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ACHT DO RIALÁIL OIBRIÚ BUNACHAS PÓRÚCHÁIN
MADRAÍ; DÁ CHEANGAL AR ÚDARÁIS ÁITIÚLA
CLÁIR DE BHUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ A
BHUNÚ AGUS A CHOTHABHÁIL; DÁ THOIRMEASC
BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ
NEAMHCHLÁRAITHE A OIBRIÚ; DO LEASÚ AN
ACHTA UM RIALÚ MADRAÍ 1986; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[21 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2009 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 go 2009 a
ghairm de na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 agus 1992 agus Cuid
3 le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1986”an tAcht um Rialú Madraí 1986;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil 2001;

tá le “muirear bunachais pórúcháin madraí bliantúil” an bhrí a
shanntar dó le halt 14;

tá le “táille chuí” an bhrí a shanntar dó le halt 9(4);

ciallaíonn “duine údaraithe”—
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(a) maor madraí, nó

(b) duine a cheapfar chun bheith ina dhuine údaraithe nó ina
duine údaraithe faoi alt 18;

tá le “comhairle cathrach” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

tá le “fógra dúnta” an bhrí a shanntar dó le halt 21;

ciallaíonn “conchró bordála tráchtála” áitreabh (seachas ionad
dídine d’ainmhithe) ina ndéantar cóiríocht, beatha agus uisce a
thabhairt go sealadach do mhadraí, nach le háititheoir an áitribh iad,
i gcomaoin táille a íoc;

ciallaíonn “treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí” an Treoir-
Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach Ítim arna tiomsú ag an
bPríomh-Oifig Staidrimh agus, aon tagairt don treoir-uimhir
praghsanna do thomhaltóirí maidir le haon bhliain, is tagairt í don
treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí ar an dáta sin sa bhliain
sin de réir mar a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais;

tá le “comhairle contae” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

folaíonn “madra” soith;

ciallaíonn “bunachas pórúcháin madraí” áitreabh ina gcoimeádtar
soitheanna, a bhfuil 6 cinn díobh ar a laghad—

(a) os cionn 6 mhí d’aois, agus

(b) ar féidir iad a úsáid chun críocha pórúcháin,

ach ní fholóidh sé póna madraí údaráis áitiúil;

tá le “maor madraí” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1986;

ciallaíonn “club fiaigh” club fiaigh nó géim—

(a) atá cláraithe le cumann fiaigh náisiúnta is comhalta—

(i) de Chumann Seilge na hÉireann, nó

(ii) de bhrainse na hÉireann de Chónaidhm na gCumann
Fiaigh agus Caomhantais den Aontas Eorpach
(CCFC),

agus

(b) a oibríonn de réir na dtreoirlínte chun conchróite a
bhainistiú arna n-eisiúint ag Cumann Seilge na hÉireann;

tá le “fógra feabhsúcháin” an bhrí a shanntar dó le halt 20;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) comhairle cathrach, nó

(b) comhairle contae;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil;
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ciallaíonn “oibritheoir”, i ndáil le bunachas pórúcháin madraí, an
duine ar leis nó ar léi an bunachas nó a bhainistíonn é nó atá
freagrach ar shlí eile as an mbunachas a stiúradh;

ciallaíonn “ceadúnas traenálaí phoiblí” ceadúnas traenálaí phoiblí
arna dheonú ag Bord na gCon faoi Rialacháin 1961;

tá le “clár” an bhrí a shanntar dó le halt 9;

tá le “deimhniú clárúcháin” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (11)
d’alt 9;

ciallaíonn “Rialacháin 1961” na Rialacháin um Thraenálaithe Cúnna
1961 (I.R. Uimh. 58 de 1961);

ciallaíonn “tréidlia-chleachtóir” duine atá cláraithe faoi Chuid 4 den
Acht um Chleachtadh Tréidliachta 2005.

3.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh le
haghaidh aon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe
nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i
rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

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

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

5.—(1) Déanfar fógra nó doiciméad eile a gceanglaítear faoin
Acht seo é a sheirbheáil ar dhuine, nó a thabhairt dó nó di, a dhíriú
chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó faoina hainm, agus
féadfar é a sheirbheáil ar an duine, nó a thabhairt dó nó di amhlaidh,
ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, i gcás go bhfuil, seoladh le haghaidh seirbheála
tugtha, ag an seoladh sin; nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás
ina mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, chuig
an seoladh sin.

(2) Chun críche an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
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corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe daoine ag
a phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

6.—(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (16) nó (17)
d’alt 9 nó faoi fho-alt (5) d’alt 19, dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí nó iad araon a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 12(7), 21(7), 22 nó
23, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana nó
iad araon a chur air nó uirthi.

(3) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil
1967 i ndáil le cion lena mbaineann an t-alt seo amhail is dá ndéanfaí,
in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-alt (3)(a) den alt sin 13, na
pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (2)(a) den alt seo a shonrú ann,
agus déanfar an tagairt i bhfo-alt (2)(a) den alt sin 13 do na pionóis
dá bhforáiltear le fo-alt (3) a fhorléiriú dá réir sin.

(4) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo
agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gur inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine
is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, i dteannta an chomhlachta
chorpraithe, ciontach i gcion agus dlífear 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.

(5) Féadfaidh an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a
líomhnaítear a rinneadh cion faoin Acht seo imeachtaí achoimre i
leith an chiona a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(6) Déanfar fíneáil a ghearrtar ar chiontú achomair i gcion faoin
Acht seo a íoc leis an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a
rinneadh an cion agus déanfar í a dhiúscairt ar cibé slí a chinnfidh
an t-údarás áitiúil.

7.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe chun
a chreidiúint go ndearna duine cion faoi fho-alt (17) d’alt 9, féadfaidh
an duine údaraithe fógra i scríbhinn (dá ngairtear “fógra íocaíochta
seasta” san alt seo) a thabhairt don duine san fhoirm fhorordaithe
á rá—

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

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar tús
dáta an fhógra, íocaíocht de cibé méid a bheidh
forordaithe san fhógra is méid nach mó ná €2,000 a
dhéanamh, agus an fógra ina teannta, leis an údarás áitiúil
iomchuí ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra,
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(c) nach bhfuil oibleagáid ar an duine an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra a dhéanamh, agus

(d) nach dtionscnófar ionchúiseamh ar an duine dá dtabharfar
an fógra i leith an chiona líomhnaithe le linn na tréimhse
21 lá dar tús dáta an fhógra agus, má dhéantar an
íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra le linn na
tréimhse sin, nach dtionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.

(2) I gcás go dtabharfar fógra íocaíochta seasta faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an duine lena mbaineann sé, le linn na tréimhse
21 lá dar tús dáta an fhógra, an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra a dhéanamh, agus an fógra ina
teannta, leis an údarás áitiúil iomchuí ag an seoladh a
bheidh sonraithe san fhógra,

(b) féadfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí, ar an íocaíocht a
fháil, admháil a eisiúint ina leith agus ní bheidh aon
íocaíocht a gheofar amhlaidh inghnóthaithe ag an duine
a d’íoc í, agus

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

(3) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt 17 d’alt 9, is
cosaint é don chosantóir a chruthú go ndearna sé nó sí íocaíocht, de
réir an ailt seo, de bhun fógra íocaíochta seasta arna eisiúint i leith
an chiona sin.

(4) Aon airgead a gheofar de bhun fógra íocaíochta seasta a
thabhairt, déanfar é a dhiúscairt ar shlí a chinnfidh an t-údarás
áitiúil iomchuí.

(5) San alt seo, ciallaíonn “údarás áitiúil iomchuí”, i ndáil le
déanamh líomhnaithe ciona, an t-údarás áitiúil ar ina limistéar
feidhme a líomhnaítear a rinneadh an cion.

8.—Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí na 12 mhí tar éis
thosach feidhme alt 9, athbhreithniú a sheoladh ar oibriú an Achta
seo.

CUID 2

Bunachais Pórúcháin Madraí a Rialáil

9.—(1) Cuirfidh gach údarás áitiúil faoi deara go ndéanfar clár (ar
a dtabharfar “clár de bhunachais pórúcháin madraí” agus dá
ngairtear “clár” san Acht seo) de bhunachais pórúcháin madraí atá
ina limistéar feidhme a bhunú agus a chothabháil.

(2) I gcás go mbeartaíonn duine bunachas pórúcháin madraí a
oibriú, déanfaidh sé nó sí, de réir an ailt seo, iarratas chun an údaráis
áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an t-áitreabh ina mbeartaítear an
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bunachas pórúcháin madraí a oibriú chun go gclárófar an t-áitreabh
sa chlár a chothabhálann an t-údarás áitiúil sin.

(3) Féadfaidh aon duine a raibh bunachas pórúcháin madraí á
oibriú aige nó aici díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, más
mian leis nó léi leanúint den bhunachas a oibriú tar éis an tosach
feidhme sin, iarratas a dhéanamh tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis
an tosach feidhme sin chun an údaráis áitiúil, ar ina limistéar feidhme
atá an bunachas pórúcháin madraí, chun go ndéanfar an bunachas a
chlárú sa chlár a chothabhálann an t-údarás áitiúil sin.

(4) Maidir le hiarratas faoin alt seo—

(a) beidh sé i scríbhinn,

(b) sonrófar ann ainm an iarratasóra agus an seoladh ag a
bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi,

(c) sonrófar ann seoladh an áitribh ag a bhfuil sé ar intinn ag
an iarratasóir bunachas pórúcháin madraí a oibriú nó ag
a bhfuil bunachas pórúcháin madraí á oibriú aige nó aici,
de réir mar a bheidh,

(d) beidh cibé faisnéis eile ar áireamh ann a bheidh
forordaithe, agus

(e) murar iarratasóir atá díolmhaithe ó tháille é nó í an t-
iarratasóir, beidh táille ag gabháil leis (dá ngairtear an
“táille chuí” san Acht seo).

(5) Déanfaidh údarás áitiúil a gheobhaidh iarratas faoin alt seo,
faoi réir fho-ailt (6) agus (7), an t-áitreabh nó an bunachas pórúcháin
madraí ar ina leith a dhéantar an t-iarratas a chlárú sa chlár a
chothabhálann an t-údarás áitiúil sin, agus dá réir sin déanfaidh sé
na nithe seo a leanas a thaifeadadh sa chlár sin:

(a) ainm an iarratasóra agus an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi,

(b) seoladh an áitribh nó an bhunachais pórúcháin madraí
lena mbaineann an t-iarratas,

(c) an líon uasta soitheanna os cionn 4 mhí d’aois is féidir a
úsáid chun críocha pórúcháin agus a fhéadfar a choinneáil
san áitreabh nó sa bhunachas pórúcháin madraí, agus

(d) aon choinníollacha a ghabhann leis an gclárúchán.

(6) Ní chláróidh údarás áitiúil áitreabh ná bunachas pórúcháin
madraí faoin alt seo, más rud é—

(a) nach gcomhlíonann an t-iarratas fo-alt (4), nó

(b) gurb é a thuairim, maidir leis an áitreabh a ndearnadh an
t-iarratas lena mbaineann ina leith, nach bhfuil sé
oiriúnach chun bunachas pórúcháin madraí a oibriú ann.

(7) Féadfaidh údarás áitiúil diúltú áitreabh nó bunachas
pórúcháin madraí a chlárú faoin bhfo-alt seo, más rud é, mar gheall
ar na nithe seo a leanas—

(a) go ndearna an t-iarratasóir—
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(i) cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986,

(ii) cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí,

nó

(b) gur sháraigh an t-iarratasóir—

(i) foráil den Acht seo, nó d’aon rialacháin faoin Acht
seo, nó

(ii) foráil d’Acht 1986 nó d’aon rialacháin nó fodhlíthe
faoin Acht sin,

go gceapann an t-údarás áitiúil gur gá an clárúchán sin a dhiúltú chun
a chinntiú go ndéantar leas ainmhithe a chosaint.

(8) Ní thabharfaidh údarás áitiúil breith diúltú áitreabh nó
bunachas pórúcháin madraí a chlárú faoin alt seo go dtí go mbeidh
breithniú déanta aige ar aon uiríll arna ndéanamh ag an iarratasóir
de réir alt 10.

(9) Féadfaidh údarás áitiúil, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon
uiríll arna ndéanamh ag iarratasóir de réir alt 10, cibé coinníollacha is
cuí leis a chur ag gabháil le clárúchán áitribh nó bunachais pórúcháin
madraí faoin alt seo ag féachaint don ghá atá ann sláinte an phobail
a chosaint agus leas ainmhithe a chothabháil.

(10) Tabharfaidh údarás áitiúil fógra d’iarratasóir faoin alt seo
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) breith chun iarratas a dheonú faoin alt seo,

(b) breith chun iarratas den sórt sin a dheonú faoi réir
coinníollacha, nó

(c) breith chun diúltú iarratas den sórt sin a dheonú,

tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an bhreith a thabhairt.

(11) Ar áitreabh nó bunachas pórúcháin madraí a chlárú faoin alt
seo, déanfaidh an t-údarás áitiúil deimhniú (dá ngairtear “deimhniú
clárúcháin” san Acht seo) ar an gclárúchán sin a eisiúint chuig an
iarratasóir ar chlárúchán ar deimhniú é ina mbeidh an fhaisnéis a
bheidh taifeadta sa chlár a chothabhálann an t-údarás áitiúil sin de
réir fho-alt (5).

(12) Déanfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí a bheidh
cláraithe faoin alt seo an deimhniú clárúcháin a eiseofar chuige nó
chuici ina leith a thaispeáint in ionad feiceálach sa bhunachas sin.

(13) Más rud é go bhfuil sonra atá taifeadta i gclár a
chothabhálann údarás áitiúil faoin alt seo mícheart, déanfaidh
oibritheoir an bhunachais pórúcháin madraí lena mbaineann an
sonra, a luaithe is féidir tar éis dó nó di teacht ar an eolas go bhfuil
sé mícheart, é sin a chur in iúl dá réir sin don údarás áitiúil lena
mbaineann.

(14) Ar theacht ar an eolas d’údarás áitiúil go bhfuil aon sonra
atá taifeadta sa chlár a chothabhálann sé faoin alt seo mícheart nó
gur scoir aon sonra de bheith ceart, déanfaidh sé cibé athruithe a
mheasann sé is gá ar an gclár sin.
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(15) Déanfaidh údarás áitiúil an clár a chothabhálann sé faoin alt
seo a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis, agus cuirfidh sé ar fáil é gach
tráth réasúnach lena iniúchadh ag daoine den phobal.

(16) Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe fho-
alt (4), faisnéis nó sonra atá bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha a sholáthar go feasach nó go meargánta d’údarás áitiúil,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(17) Aon duine a sháróidh fo-alt (12), beidh sé nó sí ciontach i
gcion.

(18) San alt seo, ciallaíonn “iarratasóir atá díolmhaithe ó tháille”
iarratasóir—

(a) ar club fiaigh é,

(b) ar eagraíocht charthanúil de réir bhrí an Achta Carthanas
2009 é,

(c) atá i dteideal díolúine faoi alt 207 nó 208 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 agus a bhfuil uimhir (dá
ngairtear ‘uimhir charthanais’ go coitianta) eisithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim ina leith chun críocha na díolúine
sin,

(d) ar oibritheoir bunachais pórúcháin madraí nach n-
úsáidtear ach chun críocha conchró bordála tráchtála é
nó í, nó

(e) oibritheoir bunachais pórúcháin madraí a úsáidtear d’aon
toisc chun cúnna a bhainistiú agus a thraenáil ar luaíocht
de bhun ceadúnais traenálaí phoiblí.

10.—(1) I gcás go mbeartaíonn údarás áitiúil—

(a) diúltú áitreabh nó bunachas pórúcháin madraí a chlárú de
réir fho-alt (6) nó (7) d’alt 9, nó

(b) áitreabh nó bunachas pórúcháin madraí a chlárú de réir
fho-alt 9 d’alt 9,

tabharfaidh sé fógra i scríbhinn ina thaobh sin d’oibritheoir an
bhunachais.

(2) Iarratasóir faoi alt 9 ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1),
féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an fógra a fháil,
uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás áitiúil lena mbaineann
i ndáil leis an togra lena mbaineann.

11.—(1) Aon duine a ndiúltófar a iarratas nó a hiarratas ar
áitreabh nó bunachas pórúcháin madraí a chlárú faoi alt 9, féadfaidh
sé nó sí achomharc a dhéanamh in aghaidh an diúltaithe chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche a shuíonn sa dúiche chúirte dúiche
ina bhfuil an t-áitreabh nó an bunachas pórúcháin madraí lena
mbaineann, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis sheirbheáil fógra i
scríbhinn i dtaobh an diúltaithe ar an duine, nó tráth nach déanaí ná
cibé tréimhse is faide a chinnfidh breitheamh den Chúirt Dúiche a
shuíonn sa dúiche sin ar chúis leormhaith.
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(2) Aon duine a ndeonófar a iarratas nó a hiarratas ar áitreabh
nó bunachas pórúcháin madraí a chlárú faoi alt 9 faoi réir
coinníollacha de réir fho-alt (9) den alt sin, féadfaidh sé nó sí
achomharc a dhéanamh in aghaidh aon cheann amháin nó níos mó
de na coinníollacha sin a bheith curtha ag gabháil leis an gclárúchán
chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a shuíonn sa dúiche chúirte
dúiche ina bhfuil an t-áitreabh nó an bunachas pórúcháin madraí
lena mbaineann, tráth nach déanaí ná 14 lá, tar éis sheirbheáil fógra
i scríbhinn i dtaobh na gcoinníollacha ar an duine nó tráth nach
déanaí ná cibé tréimhse is faide ná sin a chinnfidh breitheamh den
Chúirt Dúiche a shuíonn sa dúiche sin ar chúis leormhaith.

(3) Ar achomharc faoi fho-alt (1), féadfaidh breitheamh den
Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh—

(a) á cheangal ar an údarás áitiúil lena mbaineann an t-
áitreabh nó an bunachas pórúcháin madraí a chlárú sa
chlár a chothabhálann sé,

(b) á cheangal ar an údarás áitiúil lena mbaineann an t-
áitreabh nó an bunachas pórúcháin madraí a chlárú sa
chlár a chothabhálann sé, faoi réir an t-achomharcóir do
chomhlíonadh cibé coinníollacha a shonraítear san ordú,
nó

(c) lena ndaingneofar an diúltú.

(4) Ar achomharc faoi fho-alt (2), féadfaidh breitheamh den
Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh—

(a) lena mbainfear cibé ceann amháin nó níos mó de na
coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil le clárúchán an
áitribh nó an bhunachais pórúcháin madraí lena
mbaineann agus a bheidh sonraithe san ordú, nó

(b) lena ndaingneofar breith an údaráis áitiúil na coinníollacha
lena mbaineann a chur ag gabháil leis an gclárúchán.

(5) Comhlíonfaidh údarás áitiúil ordú faoin alt seo.

12.—(1) Más rud é, de bhíthin sárú iomchuí, go measfaidh an
Chúirt Dúiche gur gá, chun a chinntiú go gcaomhnófar leas
ainmhithe, bunachas pórúcháin madraí a bhaint den chlár a
chothabhálann an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
bunachas pórúcháin madraí, déanfaidh an chúirt, ar iarratas ón
údarás áitiúil sin, ordú á ordú don údarás áitiúil an bunachas
pórúcháin madraí a bhaint den chlár sin.

(2) Más deimhin leis an gCúirt Dúiche go bhfuil sárú iomchuí
déanta i ndáil le bunachas pórúcháin madraí agus más é tuairim na
Cúirte go bhféadfar caomhnú leasa ainmhithe a bhaint amach ar
mhodh seachas trí ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), féadfaidh sí,
d’fhonn an leas sin a chaomhnú, ordú a dhéanamh lena gceanglófar
ar oibritheoir an bhunachais sin cibé coinníollacha is cuí leis an
gCúirt a chomhlíonadh.

(3) I gcás go mbeartaíonn údarás áitiúil iarratas a dhéanamh chun
na Cúirte Dúiche ar ordú faoin alt seo, tabharfaidh sé fógra i
scríbhinn d’oibritheoir an bhunachais pórúcháin madraí lena
mbaineann maidir lena bhfuil beartaithe aige.
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(4) Más rud é, de réir an ailt seo, go ndéanfar bunachas pórúcháin
madraí a bhaint de chlár—

(a) taifeadfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann sa chlár sin
ráiteas á rá gur baineadh an bunachas pórúcháin madraí
amhlaidh agus ráiteas maidir leis na cúiseanna a bhí lena
bhaint, agus

(b) déanfaidh oibritheoir an bhunachais an deimhniú
clárúcháin i leith an bhunachais sin a thabhairt suas
láithreach don údarás áitiúil.

(5) Is chuig breitheamh den Chúirt Dúiche, a shuíonn sa dúiche
chúirte dúiche ina bhfuil an bunachas pórúcháin madraí lena
mbaineann, a dhéanfar iarratas ar ordú faoin alt seo.

(6) Comhlíonfaidh údarás áitiúil ordachán in ordú faoin alt seo.

(7) Maidir le duine a sháraíonn—

(a) coinníoll atá sonraithe in ordú faoin alt seo, nó

(b) fo-alt (4)(b),

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(8) San alt seo, ciallaíonn “sárú iomchuí”, i ndáil le bunachas
pórúcháin madraí—

(a) oibritheoir an bhunachais do dhéanamh ciona—

(i) is cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986, nó

(ii) is cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí,

(b) cion a dhéanamh—

(i) is cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986 i ndáil leis
an mbunachas,

(ii) is cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí sa bhunachas,

(c) sárú ar fhoráil den Acht seo ag oibritheoir an bhunachais
nó i ndáil leis an mbunachas, nó

(d) sárú, i ndáil leis an mbunachas—

(i) ar choinníoll a ghabhann le clárúchán an bhunachais
faoi fho-alt (9) d’alt 9,

(ii) ar choinníoll dá dtagraítear i mír (b) d’alt 11(3),

(iii) ar fhógra feabhsúcháin,

(iv) ar ordachán faoi mhír (c) d’alt 20(4), nó

(v) ar choinníoll atá sonraithe in ordú faoin alt seo.
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13.—(1) Is í an táille chuí—

(a) i gcás bunachais pórúcháin madraí ina gcoimeádtar líon
nach mó ná 18 soith, €400,

(b) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 19 soith
agus nach mó ná 30 soith, €800,

(c) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 31 soith
agus nach mó ná 100 soith, €1,600,

(d) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 101 soith
agus nach mó ná 200 soith, €3,000, agus

(e) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon is mó ná 200 soith—

(i) €3,000, agus

(ii) €1,600 i leith gach 100 soith is mó ná an líon sin.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú fo-alt (1) a leasú trí mhéid a chur
in ionad méid a bheidh arna shonrú de thuras na huaire san fho-alt
sin a bheidh comhionann leis an méid a gheofar tríd an méid
céadluaite a iolrú faoin bhfigiúr a shonraítear i bhfo-alt (3) agus,
mura slánuimhir euro an méid a gheofar amhlaidh agus más cuí leis
an Aire déanamh amhlaidh, an méid a chothromú (suas nó síos de
réir mar is cuí leis nó léi) go dtí an tslánuimhir euro is gaire.

(3) Is é an figiúr atá luaite i bhfo-alt (2) an chomhrann, arna
cothromú suas go dtí 3 ionad dheachúla, arna fáil tríd an treoir-
uimhir praghsanna do thomhaltóirí i leith na bliana ina ndéantar an
t-ordú lena mbaineann a roinnt ar an treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí i leith na bliana ina dtagann an t-alt seo i ngníomh.

(4) Aon uair a bheartaítear ordú a dhéanamh faoin alt seo, leagfar
dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite
ag gach Teach acu sin.

(5) San alt seo, ciallaíonn “soith” soith atá níos mó ná 6 mhí d’aois
agus is féidir a úsáid chun críocha pórúcháin.

14.—(1) Maidir le hoibritheoir bunachais pórúcháin madraí
chláraithe, dlífidh sé nó sí, gach dáta (dá ngairtear an “dáta
dliteanais” san alt seo) arb é cothrom bliana ó chlárúchán an
bhunachais sin faoin Acht seo é, muirear (dá ngairtear an “muirear
bliantúil bunachais pórúcháin madraí”) a íoc i leith an bhunachais
pórúcháin madraí sin.

(2) Íocfar an muirear bliantúil bunachais pórúcháin madraí leis an
údarás áitiúil ina bhfuil an bunachas pórúcháin madraí lena
mbaineann ar an dáta dliteanais roimh dheireadh cibé tréimhse ón
dáta sin a fhorordófar.

(3) Is éard a bheidh sa mhuirear bliantúil bunachais pórúcháin
madraí—

(a) i gcás bunachais pórúcháin madraí ina gcoimeádtar líon
nach mó ná 18 soith, €400,
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(b) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 19 soith
agus líon nach mó ná 30 soith, €800,

(c) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 31 soith
agus líon nach mó ná 100 soith, €1,600,

(d) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon nach lú ná 101 soith
agus líon nach mó ná 200 soith, €3,000, agus

(e) i gcás bunachais ina gcoimeádtar líon is mó ná 200 soith—

(i) €3,000, agus

(ii) €1,600 i leith gach 100 soith is mó ná an líon sin.

(4) Beidh an muirear bliantúil bunachais pórúcháin madraí
inghnóthaithe ag an údarás áitiúil lena mbaineann mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(5) Féadfaidh an tAire le hordú fo-alt (3) a leasú trí mhéid a chur
in ionad méid a bheidh arna shonrú de thuras na huaire san fho-alt
sin a bheidh cothrom leis an méid a gheofar tríd an méid céadluaite
a iolrú faoin bhfigiúr a shonraítear i bhfo-alt (6) agus, mura
slánuimhir euro an méid a gheofar amhlaidh agus más cuí leis an
Aire déanamh amhlaidh, an méid a chothromú (suas nó síos de réir
mar is cuí leis nó léi) go dtí an tslánuimhir euro is gaire.

(6) Is é an figiúr a luaitear i bhfo-alt (5) an chomhrann, arna
cothromú suas go dtí 3 ionad dheachúla, arna fáil tríd an treoir-
uimhir praghsanna do thomhaltóirí i leith na bliana ina ndéantar an
t-ordú lena mbaineann a roinnt ar an treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí i leith na bliana ina dtagann an t-alt seo i ngníomh.

(7) Aon uair a bheartaítear ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo,
leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite
ag gach Teach acu sin.

(8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hoibritheoir
bunachais pórúcháin madraí, más rud é—

(a) gur club fiaigh é oibritheoir an bhunachais,

(b) gur eagraíocht charthanúil é oibritheoir an bhunachais de
réir bhrí an Achta Carthanas 2009,

(c) go bhfuil oibritheoir an bhunachais i dteideal díolúine faoi
alt 207 nó 208 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus
a bhfuil uimhir (dá ngairtear uimhir charthanais go
coitianta) eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim ina leith
chun críocha na díolúine sin,

(d) go n-úsáidtear an bunachas pórúcháin madraí chun críocha
conchró coinneála tráchtála amháin, nó

(e) go n-úsáidtear an bunachas pórúcháin madraí d’aon toisc
chun cúnna a bhainistiú agus a thraenáil ar luaíocht de
bhun ceadúnais traenálaí phoiblí.

(9) San alt seo, ciallaíonn “soith” soith atá níos mó ná 6 mhí d’aois
agus is féidir a úsáid chun críocha pórúcháin



[2010.] [Uimh. 29.]An tAcht um Bunachais Pórúcháin
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15.—(1) Cinnteoidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí—

(a) go gcoinnítear madraí i gcónaí i gcóiríocht atá oiriúnach
maidir le foirgniú, méid na gceathrúna, an líon áititheoirí,
saoráidí lúthaíochta, teocht, soilsiú, aerú agus glaineacht,

(b) maidir le madraí—

(i) go gcoimeádtar leordhóthain beatha, dí agus easrach
leo,

(ii) go dtugtar leordhóthain lúthaíochta dóibh, agus

(iii) go ndéantar iniúchadh orthu i gceann tréimhsí
oiriúnacha,

(c) go ndéantar gach beart réasúnach chun leathadh galar
aicídeach nó tógálach i measc madraí a chosc agus a
thoirmeasc,

(d) go ndéantar bearta iomchuí chun madraí a chosaint i gcás
dóiteáin nó éigeandála eile,

(e) nach mbéarfar breis agus 6 chuain coileán do gach soith,
agus

(f) nach mbéarfar breis agus 3 chuain coileán do shoith, le
linn aon tréimhse trí bliana.

(2) Coimeádfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí cibé
taifid a fhorordófar sa bhunachas pórúcháin madraí agus cuirfidh sé
nó sí ar fáil lena n-iniúchadh iad ag duine údaraithe nó ag an údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an bunachas pórúcháin madraí, ar
dhuine údaraithe nó ar an údarás áitiúil sin é a iarraidh.

(3) Beidh taifid lena mbaineann fo-alt (2) i cibé foirm a
fhorordófar.

(4) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint i ndáil le bunachais
pórúcháin madraí a oibriú agus i ndáil le hoibritheoirí bunachas
pórúcháin madraí do chomhlíonadh an Achta seo.

(5) Féadfaidh an tAire, sula n-eiseoidh sé nó sí treoirlínte faoin
alt seo—

(a) dréacht de na treoirlínte a fhoilsiú ar cibé modh a
chinnfidh sé nó sí,

(b) a iarraidh ar dhaoine den phobal agus ar aon chomhlacht
nó aon eagraíocht uiríll a dhéanamh chuige nó chuici i
ndáil leis an dréacht arna fhoilsiú amhlaidh ar cibé modh
agus laistigh de cibé tréimhse a shonróidh sé nó sí, agus

(c) aon uiríll den sórt sin a dhéanfar ar an modh agus laistigh
den tréimhse a shonrófar amhlaidh a bhreithniú.

(6) Aon treoirlínte a eiseofar faoin alt seo, foilseoidh an tAire ar
an idirlíon iad agus cuirfear ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den
phobal iad an uile thráth réasúnach i bpríomhoifig gach údaráis
áitiúil.
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16.—(1) (a) Beidh sé neamhdhleathach d’oibritheoir bunachais
pórúcháin madraí madra atá os cionn 8 seachtaine d’aois
agus nach bhfuil micrishlis ionphlandaithe ann a
choimeád sa bhunachas sin.

(b) Beidh sé neamhdhleathach d’oibritheoir bunachais
pórúcháin madraí madra a choimeádtar sa bhunachas sin
agus nach bhfuil micrishlis ionphlandaithe ann a aistriú,
nó a chur faoi deara é a aistriú nó a cheadú é a aistriú go
dtí cóiríocht eile, de dhroim an madra a dhíol nó de
dhroim cinnidh chun seilbh ar an madra a aistriú chuig
duine eile.

(c) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an lá óna scoirfidh fo-alt
(2) d’éifeacht a bheith leis.

(2) (a) Beidh sé neamhdhleathach d’oibritheoir bunachais
pórúcháin madraí madra atá os cionn 12 sheachtain d’aois
agus nach bhfuil micrishlis ionphlandaithe ann a
choimeád sa bhunachas sin.

(b) Scoirfidh an fo-alt seo d’éifeacht a bheith leis ón lá díreach
tar éis dheireadh na tréimhse 12 mhí ó thráth a thosach
feidhme.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) maidir le hoibritheoir
bunachais pórúcháin madraí, más rud é—

(a) gur club fiaigh nó géim é an t-oibritheoir sin,

(b) go bhfuil an madra lena mbaineann cláraithe i gclár (dá
ngairfear “clár club fiaigh” san alt seo) arna bhunú agus
arna chothabháil ag Cumann Seilge na hÉireann nó
brainse na hÉireann de Chónaidhm na gCumann Fiaigh
agus Caomhantais den Aontas Eorpach (CCFC), agus

(c) go bhfuil fo-ailt (4) agus (5) agus rialacháin (más ann) faoi
fho-alt (6) á gcomhlíonadh i ndáil leis an gclár club
fiaigh.

(4) Beidh na sonraí seo a leanas i gclár club fiaigh:

(a) atáirgeadh ar an marc atá impriontáilte ar chraiceann nó
ar fhionnadh an mhadra chun sainaithint an mhadra a
chumasú;

(b) ainm úinéir an mhadra agus an seoladh ag a bhfuil cónaí
air nó uirthi;

(c) seoladh an bhunachais pórúcháin madraí ag a gcoimeádtar
an madra;

(d) dáta breithe agus gnéas an mhadra;

(e) dathanna an mhadra agus aon ghné nó aon ghnéithe a
idirdhealaíonn an madra ó mhadraí eile.

(5) Cuirfear clár club fiaigh ar fáil lena iniúchadh ag duine
údaraithe gach tráth réasúnach.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le cothabháil
agus ábhar cláir club fiaigh.
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(7) San alt seo—

ciallaíonn “ionphlandóir údaraithe”—

(a) tréidlia-chleachtóir, nó

(b) duine de cibé aicme daoine a fhorordófar;

ciallaíonn “micrishlis” feiste, arna hionphlandú ag ionphlandóir
údaraithe faoin gcraiceann ar mhuineál madra, ar a bhfuil uimhir as
ar féidir an madra lena mbaineann a shainaithint agus faisnéis atá á
coinneáil i leith an mhadra sin a aimsiú, lena n-áirítear faisnéis atá á
coinneáil ar bhunachar sonraí arna bhunú faoi mhír (aa) (arna chur
isteach le halt 26) d’alt 19(2) d’Acht 1986.

17.—Déanfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí sonraí
aon díolacháin nó aistriú ar mhadra atá á choimeád aige nó aici sa
bhunachas sin a chur in iúl i scríbhinn—

(a) don údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an bunachas
pórúcháin madraí, nó

(b) don duine a bhfuil sé de chúram air nó uirthi bunachar
sonraí lena mbaineann mír (aa) (arna chur isteach le halt
26) d’alt 19(2) d’Acht 1986 a chothabháil.

18.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil—

(a) cibé tréidlia-chleachtóirí agus cibé líon díobh a cheapadh,
nó

(b) cibé daoine agus cibé líon daoine a bhfuil baint acu le leas
ainmhithe agus a bhfuil socrú déanta leo faoi alt 15(3)
d’Acht 1986 a cheapadh,

is cuí leis nó léi chun a bheith ina dhuine údaraithe nó ina duine
údaraithe nó ina ndaoine údaraithe chun críocha an Achta seo.

(2) Féadfaidh comhlacht a mbeidh comhshocraíocht déanta ag
údarás áitiúil leis faoi alt 15(3) d’Acht 1986, tar éis dul i gcomhairle
leis an údarás áitiúil sin, cibé comhaltaí foirne agus cibé líon
comhaltaí foirne dá chuid is cuí leis a cheapadh chun a bheith ina
dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe nó ina ndaoine údaraithe
chun críocha an Achta seo.

(3) Maidir le duine a cheaptar chun a bheith ina dhuine údaraithe
nó ina duine údaraithe faoin alt seo, ar é nó í a cheapadh—

(a) i gcás duine a cheaptar faoi fho-alt (1), déanfaidh an t-
údarás áitiúil lena mbaineann, agus

(b) i gcás duine a cheaptar faoi fho-alt (2), déanfaidh an
comhlacht lena mbaineann,

barántas a cheapacháin nó a ceapacháin a thabhairt dó nó di, agus
le linn dó nó di cumhacht a thugtar leis an Acht seo a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú
sin difear dó nó di é, an barántas sin a thabhairt ar aird don duine
sin lena iniúchadh.

17
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19.—(1) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh duine údaraithe—

(a) faoi réir fho-alt (3), dul isteach in aon áitreabh gach tráth
réasúnach agus iniúchadh a dhéanamh air, is áitreabh—

(i) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil sé á úsáid chun bunachas
pórúcháin madraí a oibriú,

(ii) a bhfuil iarratas faoi alt 9 déanta ina leith, nó

(iii) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil taifid nó doiciméid a bhaineann
le bunachas pórúcháin madraí á gcoimeád ann,

(b) san áitreabh sin, aon leabhair, taifid nó doiciméid eile
(lena n-áirítear aon leabhair, taifid nó doiciméid a
stóráiltear i bhfoirm neamh-inléite) a gheobhaidh sé nó
sí i gcúrsa a iniúchta nó a hiniúchta a iniúchadh agus
cóipeanna a dhéanamh díobh, nó sleachta a thógáil astu,

(c) aon leabhair, doiciméid nó taifid den sórt sin a thabhairt
chun siúil ón áit oibre nó ón áitreabh sin agus iad a
choinneáil ar feadh cibé tréimhse is dóigh leis nó léi le
réasún is gá chun críocha a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo,

(d) a cheangal—

(i) ar oibritheoir bunachais pórúcháin madraí,

(ii) ar aon iarratasóir ar chlárúchán faoi alt 9, nó

(iii) ar aon duine san áitreabh lena mbaineann, lena n-
áirítear an t-úinéir nó an duine atá i bhfeighil na
háite nó an áitribh sin,

cibé faisnéis agus cúnamh a thabhairt don duine
údaraithe a theastóidh ón duine údaraithe le réasún chun
críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo,

(e) a cheangal—

(i) ar oibritheoir bunachais pórúcháin madraí,

(ii) ar aon iarratasóir ar chlárúchán faoi alt 9, nó

(iii) ar aon daoine san áitreabh lena mbaineann, lena n-
áirítear an t-úinéir nó an duine atá i bhfeighil na
háite nó an áitribh sin,

cibé leabhair, doiciméid nó taifid eile a thabhairt ar aird
don duine údaraithe atá ar seilbh nó ar fáil ag an duine
sin nó atá faoi urláimh an duine sin (agus i gcás
doiciméad nó taifead a stóráiltear i bhfoirm neamh-
inléite atáirgeadh inléite díobh a thabhairt ar aird dó nó
di), a theastóidh uaidh nó uaithi le réasún chun críocha a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo,
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(f) ceistiú a dhéanamh, maidir le haon ábhar faoin Acht seo
ar aon duine a mbeidh cúis réasúnach ag an duine
údaraithe chun a chreidiúint—

(i) gur oibritheoir bunachais pórúcháin madraí é nó í,

(ii) go bhfuil sé nó sí fostaithe ag bunachas pórúcháin
madraí, nó

(iii) gur iarratasóir ar chlárúchán faoi alt 9 é nó í,

agus a cheangal ar an duine cibé ceisteanna a chuirfidh
an duine údaraithe i ndáil leis na nithe sin a fhreagairt
agus dearbhú a dhéanamh i dtaobh fhírinne na bhfreagraí
ar na ceisteanna sin.

(2) Le linn do dhuine údaraithe feidhm faoin Acht seo a
chomhlíonadh, féadfaidh, faoi réir aon bharántais faoi fho-alt (4)—

(a) cibé líon daoine údaraithe eile nó comhaltaí den Gharda
Síochána is cuí leis an duine údaraithe a bheith ina
theannta nó ina teannta, nó

(b) i gcás feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh i ndáil
le—

(i) bunachas pórúcháin madraí a oibrítear d’aon toisc
chun cúnna a thraenáil agus a bhainistiú ar luaíocht
de bhun ceadúnais traenálaí phoiblí, nó

(ii) bunachas pórúcháin madraí a oibrítear d’aon toisc
chun cúnna folaíochta atá cláraithe i Leabhar na
gCon a phórú de réir rialacha a cheadaíonn Club
Cúrsála na hÉireann faoi Airteagal 16 de Chóiriú
Chlub Cúrsála na hÉireann,

tréidlia, nó maor ar stipinn de réir bhrí Rialacháin 1961, arna
ainmniú nó arna hainmniú ag Bord na gCon nó ag Club Cúrsála na
hÉireann a bheith ina theannta nó ina teannta

(3) Ní rachaidh duine údaraithe isteach i dteaghais, seachas—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de bhun barántais faoi fho-alt (4).

(4) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche, ar fhaisnéis faoi
mhionn ó dhuine údaraithe—

(a) chun a chumasú do dhuine údaraithe iniúchadh a
dhéanamh—

(i) ar áitreabh a bhfuil forais réasúnacha ag an duine
údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil sé á úsáid
chun bunachas pórúcháin madraí a oibriú, nó

(ii) ar áitreabh ar ina leith atá iarratas déanta faoi alt 9,

nó

(b) más deimhin leis nó léi go bhfuil forais réasúnacha ann
chun a chreidiúint go bhfuil faisnéis, leabhair, doiciméid
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nó taifid eile (lena n-áirítear faisnéis, leabhair, doiciméid
nó taifid atá á stóráil i bhfoirm neamh-inléite) a
theastaíonn ó dhuine údaraithe faoin alt seo á coimeád
nó á gcoimeád in aon áit nó in aon áitreabh,

barántas a eisiúint á údarú do dhuine údaraithe ainmnithe agus cibé
daoine údaraithe eile nó cibé comhaltaí den Gharda Síochána is gá
ina theannta nó ina teannta, dul isteach sa teaghais aon tráth nó
tráthanna, sula rachaidh aon mhí in éag ó dháta eisiúna an
bharántais, agus feidhmeanna duine údaraithe a chomhlíonadh faoi
fho-alt (1).

(5) Beidh duine ciontach i gcion, más rud é—

(a) go gcuirfidh sé nó sí bac nó treampán ar dhuine údaraithe
nó ar chomhalta den Gharda Síochána agus é nó í ag
feidhmiú cumhachta a thugtar dó nó di leis an Acht seo
nó le barántas faoi fho-alt (4) nó go gcuirfidh sé nó sí
bacainn ar fheidhmiú na cumhachta sin ag an duine nó
ag an gcomhalta, de réir mar a bheidh, nó

(b) go mainneoidh nó go ndiúltóidh sé nó sí déanamh de réir
iarrata nó ceanglais ón duine nó ón gcomhalta, nó ceist a
chuirfidh an duine nó an comhalta a fhreagairt, de bhun
an ailt seo nó go dtabharfaidh sé nó sí faisnéis is eol dó
nó di a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha don duine nó don chomhalta i gcomhlíonadh
airbheartaithe iarrata nó ceanglais den sórt sin nó le linn
an cheist sin a fhreagairt.

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

(7) Ní bheidh ráiteas nó admháil arna dhéanamh nó arna
déanamh ag duine de bhun ceanglais faoi fho-alt (1)(d) nó (f)
inghlactha mar fhianaise in imeachtaí a thionscnófar in aghaidh an
duine mar gheall ar chion (seachas cion faoi fho-alt (5)).

20.—(1) I gcás gur deimhin le duine údaraithe—

(a) i ndáil le bunachas pórúcháin madraí, go bhfuil sárú
déanta ar an Acht seo nó ar choinníoll a ghabhann le
clárú an bhunachais pórúcháin madraí sin sa chlár a
chothabhálann an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme
atá an bunachas pórúcháin madraí, nó

(b) go bhfuil bunachas pórúcháin madraí á chothabháil ar
mhodh is bagairt nó is dóigh a bheidh ina bhagairt ar
shláinte an phobail nó ar leas ainmhithe,

féadfaidh an t-oifigeach údaraithe fógra (dá ngairtear “fógra
feabhsúcháin” san Acht seo) a sheirbheáil ar oibritheoir an
bhunachais.

(2) Maidir le fógra feabhsúcháin—

(a) luafar ann na forais ar ar deimhin leis an duine údaraithe
go ndearnadh sárú dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (1)
nó go bhfuil an bunachas pórúcháin madraí lena
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mbaineann á chothabháil ar mhodh dá dtagraítear i mír
(b) den fho-alt sin,

(b) ceanglófar leis ar oibritheoir an bhunachais pórúcháin
madraí lena mbaineann cibé bearta a dhéanamh a bheidh
sonraithe san fhógra chun go scoirfear den sárú, nó chun
an bhagairt lena mbaineann a sheachaint nó a chosc,

(c) sonrófar ann an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar na
bearta sin,

(d) luafar ann go ndéanfar iarratas chun na Cúirte Dúiche
chun a chur faoi deara an bunachas pórúcháin madraí a
bhaint den chlár mura ndéanfar na bearta lena
mbaineann laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe
amhlaidh, agus

(e) cuirfear in iúl ann d’oibritheoir an bhunachais pórúcháin
madraí go bhféadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
in aghaidh an fhógra feabhsúcháin chun na Cúirte Dúiche
de réir an ailt seo.

(3) Maidir le hoibritheoir bunachais pórúcháin madraí ar a
seirbheáiltear fógra feabhsúcháin, féadfaidh sé nó sí, tráth nach
déanaí ná 7 lá (nó cibé tréimhse is faide a chinnfidh an Chúirt
Dúiche, ar chúis leormhaith) ó sheirbheáil an fhógra achomharc a
dhéanamh in aghaidh an fhógra chuig breitheamh den Chúirt Dúiche
a shuíonn sa dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an bunachas pórúcháin
madraí lena mbaineann.

(4) Ar achomharc a bheith déanta faoin alt seo, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche—

(a) an fógra a dhaingniú,

(b) an fógra a chúlghairm, nó

(c) an fógra a chúlghairm agus a ordú d’oibritheoir an
bhunachais pórúcháin madraí lena mbaineann déanamh
de réir cibé ordachán a thabharfaidh an breitheamh.

(5) Fógra feabhsúcháin a ndéantar achomharc faoin alt seo ina
leith, ní bheidh éifeacht leis go dtí go ndéanfar ordú faoi fho-alt (4)
más amhlaidh a ordaíonn an breitheamh den Chúirt Dúiche a
ndéantar an t-achomharc os a chomhair nó os a comhair.

(6) Féadfaidh údarás áitiúil fógra feabhsúcháin faoin alt seo a
tharraingt siar.

(7) San alt seo, ciallaíonn “duine údaraithe” duine a cheapfar
chun a bheith ina dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe de bhun
alt 18(1)(a).

21.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil, más deimhin leis go bhfuil
oibriú bunachais pórúcháin madraí atá ina limistéar feidhme ina
mhórbhagairt láithreach ar shláinte an phobail nó ar leas ainmhithe,
fógra (dá ngairtear “fógra dúnta” san Acht seo) a sheirbheáil, nó a
chur faoi deara an céanna a sheirbheáil, ar oibritheoir an bhunachais
á cheangal ar an oibritheoir scor de mhadraí a phórú nó a choimeád
sa bhunachas.
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(2) Maidir le fógra dúnta, i dteannta an ceanglas dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a shonrú—

(a) luafar ann na forais ar ar deimhin leis an údarás áitiúil go
bhfuil oibriú an bhunachais pórúcháin madraí lena
mbaineann ina mhórbhagairt láithreach ar shláinte an
phobail nó ar leas ainmhithe, de réir mar a bheidh,

(b) ceanglófar leis ar oibritheoir an bhunachais pórúcháin
madraí an deimhniú clárúcháin a thabhairt suas don
údarás áitiúil a d’eisigh an fógra,

(c) cuirfear in iúl ann d’oibritheoir an bhunachais pórúcháin
madraí go bhféadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
in aghaidh an fhógra chun na Cúirte Dúiche de réir an
ailt seo,

(d) ceanglófar leis ar oibritheoir an bhunachais pórúcháin
madraí cibé bearta a ordóidh an t-údarás áitiúil a
dhéanamh chun a chumasú go ndéanfar, ar chostas an
oibritheora, athchóiríocht a thabhairt do na madraí go
léir a bheidh á gcoimeád de thuras na huaire ag an
mbunachas, agus

(e) luafar leis gurb amhlaidh, má sháraíonn oibritheoir an
bhunachais pórúcháin madraí lena mbaineann an fógra
dúnta, go mbeidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Déanfaidh údarás áitiúil cóip d’fhógra dúnta arna sheirbheáil
ag an údarás áitiúil faoin alt seo a ghreamú den bhunachas pórúcháin
madraí lena mbaineann an fógra, agus déanfaidh an t-údarás áitiúil
freisin an fógra a fhoilsiú ar cibé modh eile is cuí leis d’fhonn aird
daoine den phobal a tharraingt air.

(4) Féadfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí ar a
seirbheálfar fógra dúnta, tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an fógra a
sheirbheáil (nó cibé tréimhse is faide ná sin a chinnfidh an Chúirt
Dúiche ar chúis leormhaith), achomharc a dhéanamh in aghaidh an
fhógra chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a shuíonn sa dúiche
chúirte dúiche ina bhfuil an bunachas pórúcháin madraí lena
mbaineann.

(5) Ar achomharc faoin alt seo, féadfaidh breitheamh den
Chúirt Dúiche—

(a) an fógra a dhaingniú,

(b) an fógra a chúlghairm, nó

(c) an fógra a chúlghairm faoi réir oibritheoir an bhunachais
pórúcháin madraí lena mbaineann do chomhlíonadh cibé
ordachán a thabharfaidh an breitheamh.

(6) Féadfaidh údarás áitiúil fógra dúnta faoin alt seo a tharraingt
siar.

(7) Aon duine a sháróidh fógra dúnta nó ordachán ón gCúirt
Dúiche faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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22.—(1) Úinéir, áititheoir agus oibritheoir bunachais pórúcháin
madraí nach bhfuil cláraithe sa chlár atá á chothabháil ag an údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an bunachas pórúcháin madraí,
beidh gach duine acu sin ciontach i gcion.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hoibritheoir
bunachais pórúcháin madraí lena mbaineann fo-alt (3) d’alt 9—

(a) le linn na tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

(b) i gcás go bhfuil iarratas déanta faoin bhfo-alt sin ag
oibritheoir an bhunachais pórúcháin madraí, le linn na
tréimhse sin agus cibé tréimhse breise dar tosach tráth a
thiocfaidh deireadh leis an tréimhse chéadluaite agus dar
críoch tráth a dhéanfaidh an t-údarás áitiúil ar chuige a
rinne sé nó sí an t-iarratas a bhreith i ndáil leis an iarratas
a chur in iúl i scríbhinn don oibritheoir.

23.—(1) Aon duine a bhrionnóidh nó a rithfidh, agus a fhios aige
nó aici go bhfuil sé brionnaithe—

(a) clár, taifead i gclár den sórt sin nó doiciméad a
airbheartaíonn gur sliocht as clár den sórt sin é (dá
ngairtear “clár brionnaithe” san alt seo), nó

(b) fógra, deimhniú nó doiciméad eile a airbheartaíonn a
bheith eisithe, deonaithe nó tugtha faoin Acht seo (dá
ngairtear “doiciméad brionnaithe” san alt seo),

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine a athróidh agus é ar intinn aige nó aici calaois nó
meabhlaireacht a dhéanamh, nó a rithfidh, agus a fhios aige nó aici
é a bheith athraithe amhlaidh—

(a) clár, taifead i gclár den sórt sin nó doiciméad a
airbheartaíonn gur sliocht as clár den sórt sin é (dá
ngairtear “clár athraithe” san alt seo), nó

(b) fógra, deimhniú nó doiciméad eile arna eisiúint, arna
dheonú nó arna thabhairt faoin Acht seo (dá ngairtear
“doiciméad athraithe” san alt seo),

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Aon duine a mbeidh ina sheilbh nó ina seilbh, gan údarás
dleathach, clár brionnaithe, doiciméad brionnaithe, clár athraithe nó
doiciméad athraithe, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Rialú Madraí 1986

24.—Leasaítear Acht 1986, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 7:

“7.—(1) Beidh ceadúnas madra san fhoirm fhorordaithe agus
beidh sé bailí—
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(a) de rogha an duine ar chuige nó chuici a eisítear é—

(i) go ceann tréimhse 12 mhí, nó

(ii) go ceann aon tréimhse is faide a bheidh arna
fhorordú de thuras na huaire,

ó dháta a eisiúna, nó

(b) de rogha an duine ar chuige nó chuici a eisítear é, go
ceann tréimhse a bheidh comhaimseartha lena
mbeidh fágtha de shaol an mhadra ar ina leith a
eisítear an ceadúnas.

(2) Beidh ceadúnas madra ginearálta san fhoirm fhorordaithe
agus beidh sé bailí, de rogha an duine ar chuige nó chuici a
eisítear é, go ceann na tréimhse 12 mhí, nó go ceann aon
tréimhse is faide a bheidh arna fhorordú de thuras na huaire, ó
dháta a eisiúna.”.

25.—Leasaítear Acht 1986, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 8:

“8.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tá na táillí seo a leanas iníoctha
le húdarás áitiúil:

(a) i leith ceadúnas madra lena mbaineann mír (a) d’fho-
alt (1) d’alt 7 (a cuireadh isteach le halt 24 den Acht
um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010) a eisiúint,
€20;

(b) i leith ceadúnas madra lena mbaineann mír (b) den
fho-alt sin (1) a eisiúint, €140; nó

(c) i leith ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, €400.

(2) Ní dhlífidh oibritheoir bunachais pórúcháin madraí atá
cláraithe faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010 táille
a íoc i ndáil le ceadúnas madra ginearálta a eisiúint.

(3) Féadfaidh an tAire le hordú fo-alt (1) a leasú trí mhéid a
chur in ionad méid a bheidh arna shonrú de thuras na huaire
san fho-alt sin a bheidh comhionann leis an méid a gheofar tríd
an méid céadluaite a iolrú faoin bhfigiúr a shonraítear i bhfo-alt
(4) agus, mura slánuimhir euro an méid a gheofar amhlaidh agus
más cuí leis an Aire déanamh amhlaidh, an méid a chothromú
(suas nó síos de réir mar is cuí leis nó léi) go dtí an tslánuimhir
euro is gaire.

(4) Is é an figiúr atá luaite i bhfo-alt (3) an chomhrann, arna
cothromú suas go dtí 3 ionad dheachúla, arna fáil tríd an
treoiruimhir praghsanna do thomhaltóirí i leith na bliana ina
ndéantar an t-ordú lena mbaineann a roinnt ar an treoiruimhir
praghsanna do thomhaltóirí i leith na bliana ina dtagann alt 25
den Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010 i ngníomh.

(5) Aon uair a bheartófar ordú a dhéanamh faoin alt seo,
leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an
dréachta rite ag gach Teach acu sin.
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(6) ciallaíonn ‘treoiruimhir praghsanna do thomhaltóirí’ an
Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach Ítim arna
tiomsú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, agus aon tagairt don
treoiruimhir praghsanna do thomhaltóirí i leith aon bhliana is
tagairt í don treoiruimhir praghsanna do thomhaltóirí ar an dáta
sin sa bhliain sin a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais.”.

26.—Leasaítear alt 19 (a cuireadh isteach le halt 8 den Acht um
Rialú Madraí (Leasú) 1992) d’Acht 1986 i bhfo-alt (2), trí na
míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) socrú a dhéanamh maidir le bunachar sonraí a bhunú
agus a chothabháil ina mbeidh faisnéis a bhaineann
leis na madraí go léir sa Stát,

(ab) socrú a dhéanamh i ndáil le bunachar sonraí den sórt
sin, lena n-áirítear socrú i ndáil leis an bhfaisnéis nó
na haicmí faisnéise a dhéanfar a thaifeadadh sa
bhunachar sonraí sin, le foilsiú na faisnéise sin agus
leis na daoine dá soláthrófar an fhaisnéis sin;”.
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