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4. An lá ceaptha.

5. Feidhm an Choimisiúin seirbhísí ardráta a rialáil.
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7. Rialacháin lena sonraítear coinníollacha atá le cur ag gabháil
le ceadúnas seirbhíse ardráta.

8. Iarratas chun na hArd-Chúirte chun ceadúnas a fhionraí
láithreach, etc.
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13. Ní ghearrfaidh soláthraí seirbhíse ardráta ró-mhuirear ná
muirear as seirbhísí nár soláthraíodh.
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GO nDÉANFAIDH
AN COIMISIÚN UM RIALÁIL CUMARSÁIDE SEIRBHÍSÍ
ARDRÁTA A RIALÁIL AGUS DO LEASÚ AN ACHTA
UM RIALÁIL CUMARSÁIDE 2002 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[16 Márta, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí
Ardráta agus Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí) 2010 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide 2002 go 2010 a
ghairm den Phríomh-Acht, d’Acht 2007 agus den Acht seo, le chéile,
agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002.

CUID 2

Seirbhísí Ardráta a Rialáil

3.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht um Rialáil Cumarsáide (Leasú)
2007;
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Cumarsáide Leictreonaí) 2010.
tá le “seirbhís craolacháin” an bhrí a shanntar dó leis an Acht
Craolacháin 2009;

tá le “úsáideoir deiridh” an bhrí a shanntar dó le halt 13(5);

folaíonn “saoráid”, i ndáil le seirbhísí ardráta a sholáthar, saoráid—

(a) chun íocaíocht a dhéanamh as earraí nó seirbhísí,

(b) chun cur isteach ar chomórtas nó chun duais a éileamh,

(c) chun vóta a chlárú nó chun rogha a thaifeadadh, nó

(d) chun rochtain ar sheirbhís ardráta a chumasú;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas seirbhíse ardráta;

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

ciallaíonn “seirbhís ardráta” seirbhís lena ngabhann gach tréith de
na tréithe seo a leanas:

(a) gurb éard atá inti lánais cumarsáidí (seachas seirbhís
craolacháin) a sholáthar trí líonra cumarsáide leictreonaí,
nó trí sheirbhís cumarsáide leictreonaí a úsáid, agus go
bhféadfadh úsáid saoráide a chuirtear ar fáil d’úsáideoirí
na seirbhíse a bheith ar áireamh sa soláthar sin nó a
cheadú leis,

(b) go ngearrtar muirear as soláthar na seirbhíse is mó ná an
costas is inchurtha síos d’iompar cumarsáide, agus don
mhéid sin amháin, agus

(c) gurb é nó í úsáideoir deiridh na seirbhíse a íocann an
muirear dá dtagraítear i mír (b) go díreach nó go
neamhdhíreach le soláthraí an líonra cumarsáide
leictreonaí nó na seirbhíse cumarsáide leictreonaí, a
úsáidtear i dtaca leis an tseirbhís a sholáthar, trí shásra
billeála nó sásra íoca comhaontaithe eile;

ciallaíonn “ceadúnas seirbhíse ardráta” ceadúnas lena n-údaraítear
do sholáthraí seirbhíse ardráta seirbhís ardráta a sholáthar faoi réim
agus de réir alt 6;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse ardráta” duine a dhéanann aon cheann
nó gach ceann díobh seo a leanas le haghaidh luaíochta:

(a) lánais seirbhíse ardráta a sholáthar,

(b) rialú eagarthóireachta a fheidhmiú ar lánais seirbhíse
ardráta,

(c) lánais seirbhíse ardráta a phacáistiú le chéile chun a
soláthar a éascú,

(d) saoráid a chur ar fáil mar chuid de sheirbhís ardráta,

(e) seirbhís ardráta a aistriú ó sholáthraí lánas chuig líonra
cumarsáide leictreonaí amháin nó níos mó, nó

(f) an tseirbhís cumarsáide leictreonaí trína soláthraítear
seirbhís ardráta a sholáthar, nó an líonra cumarsáide
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leictreonaí trína dtarchuirtear seirbhís ardráta a
sholáthar;

ciallaíonn “Regtel” an Rialtóir Seirbhísí Teileachumarsáide Ardráta
Teoranta arna fhoirmiú faoi Achtanna na gCuideachtaí an 1
Meitheamh 1995 (uimhir chláraithe 234027);

ciallaíonn “seirbhís ardráta shonraithe” seirbhís ardráta is seirbhís
ardráta a sonraítear i rialacháin faoi alt 7 gur seirbhís ardráta í a
cheanglaítear a cheadúnú faoi alt 6.

4.—Feadfaidh an tAire lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha
chun críocha na Coda seo agus ar a mbeidh éifeacht leis an gCuid
seo.

5.—(1) Leasaítear alt 10(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ca)
(a cuireadh isteach le halt 5(b) d’Acht 2007):

“(cb) a chinntiú go gcomhlíonann soláthraithe seirbhíse
ardráta a n-oibleagáidí i ndáil le soláthar, lánas
agus cur chun cinn seirbhísí ardráta,”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d) (a
cuireadh isteach le halt 5(c) d’Acht 2007):

“(d) imscrúduithe a dhéanamh ar nithe—

(i) a bhaineann le soláthar seirbhísí cumarsáide
leictreonaí, líonraí cumarsáide leictreonaí
agus saoráidí gaolmhara, agus rochtain
orthu, agus le tarchur na seirbhísí sin ar na
líonraí sin, agus

(ii) a bhaineann le soláthar, lánas agus cur chun
cinn seirbhísí ardráta,”,

agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TÁBLA.

10.—(1) Is iad feidhmeanna an Choimisiúin—

(a) a chinntiú go gcomhlíonann gnóthais oibleagáidí i ndáil le soláthar
seirbhísí cumarsáide leictreonaí, líonraí cumarsáide leictreonaí
agus saoráidí gaolmhara, agus rochtain orthu, agus le tarchur na
seirbhísí sin ar na líonraí sin,

(b) bainistiú a dhéanamh ar an speictream raidió-mhinicíochta agus ar
an acmhainn uimhrithe náisiúnta, de réir ordacháin faoi alt 13,

(c) a chinntiú go gcomhlíonann soláthraithe seirbhísí poist oibleagáidí
i ndáil le soláthar seirbhísí poist,

(ca) faireachán a dhéanamh ar cháilíocht agus éifeachtúlacht na
seirbhíse freagartha glaonna éigeandála arna bunú faoi Chuid 6,
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(cb) a chinntiú go gcomhlíonann soláthraithe seirbhíse ardráta a n-

oibleagáidí i ndáil le soláthar, lánas agus cur chun cinn seirbhísí
ardráta,

(d) imscrúduithe a dhéanamh ar nithe—

(i) a bhaineann le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí,
líonraí cumarsáide leictreonaí agus saoráidí gaolmhara, agus
rochtain orthu, agus le tarchur na seirbhísí sin ar na líonraí
sin,

(ii) a bhaineann le soláthar, lánas agus cur chun cinn seirbhísí
ardráta,

(da) d’fhonn treisiú a dhéanamh ar mhargadh oscailte iomaíoch agus
chun críocha staidrimh freisin, faisnéis ó ghnóthais a bhaineann le
soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí, líonra cumarsáide
leictreonaí agus saoráidí gaolmhara agus tarchur na seirbhísí sin
ar na líonraí sin a bhailiú, a thiomsú, a bhaint amach, a scaipeadh
agus a fhoilsiú, agus

(e) a chinntiú go ndéanann daoine comhlíonadh, de réir mar is cuí, i
ndáil le trealamh cumarsáide a chur ar an margadh agus i ndáil le
trealamh raidió a chur ar an margadh agus a chur ar seirbhís.

(2) I gcás ina ndéantar seirbhís ardráta shonraithe a fhógairt nó a
chur chun cinn trí sheirbhís craolacháin, is í feidhm an Choimisiúin í
a chinntiú go gcomhlíonann an soláthraí seirbhíse ardráta, a ndéantar
a sheirbhís nó a seirbhís ardráta shonraithe a fhógairt nó a chur chun
cinn, na coinníollacha a ghabhann leis an gceadúnas i leith na
seirbhíse ardráta sin.

6.—(1) Aon duine a bheartaíonn seirbhís ardráta shonraithe a
sholáthar, cuirfidh sé nó sí iarratas ar cheadúnas chun an tseirbhís
sin a sholáthar faoi bhráid an Choimisiúin sula ndéanfaidh sé nó
sí amhlaidh.

(2) Beidh iarratas faoi fho-alt (1) i cibé foirm a chinnfidh an
Coimisiún ó am go ham agus beidh ann, de réir mar a chinnfidh an
Coimisiún, i gcás aon chineáil nó aicme áirithe seirbhíse, an fhaisnéis
seo a leanas go léir nó aon chuid di—

(a) ainm an duine (“iarratasóir”) a bheartaíonn an tseirbhís
ardráta a sholáthar lena n-áirítear, i gcás comhlachta
chorpraithe, uimhir chláraithe na cuideachta,

(b) ainmneacha, seoltaí agus sonraí teagmhála daoine iomchuí
is teagmhálaithe arna soláthar ag an iarratasóir lena n-
áirítear, i gcás comhlachta chorpraithe, ainmneacha,
seoltaí agus sonraí teagmhála stiúrthóirí na cuideachta,

(c) seoladh gnó an iarratasóra agus, i gcás comhlachta
chorpraithe, más rud é go bhfuil an seoladh sin éagsúil le
seoladh a oifige cláraithe, seoladh a oifige cláraithe,

(d) tuairisc ar an gcineál seirbhíse ardráta atá le soláthar, lena
n-áirítear—

(i) na hainmneacha trádála agus branda faoina bhfuil
gach seirbhís le margú d’úsáideoirí deiridh, lena n-
áirítear aon ghearrleaganacha de na hainmneacha
sin, nó malairtí orthu, a úsáidtear i gcúrsaí
fógraíochta,
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(ii) faisnéis teagmhála le haghaidh seirbhíse custaiméara i

leith gach seirbhíse, lena n-áirítear seoladh láithreáin
gréasáin, uimhir theileafóin agus seoladh
ríomhphoist, agus

(iii) liosta de sheirbhísí aonair atá á dtairiscint i dteannta
na n-uimhreacha ardráta nasctha a ghabhann leo nó
aon aitheantóir eile seirbhíse a fhéadfar a chur i
bhfios don chustaiméir nó a úsáid mar thagairt
bhilleála ar bhille an chustaiméara,

(e) na húsáideoirí deiridh ionchasacha dá mbeartaítear gach
seirbhís ardráta,

(f) an dáta a mheastar go dtosófar ar gach seirbhís ardráta a
sholáthar, agus

(g) cibé faisnéis iomchuí eile is cuí leis an gCoimisiún.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, ar iarratas faoi fho-alt (1) a fháil,
ceadúnas (“ceadúnas seirbhíse ardráta”) a dheonú don iarratasóir
chun seirbhísí ardráta a sholáthar, faoi réir aon choinníll a bheidh ag
gabháil leis an gceadúnas, nó féadfaidh sé diúltú ceadúnas a dheonú
de réir fho-alt (4).

(4) Féadfaidh an Coimisiún diúltú ceadúnas a dheonú ar aon
fhoras amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) nach bhfuair an Coimisiún an fhaisnéis a cheanglaítear a
sholáthar faoi fho-alt (2), nó go bhfuair an Coimisiún í
ach go measann an Coimisiún go bhfuil sí neamhiomlán,
míchruinn nó bréagach,

(b) go ndearnadh an t-iarratasóir, nó aon chuideachta (de réir
bhrí Achtanna na gCuideachtaí) lena raibh baint ag an
iarratasóir, a chiontú i gcion le linn na 5 bliana roimhe
sin—

(i) mar gheall ar alt 12 nó 13 a shárú, nó

(ii) mar gheall ar mhainneachtain Rialachán 13 de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus
Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Cosaint Sonraí
agus Príobháideacht) 2003 (I.R. Uimh. 535 de 2003)
a chomhlíonadh,

(c) gur diúltaíodh ceadúnas d’aon duine atá freagrach, nó a
mbeartaítear go mbeidh sé nó sí freagrach, as gnó an
iarratasóra a bhainistiú i ndáil le seirbhísí ardráta a
sholáthar nó go ndearnadh ceadúnas dá chuid nó dá cuid
a chur ar fionraí nó a chúlghairm.

(5) Tabharfaidh an Coimisiún fógra don iarratasóir faoina bhreith
diúltú ceadúnas a dheonú don iarratasóir agus sonróidh sé an nós
imeachta achomhairc atá leagtha amach in alt 11.

(6) Féadfaidh soláthraí seirbhíse ardráta aon cheann de na
seirbhísí ardráta atá leagtha amach ina cheadúnas nó ina ceadúnas
a sholáthar.
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(7) Tá ceadúnas i bhfeidhm ar feadh na tréimhse a shonraítear

ann. Féadfar tréimhsí éagsúla a shonrú le haghaidh aicmí nó
cineálacha éagsúla seirbhísí ardráta.

(8) Féadfaidh an Coimisiún ceadúnas a leasú tar éis fógra a
thabhairt dó faoi fho-alt (9).

(9) Tabharfaidh soláthraí seirbhíse ardráta fógra don
Choimisiún—

(a) faoi aon athrú ar an bhfaisnéis arna soláthar de réir fho-
alt (2), 14 lá ar a laghad sula mbeidh éifeacht leis an
athrú, nó

(b) faoi aon seirbhís ardráta nua ar mian leis nó léi í a
sholáthar, 14 lá ar a laghad roimh an dáta a thosófar ar
an tseirbhís sin a sholáthar.

(10) Meastar go ndearna an Coimisiún ceadúnas a dheonú faoin
alt seo do sholáthraí seirbhíse ardráta atá údaraithe ag Regtel chun
seirbhísí ardráta a sholáthar faoi údarú atá i bhfeidhm díreach roimh
an lá ceaptha agus beidh an ceadúnas sin i bhfeidhm go ceann
tréimhse 6 mhí tar éis an lae sin.

7.—(1) Déanfaidh an Coimisiún rialacháin ina sonrófar—

(a) an aicme nó an cineál seirbhísí ardráta a gceanglaítear iad
a cheadúnú faoi alt 6,

(b) coinníollacha (lena n-áirítear an bonn agus na himthosca
ar dá réir a fhéadfar aisíoc a dhéanamh le húsáideoirí
deiridh) a bheidh le cur ag gabháil le ceadúnais agus le
hurramú ag sealbhóirí ceadúnas,

(c) nach bhfuil feidhm ag coinníollacha áirithe maidir le
haicmí nó cineálacha áirithe seirbhísí ardráta nó
soláthraithe seirbhíse ardráta, agus

(d) an fhaisnéis a sholáthróidh soláthraithe ceadúnaithe
seirbhíse ardráta don Choimisiún, ar iarraidh a
dhéanamh.

(2) Maidir le coinníollacha faoi fho-alt (1) a chur ag gabháil le
ceadúnas, nó neamhfheidhm coinníollacha den sórt sin, déanfar an
méid sin a chosaint go hoibiachtúil i ndáil leis an tseirbhís ardráta
lena mbaineann agus beidh sé neamh-idirdhealaitheach,
comhréireach agus trédhearcach.

(3) Comhlíonfaidh soláthraí seirbhíse ardráta na coinníollacha go
léir a chuirtear ag gabháil leis an gceadúnas is infheidhme maidir leis
an soláthraí agus an coinníoll dá dtagraítear in alt 15(6).

(4) Le linn don Choimisiún rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1),
rachaidh sé i gcomhairle le hÚdarás Craolacháin na hÉireann nó le
cibé comhlachtaí rialaitheacha eile sa Stát is cuí leis, go háirithe i
ndáil le haon aicme nó cineál seirbhíse ardráta a thagann faoi réim
an mhínithe ar sheirbhísí meán closamhairc ar éileamh faoin Treoir
ón gComhairle.
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(5) San alt seo, ciallaíonn “Treoir ón gComhairle” Treoir

89/552/CEE an 3 Deireadh Fómhair 1989 ón gComhairle1 maidir le
comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó
gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh gníomhaíochtaí craolacháin
teilifíse a shaothrú, arna leasú le Treoir 97/36/CE an 30 Meitheamh
1997 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2 agus le Treoir
2007/65/CE an 11 Nollaig 2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle3.

8.—(1) I gcás inar dóigh leis an gCoimisiún gur gá ceadúnas a
fhionraí láithreach chun úsáideoirí nó úsáideoirí ionchasacha aon
seirbhíse ardráta a sholáthraíonn an ceadúnaí a chosaint, go dtí go
ndéanfar bearta nó bearta breise faoin Acht seo, féadfaidh an
Coimisiún, ar fhógra a thabhairt don cheadúnaí, iarratas a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte ar ordú chun an ceadúnas a fhionraí.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt iarratas faoi fho-alt (1) a
chinneadh—

(a) trí aon ordú a dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear ordú ag
fionraí cheadúnas an cheadúnaí, is ábhar don iarratas, go
ceann cibé tréimhse, nó go dtí go dtarlaíonn cibé
teagmhas, a shonrófar san ordú, agus

(b) trí aon ordachán eile a thabhairt don Choimisiún is cuí leis
an Ard-Chúirt.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, ar ordachán ón Ard-Chúirt faoi fho-
alt (2)(b) a chomhlíonadh, fógra a thabhairt don cheadúnaí lena
mbaineann maidir le comhlíonadh an ordacháin ag an gCoimisiún.

9.—(1) I gcás ina seolann an Coimisiún imscrúdú faoi alt
10(1)(d)(ii) den Phríomh-Acht—

(a) chun a chinntiú go bhfuil coinníollacha ceadúnais á
gcomhlíonadh, nó

(b) maidir le sárú líomhnaithe ar choinníoll atá ag gabháil le
ceadúnas,

agus ina bhfionnann sé, ar scór an imscrúdaithe, nár chomhlíon, nó
gur sháraigh, soláthraí seirbhíse ardráta coinníoll atá ag gabháil lena
cheadúnas nó lena ceadúnas, tabharfaidh sé fógra don soláthraí
maidir leis na fionnachtana agus ceanglóidh sé ar an soláthraí aon
neamhchomhlíonadh nó sárú a leigheas, agus aon mhuirear a
d’fhorchuir an soláthraí ar aon úsáideoir deiridh i leith aon seirbhíse
ardráta atá bainteach leis an neamhchomhlíonadh nó leis an sárú a
aisíoc, tráth nach déanaí ná—

(i) mí amháin tar éis an fógra a eisiúint,

(ii) cibé tréimhse is giorra ná sin a chomhaontóidh an
Coimisiún leis an soláthraí lena mbaineann nó a
shonróidh an Coimisiún ar chúiseanna a luafar san
fhógra, nó

(iii) cibé tréimhse is faide ná sin a shonróidh an Coimisiún.
1IO Uimh. L. 298/23, 17.10.1989
2IO Uimh. L. 202/60, 30.07.1997
3IO Uimh. L. 332, 18.12.2007
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(2) Féadfaidh an Coimisiún aon fhógra a thugtar dó faoin alt seo

a fhoilsiú, ar cibé slí is cuí leis, ach sin faoi réir rúndacht aon
fhaisnéise a chosaint a measann an Coimisiún gur faisnéis rúnda í.

10.—(1) I gcás ina dtugann an Coimisiún breith, ar scór
imscrúdaithe faoi alt 10(1)(d)(ii) den Phríomh-Acht agus ag deireadh
na tréimhse dá dtagraítear in alt 9(1), gur mhainnigh soláthraí
seirbhíse ardráta aon choinníoll atá ag gabháil lena cheadúnas a
chomhlíonadh, nó gur sháraigh sé an céanna, féadfaidh an Coimisiún,
más cuí leis déanamh amhlaidh, an ceadúnas a chúlghairm, a leasú
nó a fhionraí go ceann tréimhse.

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é, maidir leis an gCoimisiún—

(a) go mbeartaíonn sé ceadúnas a chúlghairm, a leasú nó a
fhionraí, tabharfaidh sé fógra don sealbhóir maidir leis
an togra agus tabharfaidh sé deis don sealbhóir uiríll a
dhéanamh laistigh de 7 lá tar éis an fógra a eisiúint maidir
leis an togra, agus

(b) go dtugann sé breith, tar éis aon uiríll faoi mhír (a) a
bhreithniú, an ceadúnas a chúlghairm, a leasú nó a
fhionraí, tabharfaidh sé fógra don sealbhóir maidir lena
bhreith, ar fógra é ina luafar an nós imeachta achomhairc
atá leagtha amach in alt 11, cathain a bheidh éifeacht leis
an mbreith agus, i gcás fionraí, ré na fionraí.

(3) I gcás inar dóigh leis an gCoimisiún, maidir le mainneachtain
coinníoll atá ag gabháil le ceadúnas a chomhlíonadh, nó sárú ar
choinníoll den sórt sin, gur mainneachtain thromaí í nó gur sárú
tromaí é ar chóir scor di nó de láithreach nó gur de chineál
práinneach í nó é ar chóir scor di nó de amhlaidh, níl feidhm ag fo-
alt (2) ná ag an tréimhse ama dá dtagraítear in alt 9(1), agus, dá réir
sin, ar fhógra a thabhairt, déanfar an t-imscrúdú agus beidh éifeacht
le haon chúlghairm, leasú nó fionraí ar an gceadúnas.

11.—(1) Is chun na Cúirte Cuarda ar ina cuaird a sheolann an
soláthraí gnó a dhéantar achomharc i gcoinne breithe ón gCoimisiún
diúltú ceadúnas a dheonú, nó ceadúnas a chúlghairm, a leasú nó a
fhionraí nó, i gcás ina seolann an soláthraí gnó sa Stát uile, chuig
Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath.

(2) Ní foláir achomharc a thaisceadh laistigh de 7 lá tar éis don
pháirtí dá ndéantar difear fógra a fháil faoin mbreith.

(3) Ní foláir cóip den achomharc a sheirbheáil ar an gCoimisiún
agus, air sin, tagann an Coimisiún chun bheith ina fhreagróir san
achomharc.

(4) Déanfaidh an Chúirt Chuarda achomharc a éisteacht agus a
chinneadh agus féadfaidh sí cibé orduithe a dhéanamh is cuí léi agus
féadfaidh na horduithe seo a leanas a bheith ar áireamh orthu ach
níl siad teoranta dóibh—

(a) ordú lena ndéantar an bhreith iomlán, nó aon chuid den
bhreith, ón gCoimisiún a dhaingniú nó a chur ar ceal,
agus

(b) ordú lena ndéantar an cás a tharchur chuig an gCoimisiún
lena athchinneadh, agus tuilleadh fianaise a éisteacht nó
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gan tuilleadh fianaise a éisteacht, de réir ordacháin na
Cúirte.

12.—(1) Aon duine a sholáthraíonn seirbhís ardráta shonraithe
gan ceadúnas a shealbhú i leith na seirbhíse a sholáthraítear, déanann
sé nó sí cion.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

(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—

(i) i gcás comhlachta chorpraithe, fíneáil nach mó ná
€250,000 a chur air, nó

(ii) i gcás aon duine eile, fíneáil nach mó ná €50,000 a
chur air nó uirthi.

13.—(1) Ní dhéanfaidh, ná ní airbheartóidh, soláthraí seirbhíse
ardráta, i leith seirbhíse ardráta sonraithe, muirear a fhorchur—

(a) as an tseirbhís ardráta a sholáthar d’úsáideoir deiridh is
mó ná an méid i leith na seirbhíse a shonraítear—

(i) i muirir fhoilsithe an tsoláthraí, nó

(ii) i ráiteas i scríbhinn a rinne an soláthraí leis an
úsáideoir deiridh, nó a thug an soláthraí don
úsáideoir deiridh, roimhe sin i ndáil leis an soláthar
sin,

(b) as seirbhís ardráta a sholáthar d’úsáideoir deiridh nár iarr
an t-úsáideoir deiridh, nó

(c) as seirbhís ardráta a d’iarr úsáideoir deiridh ach nár
soláthraíodh.

(2) Aon soláthraí seirbhíse ardráta a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

(3) Faoi réir fho-alt (4), i gcás ina gciontaítear soláthraí seirbhíse
ardráta go hachomair i gcion faoi fho-alt (2), féadfaidh an chúirt, ar
iarratas chuici ón gCoimisiún, tar éis aird a thabhairt ar chineál an
chiona agus ar na himthosca ina ndearnadh é, a ordú—

(a) go ndéanfar an ceadúnas, nó na ceadúnais go léir, a
shealbhaíonn an ceadúnaí a chúlghairm agus go gcuirfear
toirmeasc (agus féadfaidh gur toirmeasc buan, toirmeasc
go ceann tréimhse sonraithe nó toirmeasc faoi réir
coinníollacha sonraithe é) ar an iarcheadúnaí iarratas a
dhéanamh ar aon cheadúnas nua nó ar chineál nó aicme
áirithe ceadúnais nua, nó

(b) go ndéanfaidh an soláthraí aon mhuirear, arna fhorchur ar
aon úsáideoir deiridh atá i gceist sa sárú ar fho-alt (1)
lena mbaineann an cion, a aisíoc leis an úsáideoir deiridh,
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nó go ndéanfar an dá rud sin araon.

(4) Níl éifeacht le hordú faoi fho-alt (3) go dtí—

(a) go mbeidh an gnátham chun achomharc a thionscnamh in
aghaidh an chiontaithe lena mbaineann imithe in éag gan
aon achomharc den sórt sin a thionscnamh,

(b) go mbeidh aon achomharc den sórt sin tarraingthe siar nó
tréigthe, nó

(c) ar aon achomharc den sórt sin, go seasfar leis an gciontú
nó leis an ordú, de réir mar a bheidh.

(5) San alt seo—

folaíonn “muirir”, i ndáil le seirbhís ardráta shonraithe, aon liosta
ina leagtar amach na praghsanna a ghearrann soláthraí seirbhíse
ardráta ar úsáideoirí deiridh;

ciallaíonn “úsáideoir deiridh” duine a soláthraítear seirbhís ardráta
shonraithe dó nó di, nó a d’iarr go soláthrófaí seirbhís den sórt sin
dó nó di, seachas chun críche athsholáthair.

14.—(1) Déanfaidh an Coimisiún clár de sholáthraithe
ceadúnaithe seirbhíse ardráta (“clár”) a bhunú agus a chothabháil
agus cibé faisnéis is cuí leis an gCoimisiún, arna soláthar in aon
iarratas faoi alt 6, a chur san áireamh ann, seachas faisnéis a measann
sé le réasún gur faisnéis rúnda í.

(2) Beidh an clár i bhfoirm leictreonach agus i cibé foirm eile (más
ann) a chinnfidh an Coimisiún.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, de réir riachtanas na hócáide, iontráil
sa chlár a leasú nó a scriosadh.

(4) Féadfaidh daoine den phobal an clár a iniúchadh saor in aisce
gach tráth réasúnach agus féadfaidh siad cóipeanna a dhéanamh
d’iontrálacha sa chlár nó sleachta a thógáil astu.

(5) In aon imeachtaí, maidir le deimhniú ar a bhfuil séala an
Choimisiúin agus ina ndeirtear go dtaispeántar sa chlár nach raibh
ainm an duine a shainaithnítear leis an deimhniú taifeadta sa chlár
ar an dáta, nó le linn na tréimhse, a shonraítear sa deimhniú, tá sé
inghlactha mar fhianaise nach raibh duine a shainaithnítear leis an
deimhniú ceadúnaithe ag an gCoimisiún chun seirbhís ardráta a
sholáthar faoi alt 6 roimh an dáta sin nó le linn na tréimhse sin.

(6) Aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina dheimhniú faoi
fho-alt (5), meastar gur deimhniú den sórt sin é mura suitear a
mhalairt.

15.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le
soláthraithe seirbhíse ardráta, le daoine leasmhara eile agus, de réir
mar a mheasann sé is iomchuí, le comhlachtaí rialaitheacha eile sa
Stát, cód cleachtais a ullmhú agus a fhoilsiú a luaithe is indéanta
tar éis an lae cheaptha, ar cód cleachtais é a urramóidh soláthraithe
seirbhíse ardráta i leith na nithe seo a leanas—
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(a) soláthar, lánas agus cur chun cinn seirbhísí ardráta

sonraithe, agus

(b) na coinníollacha arna socrú le haghaidh seirbhísí ardráta
sonraithe faoi rialacháin faoi alt 7.

(2) Sula bhfoilseoidh sé cód cleachtais nó aon chuid de chód
cleachtais, déanfaidh an Coimisiún—

(a) dréacht den chód cleachtais nó an chuid den dréachtchód
cleachtais a fhoilsiú ar cibé slí is cuí leis agus mí amháin
ó dháta foilsithe an dréachtchóid nó na coda den
dréachtchód a thabhairt do sholáthraithe seirbhíse
ardráta, do dhaoine leasmhara eile agus, de réir mar a
mheasann sé is iomchuí, do chomhlachtaí rialaitheacha
eile sa Stát, chun uiríll i scríbhinn a chur faoi bhráid an
Choimisiúin laistigh di i ndáil leis an dréachtchód nó leis
an gcuid den dréachtchód, nó cibé tréimhse is faide ná
sin, ach nach faide ná 2 mhí, is cuí leis an gCoimisiún dá
lánrogha féin,

(b) tar éis dó na huiríll, más ann, a bhreithniú, an cód nó an
chuid den chód a fhoilsiú, modhnaithe nó gan mhodhnú,
de réir mar is cuí leis an gCoimisiún dá lánrogha féin,
agus

(c) i gcás ina bhfoilseoidh an Coimisiún cód cleachtais nó aon
chuid de chód cleachtais, foilseoidh sé fógra i dtaobh an
fhoilsithe sin san Iris Oifigiúil agus déanfar san fhógra
sin—

(i) an cód a shainaithint,

(ii) na nithe lena mbaineann a shonrú ar ina leith a
fhoilsítear an cód, agus

(iii) an dáta a shonrú a dtagann an cód i ngníomh.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le
soláthraithe seirbhíse ardráta, le daoine leasmhara eile agus, de réir
mar a mheasann sé is iomchuí, le comhlachtaí rialaitheacha eile sa
Stát, aon chód cleachtais, nó aon chuid d’aon chód cleachtais, a
d’ullmhaigh agus a d’fhoilsigh sé faoin alt seo a leasú nó a
chúlghairm.

(4) I gcás go ndéanann an Coimisiún cód cleachtais, nó aon chuid
de chód cleachtais, arna fhoilsiú nó arna foilsiú faoin alt seo a leasú
nó a chúlghairm, foilseoidh sé fógra faoin leasú nó faoin gcúlghairm
san Iris Oifigiúil.

(5) Déanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas a chur ar fáil
saor in aisce lena n-iniúchadh ag an bpobal ar shuíomh gréasáin an
Choimisiúin ar an idirlíon agus ag a phríomhoifig, le linn
gnáthuaireanta oibre—

(a) cóip de gach cód cleachtais, agus

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

(6) Is coinníoll de chuid ceadúnais seirbhíse ardráta é go ndéantar
aon chód cleachtais a chomhlíonadh.
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(7) Maidir leis an gcód cleachtais, i ndáil leis na nithe dá

dtagraítear i bhfo-alt (1), a d’ullmhaigh agus a d’fhoilsigh Regtel an
1 Deireadh Fómhair 2008, leanfaidh sé i bhfeidhm agus is é an cód
cleachtais é go dtí go n-ullmhaíonn agus go bhfoilsíonn an Coimisiún
cód cleachtais faoin alt seo le cur ina ionad.

16.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1)—

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

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

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “seirbhísí poist”:

“tá le ‘seirbhís ardráta’ an bhrí a shanntar dó leis an
Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus
Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí) 2010;

ciallaíonn ‘ceadúnas seirbhíse ardráta’ ceadúnas arna
dheonú faoi alt 6 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar Cumarsáide
Leictreonaí) 2010 chun seirbhísí ardráta a sholáthar;

tá le ‘soláthraí seirbhíse ardráta’ an bhrí a shanntar
dó leis an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí
Ardráta agus Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí)
2010;”, agus

(iii) trí “nó seirbhís ardráta” a chur isteach i ndiaidh
“saoráid ghaolmhar” sa mhíniú ar “úsáideoir
deiridh” (a cuireadh isteach le halt 3(c) d’Acht
2007),

(b) in alt 12(1)—

(i) i mír (b), trí “agus” a scriosadh i ndiaidh “faoi alt 13,”

(ii) i mír (c), trí “úsáideoir, agus” a chur in ionad
“úsáideoir”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):

“(d) leasanna úsáideoirí deiridh seirbhísí ardráta a
chosaint.”,

(c) in alt 13(1), trí “cumarsáide leictreonaí, seirbhísí ardráta”
a chur in ionad “cumarsáide leictreonaí”,

(d) in alt 30—

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

“(2A) D’fhonn caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhm i ndáil
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le seirbhísí ardráta a chomhall, féadfaidh
an Coimisiún ordú a dhéanamh lena
bhforchuirtear tobhach ar sholáthraithe
seirbhíse ardráta.”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “nó seirbhísí ardráta” a chur isteach
i ndiaidh “seirbhísí cumarsáide leictreonaí”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

“(11) Ní dhéanfaidh an Coimisiún tobhach a
fhorchur—

(a) ar sholáthraithe cumarsáide leictreonaí
d’fhonn caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a
chomhall i leith seirbhísí poist nó
seirbhísí ardráta,

(b) ar sholáthraithe seirbhísí poist d’fhonn
caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a
chomhall i leith seirbhísí cumarsáide
leictreonaí nó seirbhísí ardráta, nó

(c) ar sholáthraithe seirbhísí ardráta d’fhonn
caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a
chomhall i leith seirbhísí poist nó seirbhísí
cumarsáide leictreonaí.”,

agus

(iv) i bhfo-alt (13), trí “faoin alt seo” a chur in ionad “faoi
fho-alt (1) nó (2)”,

(e) in alt 31(2), trí “seirbhísí ardráta,” a chur isteach i ndiaidh
“cumarsáid leictreonach,”,

(f) in alt 31B(2) (a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2007),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) seirbhísí poist a rialáil, agus

(d) seirbhísí ardráta a rialáil.”,

(g) in alt 31C(2) (a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2007) trí
“seirbhísí ardráta,” a chur isteach i ndiaidh
“leictreonach,”,

(h) in alt 32(1) trí “agus seirbhísí ardráta” a chur isteach i
ndiaidh “cumarsáid leictreonach”, agus

(i) in alt 39—

(i) i bhfo-alt (1), trí “nó an Achta Iomaíochta 2002” a
chur isteach i ndiaidh “an Achta seo”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “faoin Acht Iomaíochta 2002” a chur
isteach i ndiaidh “faoin Acht seo,”, agus
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(Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar
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(iii) i bhfo-alt (3), trí “nó seirbhísí ardráta” a chur isteach

i ndiaidh “seirbhísí poist” gach áit a bhfuil sé i
míreanna (a), (b), (c) agus (g).

17.—(1) I gcás ina gceanglaítear ar an gCoimisiún fógra a
thabhairt faoin gCuid seo do sholáthraí seirbhíse ardráta, beidh sé i
scríbhinn agus díreofar é chuig an soláthraí agus tabharfar don
soláthraí é ar cheann de na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an soláthraí,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a seolann an soláthraí gnó,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
dhíreofar chuig an soláthraí ag an seoladh ag a seolann
an soláthraí gnó,

(d) má thug an soláthraí seoladh chun fógra a sheirbheáil,
trína fhágáil ag an seoladh sin nó trína chur leis an bpost
cláraithe réamhíoctha, agus é dírithe chuig an soláthraí,
chuig an seoladh sin, nó

(e) trína chur leis an bpost leictreonach nó le hinneall
macasamhla chuig feiste nó saoráid chun post
leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an
seoladh ag a seolann an soláthraí gnó nó, má thug an
soláthraí seoladh chun fógra a sheirbheáil, ag an seoladh
sin, ach sin sa chás amháin—

(i) go ndéanann—

(I) saoráid an tseoltóra chun post leictreonach a
ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint lena
ndaingnítear go bhfuarthas an post
leictreonach, nó

(II) inneall macasamhla an tseoltóra teachtaireacht a
ghiniúint lena ndaingnítear gur tarchuireadh
líon iomlán leathanach an fhógra go rathúil,

agus

(ii) go dtugtar an fógra freisin ar cheann de na slite eile a
luaitear in aon cheann de na míreanna sin roimhe
seo.

(2) Chun críocha fho-alt (1), meastar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta arna clárú faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus meastar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a
phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

(3) Aon chóip d’fhógra, a bhfuil deimhniú formhuinithe uirthi a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach don Choimisiún á rá gur
chóip dhílis den fhógra an chóip, féadfar, gan chruthúnas ar shíniú
an duine sin, í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht
dlí, agus, mura suitear a mhalairt, is fianaise ar an bhfógra í.
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18.—(1) Gach duine ar comhalta d’fhoireann Regtel é nó í

díreach roimh an lá ceaptha, tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Choimisiúin an lá sin.

(2) Faoi réir thoiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, aon duine
a aistrítear faoi fho-alt (1), le linn dó nó di a bheith i seirbhís an
Choimisiúin, ní lú an scála pá a gheobhaidh sé nó sí, ná ní lú tairbhe
dó nó di na coinníollacha seirbhíse, ná ní lú fabhar dó nó di an tseilbh
oifige, a mbeidh sé nó sí faoina réir, ná an scála pá, na coinníollacha
seirbhíse agus an tseilbh oifige a raibh teideal aige nó aici chucu nó
a bhí ar teachtadh aige nó aici díreach roimh an lá ceaptha.

19.—Aon imeachtaí dlí, i dtaca le rialáil seirbhísí ardráta, atá ar
feitheamh díreach roimh an lá ceaptha agus ar páirtí iontu Regtel,
leanfar díobh ach an Coimisiún a chur in ionad Regtel sna
himeachtaí.

20.—Déantar an Scéim Teileachumarsáide (Seirbhísí Teileafóin
Ardráta) 1995 (I.R. Uimh. 194 de 1995) a chúlghairm.

CUID 3

Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí

21.—(1) Leasaítear alt 52 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “Acht 2000”:

“ciallaíonn ‘údarás’ ÚBN nó údarás bóithre, de réir mar a
bheidh;”,

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

“ciallaíonn ‘toiliú’ toiliú arna dheonú ag údarás faoi alt 53(3) nó,
i gcás oibreacha bóthair éigeandála, toiliú a meastar gur
deonaíodh é faoi alt 53(4);”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “talamh”:

“ciallaíonn ‘ÚBN’ an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta;”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na mínithe ar
“bóthar poiblí”, “bóthar”, “údarás bóithre” agus
“oibreacha bóthair”:

“ciallaíonn ‘bóthar poiblí’ bóthar náisiúnta, bóthar réigiúnach
nó bóthar áitiúil;

tá le ‘bóthar’, ‘bóthar náisiúnta’, ‘bóthar réigiúnach’ agus ‘bóthar
áitiúil’ na bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, le hAcht na
mBóithre 1993;
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tá le ‘údarás bóithre’ an bhrí a shanntar dó le halt 2 (a cuireadh
isteach le halt 11 d’Acht na mBóithre 2007) d’Acht na
mBóithre 1993;

ciallaíonn ‘oibreacha bóthair’ bóthar poiblí a oscailt nó aon
ghníomh nó obair ar gá bóthar poiblí nó aon chuid de bhóthar
poiblí a dhúnadh dá bharr nó dá barr, nó is bun lena dhúnadh
nó lena dúnadh, lena n-airítear bóthar poiblí nó cuid de bhóthar
poiblí a oscailt nó a dhúnadh chun duchtaí a oscailt, d’fhonn
oibreacha ar bhonneagar cumarsáide leictreonaí a bhunú, a
leathnú, a aischur, a dheisiú, a bhaint nó a chothabháil.”.

(2) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 53 den Phríomh-
Acht:

“Bóthar poiblí
a oscailt chun
bonneagar
cumarsáide
leictreonaí faoi
thalamh a
bhunú.

53.—(1) Ní dhéanfaidh oibritheoir líonra aon
oibreacha bóthair a thosú nó a dhéanamh ná ní
chuirfidh sé nó sí faoi deara aon oibreacha bóthair
a thosú nó a dhéanamh mura rud é—

(a) maidir leis an oibritheoir—

(i) go bhfuair sé nó sí toiliú roimh ré i
scríbhinn faoi fho-alt (3)—

(I) i gcás bóthair náisiúnta, ó
ÚBN, nó

(II) i gcás aon bhóthair réigiúnaigh
nó áitiúil, ón údarás bóithre
ar ina limistéar feidhme a
bheartaíonn an t-oibritheoir
na hoibreacha bóthair a
dhéanamh,

nó

(ii) go meastar gur deonaíodh toiliú dó
nó di faoi fho-alt (4), i gcás inar
oibreacha bóthair éigeandála na
hoibreacha bóthair,

nó

(b) go gcomhlíonann an t-oibritheoir líonra
nó aon duine atá fostaithe ag an
oibritheoir líonra aon choinníollacha
atá sa toiliú.

(2) Aon oibritheoir líonra, nó aon duine atá
fostaithe ag an oibritheoir líonra, a sháraíonn fo-
alt (1), déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(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 €1,000,000 a chur air nó uirthi.

(3) Faoi réir an ailt seo agus aon rialachán faoi
alt 56(2)—
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(a) féadfaidh ÚBN, tar éis dul i gcomhairle,

ar feadh tréimhse nach faide ná 21 lá,
leis an údarás bóithre ar ina limistéar
feidhme atá an bóthar náisiúnta, toiliú
a dheonú d’oibritheoir líonra, ar
iarratas chuige ón oibritheoir, chun
oibreacha bóthair a dhéanamh ar
bhóthar náisiúnta, nó

(b) féadfaidh údarás bóithre toiliú a dheonú
d’oibritheoir líonra, ar iarratas chuige
ón oibritheoir, chun oibreacha bóthair
a dhéanamh ar bhóthar réigiúnach nó
ar bhóthar áitiúil atá i limistéar
feidhme an údaráis bóithre,

chun na gcríoch seo a leanas—

(i) bonneagar cumarsáide leictreonaí
faoi thalamh agus aon bhonneagar
fisiciúil gaolmhar a bhunú,

(ii) an líonra cumarsáide leictreonaí
faoi thalamh a leathnú chuig
codanna den bhóthar nár chuir an
t-oibritheoir líonra sin bonneagar
cumarsáide leictreonaí fúthu
roimhe sin,

(iii) oibreacha bóthair a dhéanamh ar
bhonneagar cumarsáide
leictreonaí faoi thalamh, is
oibreacha bóthair arb éard atá
iontu bonneagar cumarsáide
leictreonaí faoi thalamh a
chothabháil, a dheisiú nó a aischur
nó cur leis nó é a bhaint, nó

(iv) bonneagar cumarsáide leictreonaí a
shuiteáil i nduchtanna, is cúram
d’údarás, ar bhóithre poiblí,

faoi réir aon choinníollacha atá sa toiliú.

(4) Faoi réir rialachán arna ndéanamh i leith
oibreacha bóthair éigeandála faoi alt 56(2),
measfar gur deonaíodh toiliú i gcás inar oibreacha
bóthair éigeandála na hoibreacha bóthair
beartaithe, faoi réir aon choinníollacha a chinnfidh
an t-údarás lena mbaineann le linn na hoibreacha
bóthair éigeandála a bheith ar siúl nó a chríochnú.
Cuirfidh an t-oibritheoir líonra an t-údarás lena
mbaineann ar an eolas a luaithe is indéanta sula
gcuirfear tús leis na hoibreacha bóthair sin.

(5) Féadfaidh coinníollacha a bheith i dtoiliú.
Maidir le haon choinníollacha atá i dtoiliú—

(a) ní dhéanfar idirdhealú go héagórach leo
idir oibritheoirí líonra, agus
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(b) beidh siad ar comhréir leis an ngá atá

ann go gcomhlíonfaidh an t-údarás a
chuid feidhmeanna faoin gCuid seo
agus faoi Achtanna na mBóithre 1993
go 2007 agus faoi na hAchtanna um
Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2007.

(6) I gcás ina mbeartaíonn údarás toiliú a
dheonú d’oibritheoir líonra faoi fho-alt (3) nó ina
ndeonaítear toiliú faoi fho-alt (4), féadfaidh
coinníollacha a bheith sa toiliú agus féadfar leis na
coinníollacha sin, gan dochar d’aon choinníollacha
eile a bheartaíonn sé a fhorchur ar an oibritheoir
líonra—

(a) a fhoráil go n-íocfaidh oibritheoirí
líonra as aon chaillteanais, dliteanais
agus costais a bhaineann don údarás nó
a thabhaíonn an t-údarás, faoi
shocruithe conarthacha le tríú páirtí, i
gcás ina n-eascraíonn na caillteanais,
na dliteanais agus na costais sin de
dhroim aon ghnímh a dhéanann an t-
oibritheoir líonra, faoi alt 53(3) nó (4),
i ndáil le bonneagar cumarsáide
leictreonaí,

(b) i gcás ina ndéanann údarás duchtanna
ar bhóithre náisiúnta a sholáthar agus
a chur ar fáil d’oibritheoir líonra, a
fhoráil nach mbeidh an t-údarás faoi
dhliteanas ag an oibritheoir líonra sin i
leith aon chaillteanais nó damáiste,
cibé ní faoi deara é, a bhaineann don
bhonneagar cumarsáide leictreonaí sna
duchtanna sin, is maoin de chuid an
oibritheora líonra, seachas caillteanas
nó damáiste den sórt sin ar gníomh
toiliúil nó mórfhaillí ar thaobh an
údaráis, nó ar thaobh a ghníomhairí ag
gníomhú dóibh thar a cheann, is cúis
leis, agus

(c) a fhoráil go bhféadfaidh ionadaithe de
chuid an údaráis a bheith i láthair ag
láithreacha oibre chun cinneadh a
dhéanamh i dtaobh comhlíonadh aon
choinníollacha a fhorchuirtear i dtaca
le haon ghníomh a dhéanann an t-
oibritheoir líonra, faoi thoiliú arna
eisiúint faoi alt 53(3) nó (4), i ndáil le
bonneagar cumarsáide leictreonaí.

(7) Déanfaidh údarás a dheonaíonn toiliú fógra
a thabhairt i scríbhinn don oibritheoir líonra
maidir leis an gcúis atá le haon choinníollacha atá
sa toiliú.

(8) Féadfaidh ÚBN, i gcás bóthair náisiúnta, tar
éis dul i gcomhairle, ar feadh tréimhse nach faide
ná 21 lá, le húdarás bóithre ar ina limistéar
feidhme atá an bóthar náisiúnta, nó féadfaidh
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údarás bóithre, i gcás bóithre réigiúnacha agus
áitiúla atá ina limistéar feidhme, faoi réir aon
rialachán faoi alt 56(2), muirir a fhorchur ar
oibritheoirí líonra—

(a) i leith toilithe a dheonú faoi chomhair
na gcostas riaracháin, lena n-áirítear
costais a ghabhann le faireachán a
dhéanamh ar thoilithe a
chomhlíonadh, a thabhaíonn an t-
údarás faoin alt seo, agus

(b) i leith costas réasúnach a thabhaíonn sé
le linn damáiste fadtéarma a
bhaineann do bhóthar poiblí de
dhroim oscailtí bóthair a dhéanann an
t-oibritheoir líonra a chur ina cheart.

(9) Faoi réir cheadú an Aire Iompair tar éis dul
i gcomhairle leis an Aire agus leis an Aire
Airgeadais, féadfaidh ÚBN, i gcás bóithre
náisiúnta, scéim a dhéanamh lena gceadófar
d’ÚBN muirir a fhorchur chun duchtanna, a
dhéanann údarás a sholáthar agus a chur ar fáil ar
na bóithre sin d’oibritheoir líonra, a úsáid.

(10) Le linn dó iarratas ar thoiliú a bhreithniú,
beidh aird ag údarás ar na nithe seo a leanas—

(a) úsáid agus infhaighteacht, láithreach
agus ionchasach, spáis faoi dhromchla
an bhóthair phoiblí lena mbaineann,
lena n-áirítear—

(i) riachtanais an údaráis i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna
agus a fhreagrachtaí,

(ii) cúrsa agus doimhneacht duchtanna
atá le leagan ag an iarratasóir,

(iii) duchtanna a bheith ann de bhreis
ar na duchtanna sin a bhfuil gá
láithreach ag aon oibritheoir
líonra leo, agus

(iv) spás duchta a bheith ann de bhreis
ar an spás duchta sin a bhfuil gá le
réasún ag aon oibritheoir líonra
leis,

(b) oibriú sábháilte éifeachtach an
bhóthair phoiblí,

(c) costais athdhéanta, deisithe agus
chothabhála bóthair a d’fhéadfadh
eascairt de dhroim an iarratais,

(d) an comhshaol agus taitneamhachtaí,
lena n-áirítear taitneamhachtaí
cónaithe, a chosaint,
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(e) modh agus uainiú athshuíomh an

bhóthair,

(f) aon scéim arna glacadh faoi fho-alt
(11), agus

(g) aon socruithe conarthacha a bheidh ag
údarás le tríú páirtí.

(11) Féadfaidh ÚBN, i gcás bóithre náisiúnta,
tar éis dul i gcomhairle, ar feadh tréimhse nach
faide ná 60 lá, le húdaráis bhóithre, nó le húdarás
bóithre, i gcás bóithre réigiúnacha agus áitiúla atá
ina limistéar feidhme, scéim a fhoirmliú agus, tar
éis dul i gcomhairle leis an bpobal, a ghlacadh ar
scéim í ina leagtar amach a bheartas—

(a) maidir leis an acmhainn faoi thalamh
atá ag bóthar a úsáid, lena n-áirítear
ciondáil ar aon spásanna áirithe faoi
thalamh atá faoi bhun bóithre,

(b) maidir le coinníollacha (lena n-áirítear
srianta agus ceanglais) a fhéadfaidh sé
a fhorchur i ndáil le toilithe a dheonú,
i gcoitinne nó i leith limistéar sonrach
nó imthosca sonracha,

(c) maidir le diúltú toiliú a dheonú, i
gcoitinne nó i leith limistéar sonrach
nó imthosca sonracha,

(d) maidir le muirir faoin gCuid seo, agus

(e) maidir le hoibreacha bóthair éigeandála.

(12) Féadfaidh an tAire Iompair, i gcomhairle
leis an Aire, treoirlínte a eisiúint a bheidh le
hurramú ag údarás i ndáil le dul i gcomhairle leis
an bpobal maidir le scéim a tharraingíonn an t-
údarás suas faoi fho-alt (11).

(13) Rachaidh údarás i gcomhairle leis an
gCoimisiún sula ndéanfaidh sé coinníoll a chur ag
gabháil le toiliú a bheartaíonn sé a dheonú á
cheangal ar an iarratasóir duchtanna breise a
leagan.

(14) I gcás go mainníonn sealbhóir ar thoiliú
aon choinníoll a ghabhann le toiliú a
chomhlíonadh, féadfaidh an t-údarás a dheonaigh
an toiliú an toiliú a tharraingt siar.

(15) Más rud é go mbeartaíonn údarás—

(a) diúltú toiliú a dheonú,

(b) toiliú a dheonú faoi réir coinníollacha,
nó

(c) toiliú a dheonaigh sé a tharraingt siar,
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tabharfaidh an t-údarás fógra i scríbhinn don
oibritheoir líonra lena mbaineann faoin togra agus
cuirfidh sé ar áireamh san fhógra ráiteas maidir
leis na cúiseanna atá leis an togra agus maidir le
ceart an oibritheora líonra uiríll a dhéanamh chuig
an údarás faoi fho-alt (16).

(16) Féadfaidh oibritheoir líonra, laistigh de 21
lá tar éis don oibritheoir fógra faoi fho-alt (15) a
fháil, uiríll a dhéanamh chuig an údarás lena
mbaineann i ndáil leis an togra.

(17) Más rud é, maidir le húdarás—

(a) tar éis breithniú a dhéanamh ar aon
uiríll a dhéanann oibritheoir líonra
chuige faoi fho-alt (16), nó

(b) nach bhfaigheann sé aon uiríll ón
oibritheoir líonra lena mbaineann
laistigh den tréimhse a shonraítear i
bhfo-alt (16),

go dtugann sé breith—

(i) diúltú toiliú a dheonú,

(ii) toiliú a dheonú faoi réir
coinníollacha, nó

(iii) a thoiliú a tharraingt siar,

déanfaidh an t-údarás, tráth nach déanaí ná 21 lá
tar éis dul in éag don tréimhse a shonraítear i
bhfo-alt (16), fógra i scríbhinn a thabhairt don
oibritheoir líonra faoina bhreith agus cuirfidh sé
ar áireamh san fhógra ráiteas maidir leis na
cúiseanna atá leis an mbreith agus maidir le ceart
an oibritheora líonra achomharc a dhéanamh in
aghaidh na breithe faoi fho-alt (18).

(18) Féadfaidh oibritheoir líonra, laistigh de 28
lá tar éis don oibritheoir fógra faoi fho-alt (17) a
fháil, achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte in aghaidh na breithe lena mbaineann
agus féadfaidh an Chúirt—

(a) an bhreith a dhaingniú,

(b) an bhreith a leasú, nó

(c) a ordú don údarás an toiliú a dheonú nó
staonadh ón toiliú a tharraingt siar, de
réir mar a bheidh.

(19) Beidh oibritheoir líonra freagrach as na
costais go léir a thabhaítear le linn bóthar, a
d’oscail an t-oibritheoir—

(a) chun bonneagar cumarsáide leictreonaí
faoi thalamh a bhunú, nó
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(b) chun bonneagar cumarsáide leictreonaí

faoi thalamh a chothabháil, a dheisiú
nó a aischur nó chun cur leis nó chun
é a bhaint,

a athshuíomh go dtí caighdeán atá chun sástacht
an údaráis lena mbaineann.

(20) Níl feidhm ag an gceanglas chun ceadúnas
a shealbhú faoi alt 254 d’Acht 2000 maidir le fo-alt
(1)(e) den alt sin más rud é gur deonaíodh toiliú
d’oibritheoir líonra.

(21) Déanfaidh oibritheoir líonra, ar iarraidh a
bheith déanta ag údarás, na nithe seo a leanas, i
measc nithe eile, a sholáthar—

(a) cibé faisnéis a éileoidh an t-údarás i
ndáil le bonneagar cumarsáide
leictreonaí faoi thalamh, atá ar
úinéireacht nó á oibriú ag an
oibritheoir, a úsáid, agus

(b) cibé rochtain ar bhonneagar cumarsáide
leictreonaí faoi thalamh, atá ar
úinéireacht nó á oibriú ag an
oibritheoir, is gá chun a chumasú don
údarás a fheidhmeanna faoin alt seo a
fheidhmiú.

(22) Féadfaidh údarás iarratas a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte ar ordú—

(a) ar mhodh urghaire, chun toirmeasc a
chur ar neamhchomhlíonadh ceanglais
de chuid an ailt seo nó na
gcoinníollacha a ghabhann le toiliú, nó

(b) ar mhodh mandamus, chun a ordú
ceanglas de chuid an ailt seo nó na
coinníollacha a ghabhann le toiliú a
chomhlíonadh.

Féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dheonú is cuí léi.

(23) Ní dochar an t-alt seo d’alt 101D (a
cuireadh isteach leis an Acht um Iompras Bhaile
Átha Cliath (Díscaoileadh) 1987) den Acht um
Thrácht ar Bhóithre 1961 (a bhaineann le
treoracha a thugann údaráis áitiúla do dhaoine a
dhéanann oibreacha bóthair).

(24) Maidir le cion achomair faoi fho-alt (2)—

(a) i gcás ina mbaineann an cion le bóthar
náisiúnta, féadfaidh ÚBN nó an t-
údarás bóithre ar ina limistéar feidhme
a dhéantar an cion é a ionchúiseamh,
nó
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(b) i gcás ina mbaineann an cion le bóthar

réigiúnach nó áitiúil, féadfaidh an t-
údarás bóithre ar ina limistéar feidhme
a dhéantar an cion é a ionchúiseamh.”.

(3) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad ailt 55 agus 56 den
Phríomh-Acht:

“Cionroinnt
costas chun
bonneagar
cumarsáide
leictreonaí a
athlonnú de
bharr
feabhsuithe
bóthair.

55.—(1) D’ainneoin alt 254(4) d’Acht 2000
agus faoi réir an ailt seo, i gcás go ndéanann
údarás obair a ghabháil de láimh chun bóthar
poiblí a fheabhsú, íocfaidh sé le hoibritheoir líonra
na costais réasúnacha go léir a thabhaíonn an t-
oibritheoir le linn a bhonneagar cumarsáide
leictreonaí agus aon bhonneagar fisiciúil gaolmhar
a athlonnú (ach amháin i ndáil le duchtanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) a athlonnú), ar athlonnú
é a bhfuil gá leis de bharr na hoibre sin agus is
inchurtha go díreach i leith na hoibre sin.

(2) I gcás gur gá duchtanna, a dhéanann údarás
a sholáthar agus a chur ar fáil ar bhóthar náisiúnta
lena n-úsáid ag oibritheoirí líonra, a bhogadh de
dhroim aon oibreacha a ghabhann údarás de láimh
chun an bóthar a fheabhsú, ansin—

(a) ní íocfaidh an t-údarás ach amháin na
costais a ghabhann leis na duchtanna a
athlonnú, ar athlonnú é a bhfuil gá leis
de bharr na hoibre sin agus is
inchurtha go díreach i leith na hoibre
sin,

(b) beidh an t-oibritheoir líonra nó na
hoibritheoirí líonra a úsáideann na
duchtanna sin freagrach as aon
chostais a thabhaíonn an t-oibritheoir
le linn a bhonneagar cumarsáide
leictreonaí sna duchtanna sin a
athlonnú, ar athlonnú é a bhfuil gá leis
de bharr na hoibre sin agus is
inchurtha go díreach i leith na hoibre
sin, agus

(c) tabharfaidh ÚBN fógra réasúnach faoi
na hoibreacha bóthair don oibritheoir
líonra lena mbaineann.

(3) I gcás go ndéanann oibritheoir líonra
iarratas ar thoiliú faoi alt 53(3), déanfaidh ÚBN, i
gcás go mbeartaíonn sé toiliú a dheonú don
oibritheoir líonra i leith an iarratais, an t-
oibritheoir líonra a chur ar an eolas maidir leis an
bhfreagracht a fhorchuirtear ar an oibritheoir
líonra le haghaidh costas athlonnaithe a
thabhaíonn an t-oibritheoir líonra dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b).

(4) I gcás ina ndéanann oibritheoir líonra
bonneagar cumarsáide leictreonaí agus aon
bhonneagar fisiciúil gaolmhar a aischur nó a
fheabhsú i gcúrsa athlonnaithe mar gheall ar
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fheabhsú bóthair, ní íocfaidh an t-údarás lena
mbaineann ach amháin na costais is inchurtha go
díreach i leith obair a dhéantar ar bhonneagar
cumarsáide leictreonaí agus ar aon bhonneagar
fisiciúil gaolmhar mar gheall ar oibreacha bóthair
agus a thabhófaí dá ndéanfaí an bonneagar
cumarsáide leictreonaí agus aon bhonneagar
fisiciúil gaolmhar a bhí ann díreach roimh
fheabhsú an bhóthair a athlonnú.

(5) Beidh oibritheoir líonra freagrach d’údarás
as aon chostais a thabhaíonn an t-údarás i gcás ina
mainníonn an t-oibritheoir líonra a bhonneagar
cumarsáide leictreonaí a athlonnú ar mhodh
sábháilte, dlúsúil agus éifeachtach.

(6) I gcás ina ndéanann údarás, ar iarratas
chuige ó oibritheoir líonra chun oibreacha bóthair
a dhéanamh thar bhóthar poiblí, feadh bóthair
phoiblí, ar bhóthar poiblí (faoi alt 254 d’Acht
2000) nó faoi bhun bóthair phoiblí (faoi alt 53),
fógra a thabhairt don oibritheoir á rá go bhfuil an
bóthar le feabhsú ag an údarás laistigh den
tréimhse 2 bhliain ón dáta a bheartaíonn an t-
oibritheoir na hoibreacha a dhéanamh, ní bheidh
an t-údarás freagrach as an gcostas a ghabhann le
bonneagar cumarsáide leictreonaí a athlonnú ná le
haon ní a bhaineann leis na hoibreacha i gcás go
leantar ar aghaidh le feabhsú an bhóthair laistigh
den tréimhse sin.

(7) I gcás go mbíonn díospóid nó easaontas idir
oibritheoir líonra agus údarás i leith an chostais a
ghabhann le bonneagar cumarsáide leictreonaí a
athlonnú, cinnfear an díospóid nó an t-easaontas
trí nósanna imeachta comhréitigh comhaontaithe
idir an dá pháirtí nó, cheal comhaontú den sórt
sin, trí eadráin faoi na hAchtanna Eadrána 1954
go 1998.

Rialacháin
agus ordacháin
bheartais
d’údaráis.

56.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Iompair, chun críocha ailt 54(2) agus 55, rialacháin
a dhéanamh chun an bonn a bhunú ar a
ndéanfaidh oibritheoir líonra costais is inchurtha
síos le réasún do chostais arna dtabhú ag an
oibritheoir líonra mar thoradh ar oibreacha
bóthair a ríomh, agus chun tomhas oibiachtúil ar
oibreacha, a measfar gur feabhsuithe iad ar
bhonneagar cumarsáide leictreonaí chun críocha
na Coda seo, a bhunú.

(2) Féadfaidh an tAire Iompair, le toiliú an
Aire, rialacháin a dhéanamh, chun críocha alt 53,
i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) aon choinníollacha, srianta nó ceanglais
atá le déanamh i dtoiliú,

(b) údaráis d’fhorchur muirear,

(c) aon ní a bheidh i scéimeanna faoi alt
53(11), agus
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(d) oibreacha bóthair éigeandála.

(3) Féadfaidh an tAire Iompair, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire, agus faoi réir aon
rialachán faoin alt seo, ordacháin bheartais a
eisiúint chuig údaráis i dtaca le feidhmiú
cumhachtaí údarás faoin gCuid seo.”.

(4) Leasaítear alt 60(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) trína chur leis an bpost leictreonach nó le hinneall
macasamhla chuig feiste nó saoráid chun post
leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an
seoladh ag a seolann an duine gnó nó, má thug an duine
seoladh chun fógra a sheirbheáil, ag an seoladh sin, ach
sin sa chás amháin—

(i) go ndéanann—

(I) saoráid an tseoltóra chun post leictreonach a
ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint lena
ndaingnítear go bhfuarthas an post
leictreonach, nó

(II) inneall macasamhla an tseoltóra teachtaireacht a
ghiniúint lena ndaingnítear gur tarchuireadh
líon iomlán leathanach an fhógra go rathúil,

agus

(ii) go dtugtar an fógra freisin ar cheann de na slite eile a
luaitear in aon cheann de na míreanna sin roimhe
seo.”.

22.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, i gcás foirceannadh ar sheirbhísí
cumarsáide leictreonaí a fhearann ar líon substaintiúil úsáideoirí,
ordachán éigeandála a eisiúint chuig gnóthas—

(a) lena soláthrófar rochtain mhórdhíola ar an líonra rochtana
copair a bhaineann leis an tseirbhís, chun an copar a
athcheangal leis an líonra d’fhonn cur isteach ar sheirbhís
do na húsáideoirí sin a íoslaghdú agus d’fhonn rochtain a
sholáthar ar sheirbhísí éigeandála,

(b) lena soláthrófar rochtain mhórdhíola ar réamhroghnú
iompróirí agus ar bhilleáil aon uaire ó thaobh cíos líne
mórdhíola sa mhargadh iomchuí, chun an lascadh a
athchumrú i leith na seirbhíse mórdhíola atá in úsáid go
díreach nó go neamhdhíreach ag gnóthas eile a
sholáthraíonn an tseirbhís mhiondíola d’fhonn cur isteach
ar na húsáideoirí sin a íoslaghdú agus d’fhonn rochtain a
sholáthar ar sheirbhísí éigeandála, nó

(c) arb é atá ann, go díreach nó go neamhdhíreach, soláthraí
mórdhíola de chuid gnóthais eile ba chúis leis an tseirbhís
cumarsáide leictreonaí a fhoirceannadh, agus a bhfuil a
líonra riachtanach chun seirbhís cumarsáide leictreonaí a
sholáthar d’úsáideoirí, chun cibé bearta teicniúla a
dhéanamh is gá chun ceangal líonra a sholáthar d’fhonn
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cur isteach ar na húsáideoirí sin a íoslaghdú agus d’fhonn
rochtain a sholáthar ar sheirbhísí éigeandála,

gan é a bheith riachtanach dul i gcomhairle ar dtús le páirtithe
leasmhara. Comhlíonfaidh an gnóthas céadluaite an t-ordachán
éigeandála a eiseofar chuige.

(2) I gcás ina mainníonn gnóthas ordachán éigeandála a
chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún iarratas a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte ar ordú á ordú an t-ordachán éigeandála a
chomhlíonadh agus féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is
cuí léi.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “líonra rochtana copair” na cáblaí copair lena
gceanglaítear áitreabh úsáideora mar chuid de líonra cumarsáide
leictreonaí le malartán áitiúil an ghnóthais is soláthraí mórdhíola
rochtana ar an líonra sin;

ciallaíonn “ordachán éigeandála” ordachán faoi fho-alt (1);

ciallaíonn “foirceannadh” cás ina scoirtear de sheirbhís cumarsáide
leictreonaí a sholáthar agus nach ndéanfar í a thabhairt ar ais sa
neastodhchaí;

ciallaíonn “líon substaintiúil” 2,000 úsáideoir i gcás aon
fhoirceannadh ar sheirbhís cumarsáide leictreonaí.


