a fheidhmiú.

(7) Is é dualgas úinéara agus máistir gach loinge lena mbaineann
an t-alt seo féachaint chuige go mbeidh, de réir na rialacha i dtaobh
fearas tarrthála, cibé cinn de na fearais sin, ag féachaint do chineál
na seirbhíse ar a n-úsáidtear an long, agus chun eire míchuí ar dheic
na loinge a sheachaint, is fearr a oireann chun sábháilteacht
fhoireann agus phaisinéirí na loinge a chinntiú ar fáil ar an long.

(8) I gcás aon loinge lena mbaineann an t-alt seo—

(a) má cheanglaítear leis na rialacha i dtaobh fearas tarrthála
go mbeidh fearais den sórt sin ar fáil ar an long agus má
théann sí ar aon turas nó turas aeraíochta gan na fearais
sin a bheith ar fáil uirthi de réir na rialacha is infheidhme
maidir leis an long,
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(b) má dhéantar aon cheann de na fearais a bheidh ar fáil
amhlaidh ar an long a chailleadh nó a fhágáil
neamhoiriúnach chun seirbhíse i gcúrsa an turais nó an
turais aeraíochta trí fhaillí thoiliúil nó neamart toiliúil an
úinéara nó an mháistir,

(c) má fhaillíonn an máistir go toiliúil aon fhearais den sórt
sin a chailltear nó a ndéantar damáiste dóibh le linn an
turais nó an turais aeraíochta a athsholáthar nó a dheisiú
an chéad uair a gheofar caoi air,

(d) mura gcoimeádtar na fearais sin ionas go mbeidh siad
oiriúnach agus ullamh lena n-úsáid gach tráth, nó

(e) mura gcomhlíontar aon fhoráil de na rialacha i dtaobh
fearas tarrthála,

ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) agus
máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion, agus dlitear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur
air nó uirthi.

(9) (a) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh, chun go bhfeicfidh sé nó sí go ndearnadh na
rialacha i dtaobh fearas tarrthála a chomhlíonadh i
ngach cás.

(b) Má chinneann an suirbhéir nár comhlíonadh na rialacha i
dtaobh fearas tarrthála, tabharfaidh sé nó sí fógra i
scríbhinn don úinéir nó don mháistir ina luafar an tslí
nach ndearnadh na rialacha a chomhlíonadh.

(c) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh
fógra faoin bhfo-alt seo.

(d) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar an long nó istír nó ar
an duga), cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid
a iniúchadh, agus rochtain a bheith aige nó aici ar cibé
fearais is cuí leis nó léi, chun na críche sin.

(e) I gcás loinge ar tugadh fógra dá húinéir nó dá máistir ina
leith faoin bhfo-alt seo lena gceanglaítear go
gcomhlíonfar na rialacha de réir an fhógra sula dtéann
an long chun farraige, má théann sí chun farraige nó má
fhéachann sí le dul chun farraige gan na rialacha a
chomhlíonadh amhlaidh de réir mar a cheanglaítear san
fhógra, ansin déanann an máistir nó an t-úinéir (de réir
mar a bheidh) cion agus dlitear—

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

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.

(10) Aisghairtear na hailt seo a leanas—

(a) ailt 427 go 431 den Phríomh-Acht, agus

(b) ailt 11, 12 agus 13 d’Acht 1952,
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(c) alt 10 d’Acht 1966,

(d) alt 6 den Acht Loingis Cheannaíochta 1981.

83.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun foráil a
dhéanamh maidir le hiniúchadh agus ceadú stáisiún seirbhíse le
haghaidh fearas tarrthála inséidte agus fearas lainseála agus bordála
agus maidir le caighdeáin seirbhíse le haghaidh sheirbhísiú na
bhfearas sin a leagan amach agus a fhorfheidhmiú.

(2) Beidh i rialacháin faoin alt seo cibé ceanglais is dóigh leis an
Aire a bheith riachtanach chun an Coinbhinsiún Sábháilteachta a
chur i bhfeidhm ina leith seo.

(3) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh
an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, na táillí a fhorordú a bheidh
le muirearú as stáisiúin seirbhíse a iniúchadh agus as deimhnithe
ceadaithe a eisiúint faoi rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo.
Déanfar táillí faoin bhfo-alt seo a íoc isteach sa Státchiste nó a chur
chun tairbhe don Státchiste.

(4) Féadfaidh suirbhéir long stáisiún seirbhíse agus aon fhearais
tarrthála inséidte a fhaightear ann a iniúchadh chun a chinntiú go
ndéanfar aon cheanglais faoi rialacháin a dhéantar, nó faoi fhógra a
thugtar, faoin alt seo, a chomhlíonadh.

(5) Má chinneann an suirbhéir long nach bhfuil ceanglais faoi
rialacháin faoin alt seo á gcomhlíonadh, tabharfaidh sé nó sí fógra
don duine atá i bhfeighil an stáisiúin ina luafar an tslí nach
ndearnadh na rialacháin a chomhlíonadh.

(6) Aon duine a oibríonn stáisiún seirbhíse de shárú ar an alt seo
nó a mhainníonn fógra faoin alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó
sí cion agus dlitear ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €5,000 a chur air nó uirthi.

84.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha (“rialacha um chosaint in
aghaidh dóiteáin”) a dhéanamh lena bhforordófar na ceanglais nach
foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, trealamh,
eagrú, éaluithe i longa agus le trealamh agus innealra um chosaint in
aghaidh dóiteáin, braite dóiteáin agus múchta dóiteáin a úsáidtear
i longa.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le longa Éireannacha agus le
haon long eile fad atá sí in aon chalafort sa Stát, mura rud é nach
mbeadh sí in aon chalafort den sórt sin murach drochaimsir nó aon
imthoisc eile nach bhféadfadh máistir ná úinéir na loinge a chosc ná
a oirchill.

(3) Le linn dó nó di rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin a
dhéanamh, féadfaidh an tAire longa a earnálú ina n-aicmí éagsúla ag
féachaint d’aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas,
más cuí:

(a) méid, cruth, luas nó cumraíocht na long sin;

(b) an tseirbhís ar ina leith atá na longa sin le húsáid;

(c) cineál agus ré na dturas a bheidh le déanamh;
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(d) an líon paisinéirí nó daoine eile, nó iad araon, atá na longa
sin ceaptha a iompar ar bord;

(e) cineál agus méid an lasta atá na longa sin ceaptha a iompar
ar bord;

(f) aois agus dáta déanmhais na long sin;

(g) cibé ní nó nithe eile is cuí leis an Aire a chur i gcuntas
sna himthosca.

(4) Féadfar rialacha éagsúla a dhéanamh i leith aicmí éagsúla long
le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh limistéar éagsúil
oibríochta.

(5) Beidh ar áireamh i rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin
cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an
Choinbhinsiúin Sábháilteachta a chur i ngníomh lena bhforordaítear
na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail,
barrdhéanmhas, trealamh, eagrú, éaluithe i longa agus trealamh agus
innealra um chosaint in aghaidh dóiteáin, braite dóiteáin agus
múchta dóiteáin a úsáidtear i longa, ach amháin a mhéid a chuirtear
na forálacha sin i ngníomh le rialacha déanmhais, rialacha i dtaobh
fearas tarrthála, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus
rianúcháin, rialacha um bulc-iompróirí nó rialacháin imbhuailte.

(6) Maidir le rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin i ndáil le
long lena mbaineann an t-alt seo—

(a) féadfar a cheangal leo go mbeidh na nithe seo a leanas
ar fáil—

(i) pleananna arna gcur ar taispeáint mar a fhoráiltear
leis na rialacha nó fúthu, agus faisnéis eile, a
bhaineann le teorainneacha seomríní, na hoscailtí
orthu, an modh leis na hoscailtí sin a dhúnadh agus
na socruithe chun na spásanna sin a chosaint,

(ii) faisnéis is gá mar threoir don mháistir chun dóthain
cobhsaíochta a choimeád chun go mbeadh an long in
ann damáiste a sheasamh,

(iii) modhanna éalaithe agus fógairtí don fhoireann agus
do dhaoine eile ar bord,

(iv) modhanna chun dóiteán agus pléascadh a chosc lena
n-áirítear na socruithe agus na hábhair a bheidh le
húsáid sa long a shonrú,

(v) modhanna chun dóiteáin a shochtadh lena n-áirítear
córais agus trealamh braite, modhanna chun
leathadh deataigh a rialú, chun dóiteán a choimeád,
chun dóiteán a chomhrac,

(vi) modhanna chun socrú a dhéanamh maidir le
hiomláine dhéanmhasach na loinge, nó

(vii) saoráidí héileacaptair ar bord,

agus

(b) féadfar socrú a dhéanamh leo maidir leis na nithe seo a
leanas—
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(i) ullmhacht oibríochta agus cothabháil na loinge, lena
n-áirítear treoracha nó oiliúint ar bord agus
druileanna,

(ii) an tslí ina n-iompraítear lastaí contúirteacha ar bord,
nó

(iii) deiceanna feithiclí ar an long a chosaint.

(7) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an alt seo, is
cumhachtaí iad i dteannta na gcumhachtaí a thugtar le haon
achtachán eile á chumasú dó nó di na ceanglais a fhorordú nach
foláir do longa lena mbaineann an t-alt seo a chomhlíonadh.

(8) Is é dualgas úinéara agus máistir gach loinge lena mbaineann
an t-alt seo a chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais uile atá leagtha
amach sna rialacha um chosaint in aghaidh dóiteán iomchuí.

(9) I gcás aon loinge lena mbaineann an t-alt seo—

(a) má cheanglaítear leis na rialacha um chosaint in aghaidh
dóiteáin go mbeidh fearais den sórt sin ar fáil ar an long
agus má théann sí ar aon turas nó turas aeraíochta gan
na fearais sin a bheith ar fáil uirthi de réir na rialacha is
infheidhme maidir leis an long,

(b) má dhéantar aon cheann de na fearais a bheidh ar fáil
amhlaidh ar an long chailleadh nó a fhágáil
neamhoiriúnach chun seirbhíse i gcúrsa an turais nó an
turais aeraíochta trí fhaillí thoiliúil nó neamart toiliúil an
úinéara nó an mháistir,

(c) má fhaillíonn an máistir go toiliúil aon fhearais den sórt
sin a chailltear nó a ndéantar damáiste dóibh le linn an
turais nó an turais aeraíochta a athsholáthar nó a dheisiú
an chéad uair a gheofar caoi air,

(d) mura gcoimeádtar na fearais sin ionas go mbeidh siad
oiriúnach agus ullamh lena n-úsáid gach tráth,

(e) má fhaillíonn an máistir go toiliúil aon phlean nó faisnéis
eile a bhaineann leis na modhanna chun ráigeanna
dóiteáin a chosc, a bhrath, a rialú agus a mhúchadh de
réir mar a cheanglófar le rialacha um chosaint in aghaidh
dóiteáin, nó

(f) mura bhfuil aon fhoráil de na rialacha um chosaint in
aghaidh dóiteáin á comhlíonadh,

ansin déanann úinéir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) agus
máistir na loinge (más air nó uirthi atá an locht) cion agus dlitear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air
nó uirthi.

(10) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí go ndearnadh na rialacha um
chosaint in aghaidh dóiteáin a chomhlíonadh i ngach cás. Má
chinneann an suirbhéir nár comhlíonadh na rialacha um chosaint in
aghaidh dóiteáin, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó
don mháistir ina luafar an tslí nach ndearnadh na rialacha a
chomhlíonadh.
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(11) Féadfaidh suirbhéir long dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh fógra faoi
fho-alt (10).

(12) Féadfaidh suirbhéir long, chun críocha iniúchta, cibé
tástálacha a dhéanamh (cibé acu ar an long nó istír nó ar an duga),
cibé ceisteanna a chur, cibé doiciméid nó taifid a iniúchadh agus
rochtain a bheith aige nó aici ar cibé fearais is cuí leis nó léi, chun
na críche sin.

(13) I gcás loinge ar tugadh fógra ina leith dá húinéir nó dá máistir
faoi fho-alt (10) lena gceanglaítear go gcomhlíonfar na rialacha de
réir an fhógra sula dtéann an long chun farraige, má théann sí chun
farraige, nó má fhéachann sí le dul chun farraige gan na rialacha a
chomhlíonadh amhlaidh de réir mar a cheanglaítear san fhógra, ansin
déanann an máistir nó an t-úinéir (de réir mar a bheidh) cion agus
dlitear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
a chur air nó uirthi.

85.—(1) Cuirfidh máistir gach loinge Éireannaí faoi deara a
thaifeadadh i dturasleabhar oifigiúil na loinge ráiteas, nó mura
mbeidh aon turasleabhar oifigiúil ann, taifead eile a choimeád, ar
gach ócáid a dhéanfar cleachtadh ar dhruil bháid nó ar dhruil
dóiteáin ar bord na loinge nó a scrúdaítear na fearais agus an
trealamh a cheanglaítear le rialacha i dtaobh fearas tarrthála nó
rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin a iompar chun a fheiceáil
an bhfuil siad oiriúnach agus ullamh lena n-úsáid agus ar thoradh
aon scrúdaithe den sórt sin.

(2) Más rud é i gcás aon loinge nach ndéantar druil bháid nó druil
dóiteáin a chleachtadh de réir mar is gá, nó nach scrúdaítear fearais
agus trealamh in aon tréimhse a bheidh forordaithe le rialacha dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), cuirfidh an máistir faoi deara go dtaifeadfar
ráiteas sa turasleabhar oifigiúil nó sa taifead eile a bheidh le coimeád
faoi na cúiseanna nach ndearnadh an druil a chleachtadh nó nach
ndearnadh na fearais agus an trealamh a scrúdú i cibé tréimhse a
fhorordófar leis na rialacha sin.

(3) Déanfaidh an máistir, má éilíonn agus nuair a éileoidh
suirbhéir long é, aon taifead a bheidh á choimeád aige nó aici chun
críocha an ailt seo a thabhairt ar aird lena iniúchadh.

(4) Má mhainníonn máistir loinge aon cheanglas de chuid an ailt
seo a chomhlíonadh déanann sé nó sí cion agus dlitear ar é nó í a
chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €500 a chur air nó uirthi.

(5) Aisghairtear an méid seo a leanas:

(a) alt 9 den Merchant Shipping Act 1906, agus

(b) alt 14 d’Acht 1952.
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86.—(1) Aon long atá os cionn 150 tonna d’olltonnáiste agus ar
long Éireannach í, ní rachaidh sí chun farraige le haghaidh turais
idirnáisiúnta mura mbeidh lampa comharthaíochta nó feiste
chomharthaíochta de chineál a bheidh ceadaithe ag an Aire
feistithe uirthi.

(2) Má théann aon long chun farraige, nó má fhéachann sí le dul
chun farraige, de shárú ar an alt seo, déanann úinéir nó máistir na
loinge cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

(3) Aisghairtear alt 18 d’Acht 1966.

CUID 7

An Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006

87.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún
Oibreachais Mhuirí 2006 a glacadh sa Ghinéiv an 23 Feabhra 2006.

(2) (a) Tá feidhm dlí sa Stát ag Rialacháin an Choinbhinsiúin,
agus ag Caighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, agus
tabharfar aird bhreithiúnach orthu.

(b) Féadfar cóip den Choinbhinsiún nó de Rialacháin an
Choinbhinsiúin, nó de Chaighdeáin Chód an
Choinbhinsiúin, a airbheartóidh a bheith foilsithe ag an
Eagraíocht Oibreachais Idirnáisiúnta, a thabhairt ar aird
i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus is fianaise í,
mura suífear a mhalairt, ar an gCoinbhinsiún, ar
Rialacháin an Choinbhinsiúin nó ar Chód an
Choinbhinsiúin, de réir mar a bheidh.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon Aire eile
den Rialtas ar dóigh leis an Aire go mbaineann sé leis nó léi,
rialacháin a dhéanamh chun gealltanais an Stáit faoin gCoinbhinsiún
a chomhlíonadh de réir théarmaí an Choinbhinsiúin agus chun
lánfheidhm a thabhairt do Rialacháin an Choinbhinsiúin, agus do
Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, i leith long (de réir bhrí
Airteagal II(1)(i) den Choinbhinsiún) ar longa Éireannacha iad, agus
i leith farraigeoirí a bheidh ag seoladh ar na longa sin. Le linn dó nó
di na rialacháin sin a dhéanamh, tabharfaidh an tAire aird chuí ar
na treoirlínte iomchuí de chuid Chód an Choinbhinsiúin.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), déanfar, le
rialacháin a dhéanfar faoin alt seo—

(a) córas a bhunú chun a chinntiú go gcomhlíonfar an
Coinbhinsiún, lena n-áirítear suirbhéireachtaí,
deimhniúchán, iniúchtaí, tuairisciú agus faireachán, agus

(b) a chinntiú, maidir le longa dá dtagraítear i bhfo-alt (3),
go n-iompróidh siad deimhnithe oibreachais mhuirí agus
dearbhú um chomhlíonadh i leith oibreachais mhuirí mar
a cheanglaítear leis an gCoinbhinsiún.

(5) (a) Féadfaidh duine údaraithe aon long a iniúchadh chun go
bhfeicfidh sé nó sí go bhfuil sí deimhnithe go cuí agus go
bhfuil an Coinbhinsiún á chomhlíonadh maidir léi.



[2010.] [Uimh. 14.]An tAcht Loingis Cheannaı́ochta 2010.

(b) Má chinneann duine údaraithe, le linn dó nó di iniúchadh
a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, nach bhfuil an
Coinbhinsiún á chomhlíonadh maidir leis an long,
tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don úinéir nó
máistir ina gcuirfear an sárú in iúl.

(c) Féadfaidh duine údaraithe dul ar bord aon loinge agus í a
iniúchadh chun go bhfeicfidh sé nó sí gur comhlíonadh
fógra faoin alt seo.

(d) Féadfaidh duine údaraithe cibé tástálacha a dhéanamh (ar
bord na loinge nó istír nó ar an duga), cibé ceisteanna a
chur agus cibé doiciméid a iniúchadh is cuí leis nó léi
chun críocha an fho-ailt seo.

(e) Féadfaidh an tAire daoine eile nó daoine de cibé aicmí is
cuí leis nó léi a cheapadh i scríbhinn chun bheith ina
ndaoine údaraithe chun críocha an fho-ailt seo nó chun
críche sonraithe de.

(f) Tabharfar do dhuine údaraithe a cheapfar faoi mhír (e)
barántas a cheaptha nó a ceaptha mar dhuine údaraithe
agus le linn dó nó di aon chumhacht a thugtar do dhuine
údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú, tabharfaidh sé nó
sí an barántas, nó cóip de, ar aird do dhuine dá ndéanann
sé difear lena iniúchadh nó lena hiniúchadh má iarrann
an duine sin air nó uirthi é.

(g) Féadfaidh cibé daoine a mheasfaidh duine údaraithe is gá
cabhrú leis nó léi le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin bhfo-alt seo a fheidhmiú.

(6) Maidir le rialacháin faoin alt seo, féadfar, le toiliú an Aire
Airgeadais, na táillí (más ann) a fhorordú leo i leith deimhniú
oibreachais mhuirí nó dearbhuithe um chomhlíonadh i leith
oibreachais mhuirí a dheonú, nó a bheidh ag gabháil le hiarratas ar
an gcéanna a dheonú nó i leith nithe a bhaineann le suirbhéireachtaí,
deimhniúchán, iniúchtaí, tuairisciú, nó faireachán de réir mar a
cheanglaítear leis an gCoinbhinsiún. Déanfar táillí faoin bhfo-alt seo
a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste de
réir ordachán ón Aire Airgeadais.

(7) Déanfar le rialacháin a dhéantar faoin alt seo, toirmeasc a
chur ar sháruithe ar cheanglais an Choinbhinsiúin agus—

(a) déanfar foráil leo maidir le cionta i ndáil le sáruithe den
sórt sin, nó

(b) déanfar a cheangal leo go nglacfar bearta ceartaithe (lena
n-áirítear toirmisc ar longa a oibriú),

nó déanfar iad araon leo.

(8) Aon duine a dhéanann cion faoi rialacháin arna ndéanamh
faoin alt seo, dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €5,000 nó méid is lú ná sin de réir mar a shonraítear sna
rialacháin i leith an chiona, a chur air nó uirthi.

(9) I gcás ina mainníonn duine rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo a chomhlíonadh, nó aon bhearta ceartaithe arna nglacadh faoi
na rialacháin sin a dhéanamh, féadfaidh an tAire iarratas a
dhéanamh chun cúirte dlínse inniúla, nó chun na hArd-Chúirte in
aon chás, ar ordú lena gceanglófar na rialacháin a chomhlíonadh, nó
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bearta ceartaithe a dhéanamh. Féadfaidh an Chúirt cibé ordú is cuí
léi a dhéanamh maidir leis sin.

(10) I ndáil le hidirdhealú ar an bhforas aoise nó míchumais, ní
fhágann aon ní san Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998
mídhleathach aon ghníomh a dhéantar de réir an ailt seo nó aon
rialacháin arna dhéanamh faoin alt seo.

(11) San alt seo, ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) suirbhéir long, nó

(b) duine a cheapfar faoi fho-alt (5)(e).

(12) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

CUID 8

Ilghnéitheach

88.—Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar shuirbhéir long,
nó a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, déanamh de réir iarrata
ó shuirbhéir long, le linn don suirbhéir cumhacht a thugtar dó nó di
faoi alt 15 nó 18 d’Acht 1952, alt 8 d’Acht 1966 nó alt 14, 23, 32, 40,
48, 55, 62, 82 nó 84 nó do dhuine údaraithe faoi alt 87 a fheidhmiú,
déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

89.—(1) Féadfaidh suirbhéir long, i gcás nach mbeidh fógra á
chomhlíonadh—

(a) faoi alt 15(13) nó 18(9) d’Acht 1952, alt 8(2) d’Acht 1966
nó alt 14(10), 23(2), 32(2), 40(2), 48(2), 82(9)(b), 84(10)
nó 87(5)(b) i leith loinge nó soithigh, iarratas a dhéanamh
chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda ar ina Chuaird
nó ina Cuaird atá an calafort ina bhfuil nó ina raibh an
long nó an soitheach i mbeart nó i nduga tráth déanta an
iarratais, nó

(b) faoi alt 83(5), i leith stáisiúin seirbhíse, iarratas a
dhéanamh chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda ar ina
chuaird nó ina cuaird atá an stáisiún seirbhíse suite,

ar ordú chun an fógra a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an breitheamh, ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt
(1), cibé ordú is cuí leis nó léi a dhéanamh (lena n-áirítear, i gcás go
mbainfidh an t-iarratas le long nó soitheach, an long nó an soitheach
a choinneáil go dtí go gcomhlíonfar an fógra) nó an t-iarratas a
dhíbhe.

(3) (a) Féadfaidh úinéir nó máistir loinge dar tugadh fógra faoi
aon fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), achomharc a
dhéanamh in aghaidh na gceanglas, nó aon cheann acu, a
bheidh san fhógra chun an bhreithimh den Chúirt
Chuarda ar ina Chuaird nó ina Cuaird atá an calafort
suite ina bhfuil an long nó an soitheach i mbeart nó i
nduga.



[2010.] [Uimh. 14.]An tAcht Loingis Cheannaı́ochta 2010.

(b) Féadfaidh an duine a oibríonn stáisiún seirbhíse agus dar
tugadh fógra faoi alt 83(5) achomharc a dhéanamh in
aghaidh na gceanglas, nó aon cheann acu, a bheidh san
fhógra chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda ar ina
Chuaird nó ina Cuaird atá an stáisiún seirbhíse suite.

(c) Ní thiocfaidh d’achomharc a thaisceadh go mbeidh an
fógra ar fionraí.

(d) Déanfar an t-achomharc laistigh de 7 lá oibre ón bhfógra
a thabhairt, mura measfaidh an Chúirt go bhfuil cúis
mhaith dhóthanach ann chun an tréimhse sin a fhadú.

(e) Féadfaidh an Chúirt an fógra a dhaingniú nó a athrú nó
an t-achomharc a cheadú nó a dhíbhe.

(4) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh ón gCúirt Chuarda
faoin alt seo ach amháin go bhféadfar, le cead na Cúirte, achomharc
óna cinneadh a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc
sonraithe dlí.

(5) I bhfo-alt (1), folaíonn an tagairt do shuirbhéir long, i ndáil le
fógra arna thabhairt faoi alt 87(5)(b), tagairt do dhuine a cheapfar
faoi alt 87(5)(e).

90.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, na táillí
a mhuirearófar i leith na nithe seo a leanas a fhorordú le hordú
(“ordú táillí”)—

(a) iniúchtaí a dhéanfar faoi ailt 14, 23, 32, 40, 48, 55, 62, 82
agus 84 agus deimhnithe a eiseofar faoi alt 13,

(b) suirbhéireachtaí a sheolfar de réir rialachán arna
ndéanamh faoi ailt 10(1)(b) agus 15(1)(c) d’Acht 1952
agus faoi alt 19(2), 28(2), 37(2) agus 45(2)(a), agus

(c) deimhniú agus fíorú—

(i) maidir le longa agus cuideachtaí faoi Rialachán (CE)
Uimh. 336/20063 an 15 Feabhra 2006 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle, agus

(ii) maidir le longa faoi Rialachán (CE) Uimh. 725/20044

an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle.

(2) Tá feidhm ag alt 6 d’Acht 1952 maidir le táillí is iníoctha faoi
ordú táillí.

(3) Ní bheidh feidhm ag ordú táillí maidir le hiniúchtaí a rinne,
nó suirbhéireachtaí a sheol, eagraíocht aitheanta.

91.—(1) Leasaítear an tAcht Loingis Cheannaíochta
(Deimhniúchán Mairnéalach) 1979—

(a) in alt 3(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(c):

“(c) socrú a dhéanamh—
3IO L 64, 4.3.2006, l.1
4IO L129, 29.4.2006, l.6
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(i) maidir le heisiúint, foirm agus taifeadadh
deimhnithe agus doiciméad eile, agus

(ii) le toiliú an Aire Airgeadais, maidir leis na
táillí a mhuirearófar i leith an céanna a
eisiúint, a thaifeadadh agus a riaradh”,

agus

(b) in alt 8(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(b):

“(b) i ndáil le caighdeán a dheimhnítear faoin alt seo,
rialacháin a dhéanamh—

(i) a bheidh ar comhréir leis na rialacháin dá
bhforáiltear faoi alt 3(2)(b), agus

(ii) lena bhforordófar, le toiliú an Aire
Airgeadais, na táillí a mhuirearófar i leith
doiciméid a eisiúint, a thaifeadadh agus a
riaradh faoi mhír (a).”.

(2) Déanfar aon táillí is iníoctha faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 3(2)(c) agus 8(1)(b) den Acht Loingis Cheannaíochta
(Deimhniúchán Mairnéalach) 1979 a íoc isteach sa Státchiste nó a
chur chun tairbhe don Státchiste.

92.—Aon ghníomhartha a bheidh déanta, nó a airbheartaítear a
bheith déanta, ag an mBord um Thaismí Muirí a Imscrúdú nó ag aon
sainchomhairleoir, comhairleoir nó imscrúdaitheoir a bheidh
fostaithe aige, nó a airbheartaítear a bheith fostaithe aige, idir an 5
Meitheamh 2002 agus an 29 Meitheamh 2007 chun críocha
fheidhmeanna an Bhoird faoi Acht 2000, níl siad neamhbhailí de
bhíthin—

(a) an tOrdú fán mBord um Thaismí Muirí a Imscrúdú (Lá
Bunaithe) 2002 (I.R. Uimh. 290 de 2002) a bheith
neamhbhailí, nó

(b) nach raibh córam ag an mBord idir an 25 Márta 2003 agus
an 29 Meitheamh 2007.

93.—(1) Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 58 den
Acht Cuanta 1996:

Feidhmiúlacht
píolótaí ó
thaobh sláinte
de.

58A.—(1) Is é dualgas cuideachta, de thoradh
scrúdú liachta, a bhreithniú, maidir le sláinte
duine—

(a) atá fostaithe, nó a dhéanfaidh iarratas ar
a bheith fostaithe, ag an gcuideachta ar
a foireann mar phíolóta, nó

(b) is iarratasóir ar cheadúnas píolóta chun
gníomhartha píolótaíochta a
dhéanamh a dheonú nó a athnuachan
nó is sealbhóir ceadúnais píolóta chun
gníomhartha píolótaíochta a
dhéanamh,
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laistigh dá ceantar píolótaíochta, an gcumasódh sí
don duine dualgais píolóta a chomhlíonadh go
sásúil. Ina leith sin ní mór don chuideachta a
dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht
an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na
súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na
caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus
oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a
dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar
Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do
Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil
1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an
gcuideachta.

(2) Ní mór do dhuine a bheidh fostaithe mar
phíolóta, nó do shealbhóir ceadúnais píolóta, chun
críocha measúnachta faoi fho-alt (1) ag an
gcuideachta ar ina ceantar píolótaíochta a bheidh
sé nó sí ag gníomhú mar phíolóta, dul faoi scrúdú
liachta i gceann tréimhsí a shonróidh an
chuideachta ach i dtrátha nach déanaí ná uair
amháin i ngach tréimhse 2 bhliain.

(3) I gcás ina measfaidh cuideachta, maidir le
duine atá ar fostú aici, nó a rinne iarratas ar a
bheith fostaithe, mar phíolóta, nó le hiarratasóir
ar cheadúnas píolóta a dheonú nó a athnuachan,
nó le sealbhóir ceadúnais píolóta, laistigh dá
ceantar píolótaíochta, nach leor a shláinte coirp nó
a sláinte coirp chun a chumasú don duine dualgais
píolóta a chomhlíonadh go sásúil, féadfaidh an
chuideachta fostú an duine mar phíolóta a fhionraí
nó a scor, nó iarratas an duine ar a bheith fostaithe
mar phíolóta a dhiúltú, nó an t-iarratas ar
cheadúnas píolóta a dhiúltú, nó ceadúnas píolóta
an tsealbhóra a fhionraí nó a chúlghairm, de réir
mar a bheidh.

(4) I gcás ina bhfionróidh cuideachta fostú
duine mar phíolóta, scoirfidh an fhionraí
d’éifeacht a bheidh léi nuair a bheidh an duine in
ann an chuideachta lena mbaineann a shásamh
maidir lena fheidhmiúlacht coirp nó lena
feidhmiúlacht coirp chun dualgais píolóta a
chomhlíonadh go sásúil.

(5) Maidir le ceadúnas píolóta—

(a) má chúlghairtear é faoi fho-alt (3),
scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis, nó

(b) má fhionraítear é faoin bhfo-alt sin,
scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis go
dtí go mbeidh an sealbhóir in ann an
chuideachta lena mbaineann a
shásamh maidir lena fheidhmiúlacht
coirp nó lena feidhmiúlacht coirp chun
dualgais píolóta a chomhlíonadh go
sásúil.

(6) Déanfar cinneadh faoi fho-alt (3) i leith
ceadúnais píolóta a chur in iúl don iarratasóir nó
don sealbhóir lena mbaineann go pearsanta nó tríd
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an bpost ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air
nó uirthi.

(7) I gcás ina ndiúltóidh cuideachta ceadúnas
píolóta a dheonú nó a athnuachan nó ina
gcúlghairfidh sí ceadúnas píolóta faoi fho-alt (3),
féadfaidh an t-iarratasóir nó an sealbhóir, de réir
mar a bheidh, laistigh den tréimhse 21 lá dar
tosach an dáta a chinnfear an t-iarratas ar
cheadúnas píolóta a dheonú nó a athnuachan a
dhiúltú, nó an ceadúnas píolóta a fhionraí nó a
chúlghairm, iarraidh a dhéanamh chun breithimh
na Cúirte Cuarda don chuaird ina bhfuil oifig
chláraithe na cuideachta lena mbaineann cláraithe
ar ordú ag cealú nó ag athrú an chinnidh.
Féadfaidh an breitheamh an cinneadh a dhaingniú,
a chealú nó a athrú nó a cheangal ar an
gcuideachta lena mbaineann feidhmiúlacht an
achomharcóra ó thaobh sláinte de a athmheas i
leith a oiriúnachta nó a hoiriúnachta chun dualgais
píolóta a chomhlíonadh go sásúil.”.

(2) Aisghairtear alt 69 den Acht Cuanta 1996.

(3) Leasaítear Cuid II den Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht
Cuanta 1996:

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 46:

“46. Ceanglais a fhorordú nach mór do dhuine a
chomhlíonadh, nó nach mór a chomhlíonadh i leith duine,
a dhéanfaidh iarratas chun na cuideachta—

(a) ar é nó í a fhostú mar phíolóta, nó

(b) ar cheadúnas píolóta a dheonú dó nó di chun
gníomhú mar phíolóta,

ina ceantar píolótaíochta, is ceanglais maidir le
feidhmiúlacht ó thaobh sláinte de (lena n-áirítear ceanglais
maidir le radharc na súl, éisteacht agus feidhmiúlacht coirp
go háirithe), printíseacht a chur i gcrích, fad na seirbhíse
roimhe sin mar phíolóta nó mar mharaí, eolas áitiúil, scil,
mianach pearsanta agus cibé nithe eile a mheasfaidh an
chuideachta a bheith cuí.”.

agus

(b) i mír 47, trí “(lena n-áirítear ceanglais maidir le
feidhmiúlacht ó thaobh sláinte de agus ceanglais maidir
le radharc na súl, éisteacht agus feidhmiúlacht coirp go
háirithe)” a chur in ionad “(lena n-áirítear ceanglais
maidir le feidhmiúlacht coirp)”.


