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AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Leasú ar an bPríomh-Acht

3. Gníomhartha dlí de chuid an Aontais Eorpaigh a dtugtar
éifeacht dóibh leis an Acht seo.

4. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

5. Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 11 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 12 den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 18 den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 19 den Phríomh-Acht.

13. Leasú ar alt 20 den Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 23 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 27 den Phríomh-Acht.
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17. Tuarascáil ó údarás réigiúnach i leith dréachtphlean
forbartha a ullmhú.

18. Ról údaráis réigiúnaigh maidir le plean forbartha a
dhéanamh.

19. Ról údaráis réigiúnaigh maidir le plean forbartha a athrú.

20. Leasú ar alt 28 den Phríomh-Acht.

21. Ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha, le hathrú
ar phleananna forbartha agus le pleananna limistéir
áitiúil.

22. Leasú ar alt 31A den Phríomh-Acht.

23. Leasú ar alt 34 den Phríomh-Acht.

24. Leasú ar alt 35 den Phríomh-Acht.

25. Leasú ar alt 37A den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 37H den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht.

28. Cumhacht chun tréimhse chuí a fhadú.

29. Leasú ar alt 42A den Phríomh-Acht.

30. Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht.

31. Leasú ar alt 49 den Phríomh-Acht.

32. Leasú ar alt 50A den Phríomh-Acht.

33. Costais maidir le cúrsaí comhshaoil.

34. Leasú ar alt 57 den Phríomh-Acht.

35. Leasú ar alt 82 den Phríomh-Acht.

36. Leasú ar alt 87 den Phríomh-Acht.

37. Leasú ar alt 93 den Phríomh-Acht.

38. Leasú ar alt 96 den Phríomh-Acht.

39. Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht.

40. Leasú ar alt 106 den Phríomh-Acht.

41. Leasú ar alt 108 den Phríomh-Acht.

42. Leasú ar alt 130 den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht.

44. Leasú ar alt 144 den Phríomh-Acht.

45. Leasú ar alt 153 den Phríomh-Acht.
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46. Leasú ar alt 156 den Phríomh-Acht.

47. Leasú ar alt 157 den Phríomh-Acht.

48. Leasú ar alt 160 den Phríomh-Acht.

49. Leasú ar alt 162 den Phríomh-Acht.

50. Leasú ar alt 168 den Phríomh-Acht.

51. Leasú ar alt 169 den Phríomh-Acht.

52. Leasú ar alt 170 den Phríomh-Acht.

53. Léiriú.

54. Leasú ar alt 172 den Phríomh-Acht.

55. Leasú ar alt 174 den Phríomh-Acht.

56. Leasú ar alt 176 den Phríomh-Acht.

57. Leasú ar Chuid X den Phríomh-Acht.

58. Leasú ar alt 179 den Phríomh-Acht.

59. Leasú ar alt 180 den Phríomh-Acht.

60. Leasú ar alt 181A den Phríomh-Acht.

61. Leasú ar alt 181B den Phríomh-Acht.

62. Leasú ar alt 181C den Phríomh-Acht.

63. Leasú ar alt 182A den Phríomh-Acht.

64. Leasú ar alt 182B den Phríomh-Acht.

65. Leasú ar alt 182C den Phríomh-Acht.

66. Leasú ar alt 182D den Phríomh-Acht.

67. Leasú ar alt 191 den Phríomh-Acht.

68. Leasú ar alt 212 den Phríomh-Acht.

69. Leasú ar alt 217 den Phríomh-Acht.

70. Leasú ar alt 220 den Phríomh-Acht.

71. Leasú ar alt 248 den Phríomh-Acht.

72. Tréimhse chuí agus teorainneacha ama eile thar laethanta
saoire a ríomh.

73. Leasú ar alt 253 den Phríomh-Acht.

74. Leasú ar alt 261 den Phríomh-Acht.

75. Nithe breise a bhaineann le cairéil a rialú.

76. Leasú ar alt 262 den Phríomh-Acht.
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77. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht.

78. Leasú ar an Seachtú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht.

CUID 3

Leasú ar Achtanna áirithe

79. Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992.

80. Leasú ar an Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996.

81. An Bord d’ordú costais a íoc.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha
Cliath 1997 1997, Uimh. 7

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008 2008, Uimh. 15

An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 1999, Uimh. 23

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992 1992, Uimh. 7

Acht na gComhphobal Eorpach 1972 1972, Uimh. 27

Acht na gComhphobal Eorpach 2007 2007, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 2009, Uimh. 22

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1963 1963, Uimh. 28

An tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009 2009, Uimh. 34

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 2009, Uimh. 15

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2002 2002, Uimh. 32

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar
Straitéiseach) 2006 2006, Uimh. 27

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2009

An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003 2003, Uimh. 27

Acht na mBóithre 1993 1993, Uimh. 14

Achtanna na mBóithre 1993 go 2007

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 2001, Uimh. 55

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996 1996, Uimh. 10

An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 2007, Uimh. 30

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

An tAcht um Fhiadhúlra 1976 1976, Uimh. 39
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————————

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM
PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, DO LEASÚ AN
ACHTA IOMPAIR (BONNEAGAR IARNRÓID) 2001,
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[26 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2010
a ghairm de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2009
agus den Acht seo (seachas Cuid 3) le chéile agus léifear le chéile
iad mar aon ní amháin.

(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 agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001;

ciallaíonn “Acht 2002” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú)
2002;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006;

ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha
Cliath 2008;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil;

7

Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.

Mínithe.



Cd.1 A.2

Gníomhartha dlí de
chuid an Aontais
Eorpaigh a dtugtar
éifeacht dóibh leis
an Acht seo.

8

[Uimh. 30.] [2010.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000.

CUID 2

Leasú ar an bPríomh-Acht

3.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 1:

“1A.—Tugtar éifeacht nó tuilleadh éifeachta, de réir mar a
bheidh, leis an Acht seo do ghníomh a shonraítear sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo agus a ghlac institiúid de na
Comhphobail Eorpacha nó, más cuí, do chuid de ghníomh den
sórt sin.

AN TÁBLA

Treoir 75/440/CEE an 16 Meitheamh 1975 ón
gComhairle1 maidir leis an gcáilíocht nach foláir a
bheith in uisce dromchla atá beartaithe le haghaidh
astógála uisce óil sna Ballstáit

Treoir 79/409/CEE an 2 Aibreán 1979 ón gComhairle2

maidir le héin fhiáine a chaomhnú

Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta

Treoir 91/271/CEE an 21 Bealtaine 1991 ón
gComhairle3 maidir le cóireáil dramh-uisce uirbigh

Treoir um Ghnáthóga

Treoir um Mórthionóiscí

Treoir 2000/60/CE an 23 Deireadh Fómhair 2000 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle4 lena
mbunaítear creatlach i gcomhair gnímh ag an
gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce

Treoir 2001/42/CE an 27 Meitheamh 2001 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle5 maidir le
héifeachtaí pleananna agus clár áirithe ar an
gcomhshaol a mheasúnú

Treoir 2003/4/CE an 28 Eanáir 2003 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle6 maidir le rochtain a
bheith ag an bpobal ar fhaisnéis chomhshaoil agus
lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CE ón gComhairle

Treoir 2003/35/CE an 26 Bealtaine 2003 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle7 lena bhforáiltear do
rannpháirtíocht an phobail maidir le pleananna agus
cláir áirithe a bhaineann leis an gcomhshaol a
tharraingt suas agus lena leasaítear i ndáil le

1IO Uimh. L194, 25.7.1975 lch. 26-31
2IO Uimh. L103, 25.4.1979 lch. 1-18
3IO Uimh. L135, 30.5.1991 lch. 40-52
4IO Uimh. L327, 22.12.2000 lch. 1
5IO Uimh. L197, 21.7.2001 lch. 30
6IO Uimh. L41, 14.2.2003 lch. 26
7IO Uimh. L156, 25.6.2003 lch. 17
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rannpháirtíocht an phobail agus rochtain ar cheartas
Treoracha 85/337/CEE agus 96/61/CE ón gComhairle

Treoir 2006/11/CE an 15 Feabhra 2006 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle8 maidir le truailliú ar
substaintí contúirteacha áirithe arna scaoileadh
isteach i dtimpeallacht uisciúil an Chomhphobail is
siocair leis

Treoir um Éin”.

4.—Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar “Treoir ón gComhairle” a scriosadh;

(b) (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “Treoir um Éin”:

“ciallaíonn ‘Treoir um Éin’ Treoir 2009/147/CE9 an
30 Samhain 2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le héin fhiáine a chaomhnú;”,

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

“tá le ‘láithreán Eorpach’ an bhrí a shanntar dó le halt
177R de Chuid XAB;”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “Treoir um Ghnáthóga”:

“ciallaíonn ‘Treoir um Ghnáthóga’ Treoir Uimh.
92/43/CEE10 an 21 Bealtaine 1992 ón gComhairle
maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora
fiáine a chaomhnú, a leasaítear le Corrigendum a
ghabhann le Treoir 92/43/CEE11 an 21 Bealtaine 1992
ón gComhairle maidir le gnáthóga nádúrtha agus
fauna agus flora fiáine a chaomhnú a leasaítear le
hIonstraim a bhaineann le coinníollacha aontachais
Ríocht na hIorua, Phoblacht na hOstaire, Phoblacht
na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne agus na
coigeartuithe ar na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas
Eorpach bunaithe12; Treoir Uimh. 97/62/CE13 an 27
Deireadh Fómhair 1997 ón gComhairle lena n-
oiriúnaítear do dhul chun cinn teicniúil agus
eolaíochtúil Treoir 92/43/CEE maidir le gnáthóga
nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú;
Ionstraim a bhaineann le coinníollacha aontachais
Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine,
Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht
na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht
Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na
Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus na
coigeartuithe ar na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas

8IO Uimh. L64, 4.3.2006 lch. 52
9IO Uimh. L20, 26.1.2010 lch. 7-25
10IO Uimh. L206, 22.7.1992 lch. 7
11IO Uimh. L176, 20.7.1993 lch. 29-30
12IO Uimh. C241, 29.8.1994 lch. 21
13IO Uimh. L305, 8.11.1997 lch. 42-65
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(Leasú) 2010.

Eorpach bunaithe14; agus Treoir 2006/105/CE15 an 20
Samhain 2006 ón gComhairle lena n-oiriúnaítear
Treoracha 73/239/CEE, 74/557/CEE agus 2002/83/CE
i réimse an chomhshaoil, mar gheall ar aontachas na
Bulgáire agus na Rómáine;”,

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “Treoir um Mórthionóiscí”

“ciallaíonn ‘Treoir um Mórthionóiscí’ Treoir Uimh.
96/82/CE an 9 Nollaig 1996 ón gComhairle16 a
leasaíodh le Treoir 2003/105/CE an 16 Nollaig 2003 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17;”,

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

“ciallaíonn ‘iarratas pleanála’ iarratas chuig údarás
pleanála, nó chuig an mBord, de réir mar a bheidh,
de réir rialachán ceada ar chead chun talamh a
fhorbairt is gá faoi na rialacháin sin;

(c) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2001’ an tAcht Iompair (Bonneagar
Iarnróid) 2001;

ciallaíonn ‘Acht 2006’ an tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006;

ciallaíonn ‘Acht 2007’ an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007;

ciallaíonn ‘Acht 2008’ an tAcht um Údarás Iompair Bhaile
Átha Cliath 2008;

ciallaíonn ‘Acht 2010’ an tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Leasú) 2010;

ciallaíonn ‘oiriúnú d’athrú aeráide’ bearta a dhéanamh
chun tionchair athraithe aeráide a bhainistiú;

ciallaíonn ‘plásán’ limistéar talún nach bhfuil níos mó ná
1,000 méadar cearnach ann arna ligean, nó atá ar fáil lena
ligean, do dhuine amháin nó níos mó ná duine amháin,
agus lena saothrú ag duine amháin nó níos mó ná duine
amháin, is duine den phobal áitiúil agus ar a bhfuil cónaí
le hais an phlásáin nó i ngar dó, chun glasraí nó torthaí a
tháirgeadh go príomha lena gcaitheamh ag an duine nó ag
duine dá theaghlach nó dá teaghlach;

ciallaíonn ‘antrapaigineach’ i ndáil le hastaíochtaí gás
ceaptha teasa na hastaíochtaí sin a thig as gníomhaíocht
nó idirghabháil an duine nó a tháirgtear ag an gcéanna;

forléireofar ‘measúnacht chuí’ de réir alt 177R;

forléireofar ‘croístraitéis’ de réir alt 10 (a cuireadh isteach
le halt 7 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010);

14IO Uimh. 236, 23.9.2003 lch. 33
15O.J. Uimh.L363, 20.12.2006, lch 368-408 agus O.J. L 059, 8.3.1996, lch 63
16IO Uimh. L10, 14.1.1997 lch. 13
17IO Uimh. L345, 31.12.2003 lch. 97-105
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ciallaíonn ‘foirm leictreonach’ faisnéis a ghintear, a
chuirtear i bhfios, a phróiseáiltear, a sheoltar, a fhaightear,
a thaifeadtar, a stóráiltear nó a thaispeántar ar mhodh
leictreonach agus ar féidir í a úsáid chun cóip nó
atáirgeadh inléite a dhéanamh den fhaisnéis sin a chuirtear
i bhfios, ach ní fholaíonn sé faisnéis a chuirtear i bhfios i
bhfoirm urlabhra, agus folaíonn modh leictreonach den
sórt sin teicneolaíocht leictreach, dhigiteach,
mhaighnéadach, optúil, leictreamaighnéadach,
bhithmhéadrach, fhótónach agus aon fhoirm
teicneolaíochta gaolmhaire eile;

tá le ‘measúnacht tionchair timpeallachta’ an bhrí a
thugtar dó le halt 171A;

ciallaíonn ‘Treoir um Measúnacht Tionchair
Timpeallachta’ Treoir Uimh. 85/337/CEE an 27
Meitheamh 1985 ón gComhairle18 maidir le measúnacht a
dhéanamh ar éifeachtaí tionscadal poiblí agus
príobháideach áirithe ar an gcomhshaol; arna leasú le
Treoir Uimh. 97/11/CE an 3 Márta 1997 ón gComhairle19,
Treoir 2003/35/CE an 26 Bealtaine 2003 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle20 agus Treoir 2009/31/CE an
23 Aibreán 2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle21;

ciallaíonn ‘measúnacht ar phriacail tuile’ measúnacht ar an
dóchúlacht go dtarlóidh tuiliú, ar na hiarmhairtí féideartha
a éireoidh agus bearta, más ann, is gá chun na hiarmhairtí
sin a bhainistiú;

ciallaíonn ‘straitéis tithíochta’ straitéis arna háireamh i
bplean forbartha faoi alt 94;

tá le ‘tírdhreach’ an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 1
den Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa a rinneadh
i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair, 2000;

tá le ‘líonra Natura 2000’ an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 3, mír 1 den Treoir um Ghnáthóga;

forléireofar ‘ráiteas tionchair Natura’ de réir alt 177T;

forléireofar ‘tuarascáil tionchair Natura’ de réir alt 177T;

tá le ‘ceangal seirbhíse’ an bhrí a thugtar dó le halt 2
d’Acht 2007;

tá le ‘ordlathas lonnaíochta’ an bhrí a thugtar dó le halt
10(2C) (a cuireadh isteach le halt 7 d’Acht 2010);

tá le ‘crios forbartha straitéisí’ an bhrí a thugtar dó le
halt 165;

ciallaíonn ‘measúnacht straitéiseach timpeallachta’
measúnacht a dhéantar de réir rialachán arna ndéanamh
faoi alt 10(5), 13(12), 19(4), 23(3), nó 168(3) de réir mar
a bheidh;

18IO Uimh. L175, 5.7.1985 lch. 40
19IO Uimh. L73, 14.3.1997 lch. 5
20IO Uimh. L156, 25.6.2003 lch. 17
21IO Uimh. L140, 5.6.2009 lch. 114
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Leasú ar alt 4 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 7 den
Phríomh-Acht.
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tá le ‘toiliú ionaid’ an bhrí a thugtar dó le halt 177A;”.

5.—Leasaítear alt 4 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)

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

“(i) forbairt arb éard í crainn, foraoisí nó
talamh coille a thanú, a leagan nó a
athphlandú, nó oibreacha a ghabhann leis
an bhforbairt sin, ach gan speicis
bhuaircíneacha a chur in ionad foraoise
airde leathanduillí a áireamh;”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(i):

“(ia) forbairt (seachas i gcás inarb éard í an
fhorbairt rochtain ar bhóthar poiblí a chur
ar fáil) arb éard í bóthar (seachas bóthar
poiblí) a fhoirgniú, a chothabháil nó a
fheabhsú nó oibreacha a ghabhann leis an
bhforbairt bhóthair sin, i gcás go bhfónann
an bóthar d’fhoraoisí agus do thalamh
coille;”.

(iii) i mír (l), trí “nó oibreacha arb éard iad míntíriú talún
nó talamh seiscinn ag inbhir agus talamh chalaidh a
mhíntíriú, dá dtagraítear in alt 2 den Acht sin” a chur
isteach i ndiaidh “a tosaíodh ar na hoibreacha”, agus

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

“(4) (a) D’ainneoin fho-ailt (1)(a), (i) nó (l) agus aon
rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (2), ní
bheidh forbairt a dtosófar uirthi ar theacht i
ngníomh don alt seo nó dá éis ina forbairt
dhíolmhaithe má cheanglaítear measúnacht
tionchair timpeallachta a dhéanamh ar an
bhforbairt.

(b) Féadfaidh an tAire, d’fhonn tuilleadh éifeachta
a thabhairt don Treoir um Ghnáthóga agus do
na ceanglais maidir le héifeachtúlacht agus le
héifeachtacht le linn rialú a dhéanamh ar an
bpleanáil chuí agus an fhorbairt inchothaithe,
forbairt nó aicmí forbartha (cibé acu faoi
threoir limistéir nó aicme limistéar ina
ndéantar an fhorbairt nó nach ea) a fhorordú
nach mbeidh, d’ainneoin fho-ailt (1)(a), agus
(h) go (j), agus aon rialachán arna ndéanamh
faoi fho-alt (2), ina forbairt dhíolmhaithe nó
ina bhforbairt dhíolmhaithe.”.

6.—Leasaítear alt 7(2) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):
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“(a) sonraí aon iarratais arna dhéanamh chuige faoin
Acht seo ar chead forbartha, ar chead chun
forbairt a choinneáil, ar thoiliú ionaid lena n-
áirítear cead chun iarratas a dhéanamh ar
thoiliú ionaid, nó ar chead sracléaráide
forbartha (lena n-áirítear ainm agus seoladh an
iarratasóra, an dáta a fuarthas an t-iarratas
agus sonraí gearra i dtaobh na forbartha nó na
coinneála is ábhar don iarratas),”,

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) i gcás ina ndearnadh ráiteas tionchair
timpeallachta, ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta, ráiteas tionchair Natura nó
ráiteas leigheasta tionchair Natura a chur
isteach i leith an iarratais, léiriú ar an méid sin,

(bb) más infheidhme, an toradh a bheidh orthu seo
a leanas—

(i) breith i dtaobh an bhfuil gá le measúnacht
tionchair timpeallachta, nó

(ii) scagadh le haghaidh measúnachta cuí,”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (s):

“(sa) sonraí aon fhógra forfheidhmiúcháin arna
eisiúint faoi alt 177O;”,

(d) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (x):

“(xa) “sonraí aon fhógra a thabharfar faoi alt 177B,
aon chinnidh de chuid an Bhoird faoi alt 177D,
nó 177K, nó aon ordacháin arna sheirbheáil
faoi alt 177J nó 177L,”.

7.—Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):

“(1A) Beidh ar áireamh sa ráiteas i scríbhinn dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) croístraitéis ina dtaispeánfar go
bhfuil na cuspóirí forbartha sa phlean forbartha i
gcomhréir, a mhéid is indéanta, le cuspóirí forbartha
náisiúnta agus réigiúnacha atá leagtha amach sa Straitéis
Spáis Náisiúnta agus i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha..

(1B) Ullmhóidh údarás pleanála croístraitéis, seachas
sa chás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (1C), a luaithe is
indéanta, agus in aon chás, tráth nach déanaí ná tréimhse
bliana tar éis treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh
faoi Chaibidil III is treoirlínte a dhéanann difear do
limistéar an phlean forbartha, agus déanfaidh sé, dá réir
sin, an plean forbartha a athrú faoi alt 13 ionas go n-
áireofar an chroístraitéis ann.

(1C) I gcás ina mbeidh tréimhse is faide ná 4 bliana
caite ón tráth a rinneadh an plean forbartha nuair a
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dhéanfar treoirlínte pleanála réigiúnacha faoi Chaibidil III
is treoirlínte a dhéanann difear do limistéar an phlean
forbartha, ullmhóidh an t-údarás pleanála croístraitéis lena
cur isteach sa phlean forbartha nua faoi ailt 11 agus 12.

(1D) Beidh ar áireamh freisin sa ráiteas i scríbhinn dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) ráiteas ar leith ina dtaispeánfar
go bhfuil na cuspóirí forbartha atá sa phlean forbartha ar
comhréir, a mhéid is indéanta, le caomhnú agus cosaint
an chomhshaoil.”,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):

“(ca) bainistiú gnéithe den tírdhreach, mar
theorainneacha traidisiúnta gort, atá
tábhachtach ó thaobh chomhtháthú
éiceolaíochta líonra Natura 2000 de, agus
riachtanach d’imirce, do scaipeadh agus
do mhalartú géiniteach speiceas fiáin, a
spreagadh, de bhun Airteagal 10 den
Treoir um Ghnáthóga;

(cb) comhlíonadh caighdeán agus cuspóirí
comhshaoil a chur chun cinn, ar
caighdeáin agus cuspóirí iad a bunaíodh—

(i) i leith léinseach uisce dromchla, le
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Uisce Dromchla) 2009;

(ii) i leith screamhuisce, le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Screamhuisce) 2010;

agus ar caighdeáin agus cuspóirí iad atá ar
áireamh i bpleananna bainistíochta
abhantraí (de réir bhrí Rialachán 13 de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Beartas Uisce) 2003;”,

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (l) agus (m):

“(l) seirbhísí don phobal a sholáthar nó soláthar
seirbhísí den sórt sin a éascú, lena n-
áirítear, go háirithe, scoileanna, creiseanna
agus saoráidí oideachais agus cúraim
leanaí eile,

(m) oidhreacht teanga agus chultúrtha na
Gaeltachta a chosaint, lena n-áirítear an
Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga an
phobail, i gcás ina mbeidh limistéar
Gaeltachta i limistéar an phlean forbartha,

(n) straitéisí maidir le lonnaíocht agus iompar
inchothaithe a chur chun cinn i limistéir
uirbeacha agus i limistéir thuaithe, lena n-
áirítear bearta a chur chun cinn—
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(i) chun an t-éileamh ar fhuinneamh a
laghdú mar fhreagra ar an dóchúlacht
go dtiocfaidh méaduithe ar chostais
fhuinnimh agus ar chostais eile mar
gheall ar acmhainní neamh-in-
athnuaite do dhul i léig i bhfad
aimsire,

(ii) chun astaíochtaí gás ceaptha teasa
antrapaigineacha a laghdú, agus

(iii) aghaidh a thabhairt ar an riachtanas
atá ann oiriúnú d’athrú aeráide;

go háirithe, ag féachaint do shuíomh, do
leagan amach agus do dhearadh na
forbartha nua;

(o) cearta slí poiblí a thugann bealach go dtí
trá mhara, sliabh, bruach locha nó bruach
abhann, nó go dtí áit eile a ngabhann
áilleacht nádúrtha léi nó a úsáidtear le
haghaidh áineasa a shlánchoimeád, ar
cearta slí poiblí iad a shainaithneofar trína
marcáil ar léarscáil amháin ar a laghad de
na léarscáileanna atá ina gcuid den phlean
forbartha agus trína suíomh a léiriú ar
liosta a bheidh curtha mar fhoscríbhinn
leis an bplean forbartha, agus

(p) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí
iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire
den Rialtas de thuras na huaire a
bhaineann le creat a sholáthar chun
tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a
chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus
a forbraíodh ag féachaint don
Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa
a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh
Fómhair 2000.”,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2):

“(2A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1A),
déanfar, i gcroístraitéis—

(a) faisnéis iomchuí a thabhairt a thaispeánfaidh go
bhfuil an plean forbartha agus an straitéis
tithíochta i gcomhréir leis an Straitéis Spáis
Náisiúnta agus le treoirlínte pleanála
réigiúnacha,

(b) aon bheartais de chuid an Aire i ndáil le
spriocanna daonra náisiúnta agus réigiúnacha
a chur i gcuntas,

(c) i leith an limistéir sa phlean forbartha arna
chriosú cheana féin le haghaidh úsáide
cónaithe, nó le haghaidh meascáin d’úsáidí
cónaithe agus d’úsáidí eile, mionsonraí a
thabhairt i dtaobh na nithe seo a leanas—
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(i) méid an limistéir ina heicteáir, agus

(ii) an líon aonad tithíochta atá beartaithe a
bheith sa limistéar,

(d) i leith an limistéir sa phlean forbartha a
bheartaítear a chriosú le haghaidh úsáide
cónaithe, nó le haghaidh meascáin d’úsáidí
chónaithe agus d’úsáidí eile, mionsonraí a
thabhairt i dtaobh na nithe seo a leanas—

(i) méid an limistéir ina heicteáir,

(ii) an chaoi a bhfuil na tograí criosaithe ag
teacht leis an mbeartas náisiúnta go
ndéanfar talamh a fhorbairt ar bhonn
céimnithe,

(e) faisnéis iomchuí a thabhairt a thaispeánfaidh go
raibh aird ag an údarás pleanála, le linn dó
cuspóirí i ndáil le forbairt mhiondíola atá sa
phlean forbartha a leagan amach, ar aon
treoirlínte a bhaineann le forbairt mhiondíola
arna n-eisiúint ag an Aire faoi alt 28,

(f) i leith limistéir plean forbartha comhairle
contae, ordlathas lonnaíochta a leagan amach
agus mionsonraí a thabhairt i dtaobh na nithe
seo a leanas—

(i) cibé acu atá cathair nó baile dá dtagraítear
san ordlathas sannaithe mar thairseach nó
mar mhol chun críocha na Straitéise
Spáis Náisiúnta,

(ii) bailte eile dá dtagraítear san ordlathas,

(iii) aon bheartais nó cuspóirí de chuid an
Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras
na huaire i ndáil le spriocanna daonra
náisiúnta agus réigiúnacha a bhaineann le
bailte agus le cathracha dá dtagraítear
san ordlathas,

(iv) aon bheartais nó cuspóirí de chuid an
Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras
na huaire i ndáil le spriocanna daonra
náisiúnta agus réigiúnacha a bhaineann
leis na limistéir nó leis na haicmí limistéar
nach bhfuil ar áireamh san ordlathas,

(v) fás daonra réamh-mheasta bailte agus
cathracha atá san ordlathas,

(vi) an daonra comhiomlán réamh-mheasta,
seachas an daonra dá dtagraítear i
bhfomhír (v)—

(I) i sráidbhailte agus i mbailte beaga ar lú
ná 1,500 duine an daonra iontu, agus
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(II) faoin tuath lasmuigh de shráidbhaile
agus bailte,

(vii) bóithre iomchuí atá aicmithe mar
phríomhbhóithre náisiúnta nó mar
bhóithre náisiúnta tánaisteacha faoi alt 10
d’Acht na mBóithre 1993 agus bóithre
réigiúnacha agus áitiúla iomchuí de réir
bhrí alt 2 den Acht sin,

(viii) bealaí iarnróid idiruirbigh agus
chomaitéireachta iomchuí, agus

(ix) más cuí, limistéir thuaithe a bhfuil feidhm
ag treoirlínte pleanála a bhaineann le
tithíocht tuaithe inchothaithe arna n-
eisiúint ag an Aire faoi alt 28 maidir leo,

(g) i leith plean forbartha de chuid comhairle
cathrach nó baile, mionsonraí a thabhairt i
dtaobh na nithe seo a leanas—

(i) an lár cathrach nó an lár baile lena
mbaineann,

(ii) na limistéir atá ainmnithe le haghaidh
forbartha suntasaí le linn thréimhse an
phlean forbartha, go háirithe limistéir a
bhfuil sé beartaithe plean limistéir áitiúil a
ullmhú ina leith,

(iii) iompar poiblí a bheith ar fáil laistigh de
cheantar na forbartha cónaithe nó
tráchtála, agus

(iv) ionaid mhiondíola sa lár cathrach nó lár
baile sin.

(2B) Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (vii) go (ix) de mhír (f) agus i mír (g) a
léiriú sa chroístraitéis freisin trí léarscáil dhiagramach nó
amharcléiriú eile den sórt sin.

(2C) I bhfo-alt (2A)(f), ciallaíonn ‘ordlathas
lonnaíochta’ céim arna tabhairt ag údarás pleanála do
chathair nó do bhaile i limistéar a phlean forbartha, ar
mhó ná 1,500 duine an daonra inti nó ann sa daonáireamh
is déanaí a foilsíodh sula ndearna an t-údarás pleanála an
t-ordlathas, agus arna tabhairt ar bhonn na nithe seo a
leanas—

(a) í nó é a ainmniú mar chathair thairsí nó mar
bhaile tairsí nó mar mholbhaile, de réir mar a
bheidh, faoin Straitéis Spáis Náisiúnta,

(b) measúnacht an údaráis pleanála—

(i) ar fheidhm bheartaithe agus ar ról
beartaithe na cathrach nó an bhaile, ar
measúnacht í a bheidh i gcomhréir le haon
treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i
bhfeidhm, agus
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(ii) ar an acmhainn atá ann chun forbairt
eacnamaíochta agus shóisialta a
dhéanamh ar an gcathair nó ar an mbaile,
ar measúnacht í a chomhlíonann na
treoracha beartais ón Aire arna n-eisiúint
faoi alt 29, ina dtabharfar aird ar
threoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire faoi
alt 28, nó ina gcuirfear i gcuntas aon
bheartais nó aon chuspóirí iomchuí de
chuid an Rialtais, an Aire nó aon Aire eile
den Rialtas, de réir mar a bheidh.”,

(d) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

“(5A) I gcás ina gceanglaítear é, déanfar measúnacht
straitéiseach timpeallachta nó measúnacht chuí ar
dhréacht-phlean forbartha.”.

agus

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

“(9) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do
mharthanas nó do bhailíocht aon chirt slí poiblí.

(10) Ní fhorléireofar aon chuspóir a bheidh ar áireamh
i bplean forbartha faoin alt seo mar ní a dhéanann difear
do chumhacht údaráis áitiúil ceart slí poiblí a mhúchadh
faoi alt 73 d’Acht na mBóithre 1993.”.

8.—Léasaítear alt 11 den Phríomh-Acht—

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

“(1A) Maidir le plean forbartha láithreach a
athbhreithniú agus plean forbartha nua a ullmhú faoin alt
seo, is athbhreithniú agus ullmhú de chineál straitéiseach
a bheidh iontu chun na nithe seo a leanas a fhorbairt—

(a) na cuspóirí agus beartais chun straitéis
fhoriomlán do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe limistéar an phlean forbartha a
sheachadadh, agus

(b) an chroístraitéis,

agus cuirfear i gcuntas iontu oibleagáidí reachtúla aon
údaráis áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó cuspóirí
iomchuí de chuid an Rialtais nó Aire den Rialtas de thuras
na huaire.”,

(b) i bhfo-alt (2) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) luafar ann go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí
maidir le cuspóirí agus beartais chun straitéis
fhoriomlán a sheachadadh do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe limistéar an
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phlean forbartha a dhéanamh chuig an údarás
pleanála, nó a thabhairt dó, i scríbhinn laistigh
de thréimhse shonraithe (nach lú ná 8
seachtain),

(bb) luafar ann go bhfuil leanaí, nó grúpaí nó
comhlachais a dhéanann ionadaíocht ar
leasanna leanaí, i dteideal aighneachtaí a
dhéanamh nó tuairimí a thabhairt faoi mhír
(b),

(bc) déarfar ann go bhfuil sé beartaithe ag an údarás
pleanála athbhreithniú a dhéanamh ar chriosú
limistéar an phlean forbartha chun na críocha
dá dtagraítear i bhfo-alt (1A)(a) agus (b) agus
luafar ann nach mbreithneofar ag an gcéim seo
iarratais nó tograí maidir le talamh ar leith a
chriosú chun aon chríche.”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) tabharfar achoimre ar na
saincheisteanna a dúisíodh sna
haighneachtaí agus le linn na
gcomhchomhairliúchán, más cuí, ach
ní dhéanfar tagairt d’aighneacht a
bhaineann le hiarratas nó le togra
chun talamh ar leith a chriosú chun
aon críche.”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(bb) (arna chur isteach le halt 83 d’Acht 2008):

“(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a) tabharfar
achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh
an t-údarás réigiúnach iomchuí agus na
moltaí a rinne sé i dtuarascáil arna
hullmhú de réir alt 27A (a cuireadh
isteach le halt 17 d’Acht 2010) agus
tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an
bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar
chóir aghaidh a thabhairt ar na
saincheisteanna agus na moltaí sin sa
dréacht-phlean forbartha.”,

(iii) i mír (d), trí “agus is ordacháin de chineál
straitéiseach a bheidh in aon ordacháin den sórt sin,
i gcomhréir leis an dréacht-chroístraitéis agus
tabharfar aird iontu ar” a chur in ionad “agus ní mór
aird a thabhairt in aon ordacháin den sórt sin ar”.

9.—Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “chuig an mBord, chuig an údarás
réigiúnach iomchuí, chuig na húdaráis fhorordaithe” a
chur in ionad “chuig an mBord, chuig na húdaráis
fhorordaithe”,
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(b) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) tabharfar achoimre ar na nithe seo a
leanas as na haighneachtaí nó na
tuairimí a bheidh déanta nó tugtha
faoin alt seo:

(I) saincheisteanna a bheidh dúisithe
ag an Aire; agus

(II) dá éis sin, saincheisteanna a
bheidh dúisithe ag comhlachtaí
nó daoine eile,”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(bb) (a cuireadh isteach le halt 84 d’Acht 2008):

“(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a), tabharfar
achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh
an t-údarás réigiúnach iomchuí agus ar na
moltaí a rinne sé san aighneacht i
scríbhinn uaidh arna hullmhú de réir alt
27B (a cuireadh isteach le halt 18 d’Acht
2010) agus tabharfar sracléiriú inti ar
mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an
modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar
na saincheisteanna agus na moltaí sin sa
phlean forbartha.”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5)(a):

“(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an
dréachtphlean agus ar thuarascáil an
bhainisteora faoi mhír (a), más rud é go
ndéanfaidh údarás pleanála, tar éis aighneacht
de chuid an Aire, nó tuairim nó moladh ón
Aire a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis
faoin alt seo nó ó údarás réigiúnach a bheidh
curtha faoi bhráid an údaráis faoi alt 27B, a
bhreithniú, cinneadh gan aon mholadh a
dhéantar sa dréachtphlean agus sa tuarascáil, a
chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl
don Aire nó don údarás réigiúnach, de réir mar
a bheidh, a luaithe is indéanta le fógra i
scríbhinn ar fógra é ina mbeidh cúiseanna leis
an gcinneadh.”,

(d) i bhfo-alt (7)—

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

“(a) Faoi réir mhíreanna (aa) go (ae) i gcás ina
mbeadh an leasú beartaithe, dá ndéanfaí
é, ina athrú ábhartha ar an dréacht lena
mbaineann, déanfaidh an t-údarás
pleanála, tráth nach déanaí ná 3
sheachtain tar éis rún a rith faoi fho-alt
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(6), fógra faoin leasú beartaithe a fhoilsiú
i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear
ina limistéar, agus fógra faoin leasú
beartaithe agus cóip de a chur chuig an
Aire, chuig an mBord, agus chuig na
húdaráis fhorordaithe.”,

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (a) d’fho-alt (7):

“(aa) Tabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
dtaobh an bhfuil ceanglas ann measúnacht
straitéiseach timpeallachta nó measúnacht
chuí, nó an dá mheasúnacht sin, de réir
mar a bheidh, a dhéanamh i leith athrú
beartaithe amháin nó níos mó ar an
dréachtphlean forbartha.

(ab) Sonróidh an bainisteoir, tráth nach déanaí
ná 2 sheachtain tar éis breith a thabhairt
faoi mhír (aa), cibé tréimhse is dóigh leis
nó léi is gá tar éis rún a rith faoi fho-alt
(6), mar thréimhse atá riachtanach
d’fhonn measúnacht dá dtagraítear i mír
(aa) a éascú.

(ac) Foilseoidh an t-údarás pleanála fógra faoin
athrú ábhartha beartaithe, agus más cuí
sna himthosca, faoi bhreith a thabhairt go
bhfuil ceanglas ann measúnacht dá
dtagraítear i mír (aa) a dhéanamh, i
nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear
ina limistéar.

(ad) Luafar san fhógra dá dtagraítear i mír
(ac)—

(i) gur féidir cóip den athrú ábhartha
beartaithe agus d’aon bhreith ag an
údarás go bhfuil ceanglas ann
cinneadh dá dtagraítear i mír (aa) a
dhéanamh, a iniúchadh in áit nó in
áiteanna a luafar agus ag tráthanna a
luafar, agus ar shuíomh gréasáin an
údaráis, le linn tréimhse a luafar is
tréimhse nach giorra ná 4 sheachtain
(agus go gcoimeádfar cóipeanna lena
n-iniúchadh dá réir sin), agus

(ii) go ndéanfaidh an t-údarás pleanála
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn
maidir leis an athrú ábhartha
beartaithe nó le measúnacht dá
dtagraítear i mír (aa) agus a dhéantar
chuig an údarás pleanála nó a thugtar
dó laistigh de thréimhse a luafar, a
chur i gcuntas sula ndéanfar an plean
forbartha.

(ae) Déanfaidh an t-údarás pleanála
measúnacht dá dtagraítear i mír (aa) ar an
athrú ábhartha beartaithe ar an
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dréachtphlean forbartha laistigh den
tréimhse a shonróidh an bainisteoir.”,

(iii) i mír (b), trí “Luafar i bhfógra faoi mhír (a) nó (ac)
(a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2010)” a chur in
ionad “Luafar i bhfógra faoi mhír (a)”.

(e) i bhfo-alt (10)—

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

“(a) Tar éis do chomhaltaí an údaráis tuarascáil
an bhainisteora a bhreithniú, déanfaidh
siad, le rún, an plean fairis an leasú
beartaithe nó gan é, arbh éard é, dá
ndéanfaí é, athrú ábhartha, ach amháin i
gcás ina gcinneann siad glacadh leis an
leasú, féadfaidh siad déanamh amhlaidh
faoi réir aon mhodhnuithe ar na leasuithe
is dóigh leo is cuí, a bhféadfadh modhnú
breise a dhéanamh ar an athrú a bheith ar
áireamh iontu agus beidh feidhm le mír (c)
i ndáil le haon mhodhnú breise.”;

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach tar éis mhír (b):

“(c) Maidir le modhnú breise ar an athrú—

(i) féadfar é a dhéanamh i gcás inar
mionmhodhnú é agus nach dóigh, dá
bhrí sin, go mbeidh éifeachtaí
suntasacha aige ar an gcomhshaol nó
go rachaidh sé chun dochair do
shláine láithreáin Eorpaigh,

(ii) ní dhéanfar é i gcás ina mbaineann
sé—

(I) le méadú ar an limistéar talún
arna chriosú chun aon chríche,
nó

(II) le hábhar a chur leis an taifead ar
dhéanmhais chosanta nó a
scriosadh as an gcéanna.”,

agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (14):

“(14) (a) D’ainneoin aon fhorála eile den Chuid seo, i
gcás ina mainneoidh údarás pleanála plean
forbartha a dhéanamh laistigh de thréimhse dá
dtagraítear i mír (b), déanfaidh an bainisteoir
an plean ar choinníoll go ndéanfar an oiread
sin den phlean a bheidh comhaontaithe ag
comhaltaí an údaráis pleanála a áireamh mar
chuid den phlean mar a bheidh sé déanta ag
an mbainisteoir.
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(b) Is í an tréimhse dá dtagraítear i mír (a)—

(i) tréimhse nach faide ná 2 bhliain ón tráth a
thugtar fógra faoi alt 11(1), nó

(ii) i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (7)(aa) (a
cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2010)—

(I) tréimhse nach faide ná 2 bhliain agus 4
sheachtain, nó

(II) más cuí sna himthosca, cibé tréimhse is
faide ná 2 bhliain agus 4 sheachtain
atá sonraithe faoi fho-alt (7)(ab) (a
cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2010)
ag an mbainisteoir mar thréimhse atá
riachtanach d’fhonn measúnacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (7)(aa) a
éascú.”.

10.—Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2)(a), trí “chuig an mBord, chuig an údarás
réigiúnach iomchuí, agus, más cuí,” a chur in ionad “chuig
an mBord agus, más cuí”,

(b) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) tabharfar achoimre ar na nithe seo a
leanas as na haighneachtaí nó na
tuairimí a bheidh déanta nó tugtha
faoin alt seo:

(I) saincheisteanna a bheidh dúisithe
ag an Aire, agus

(II) dá éis sin, saincheisteanna a
bheidh dúisithe ag comhlachtaí
nó daoine eile,”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(bb) (a cuireadh isteach le halt 85 d’Acht 2008):

“(bc) I dtuarascáil faoi mhír (a), tabharfar
achoimre ar na saincheisteanna a dhúisigh
an t-údarás réigiúnach iomchuí agus na
moltaí a rinne sé san aighneacht i
scríbhinn uaidh arna hullmhú de réir alt
27C (a cuireadh isteach le halt 19 d’Acht
2010) agus tabharfar sracléiriú inti ar
mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an
modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar
na saincheisteanna agus na moltaí sin sa
phlean forbartha,”,
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(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(5)(a):

“(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an athrú
beartaithe agus ar thuarascáil an bhainisteora
faoi mhír (a), más rud é go ndéanfaidh údarás
pleanála, tar éis aighneacht de chuid an Aire
nó tuairim nó moladh ón Aire a bheidh curtha
faoi bhráid an údaráis faoin alt seo nó ó údarás
réigiúnach a bheidh curtha faoi bhráid an
údaráis faoi alt 27C a bhreithniú, cinneadh gan
aon mholadh a dhéantar san athrú beartaithe
agus sa tuarascáil, a chomhlíonadh, cuirfidh sé
an méid sin in iúl don Aire nó don údarás
réigiúnach, de réir mar a bheidh, a luaithe is
indéanta le fógra i scríbhinn ar fógra é ina
mbeidh cúiseanna leis an gcinneadh.”,

(d) i bhfo-alt (6)—

(i) trí na míreanna seo a leanas a chun in ionad mhír (a):

“(a) Faoi réir mhíreanna (aa) agus (ae),
féadfaidh comhaltaí an údaráis, le rún, de
réir mar is cuí leo, tar éis an t-athrú
beartaithe agus tuarascáil an bhainisteora
a bhreithniú, an t-athrú, arbh éard é, dá
ndéanfaí é, athrú ábhartha, a dhéanamh,
fara modhnú breise nó dá éagmais nó
féadfaidh siad diúltú é a dhéanamh agus
beidh feidhm ag mír (c) i ndáil le haon
mhodhnú breise.

(aa) Tabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
dtaobh an bhfuil ceanglas ann measúnacht
straitéiseach timpeallachta nó measúnacht
chuí nó an dá mheasúnacht sin, de réir
mar a bheidh, a dhéanamh i leith modhnú
beartaithe amháin nó níos mó arbh éard é
nó iad, dá ndéanfaí é nó iad, athrú
ábhartha ar an athrú ar an bplean
forbartha.

(ab) Déanfaidh an bainisteoir, tráth nach déanaí
ná 2 sheachtain tar éis breith a thabhairt
faoi mhír (aa), cibé tréimhse a shonrú a
mheasfaidh sé nó sí is gá tar éis an bhreith
a thabhairt mar thréimhse atá riachtanach
d’fhonn measúnacht dá dtagraítear i mír
(aa) a éascú.

(ac) Foilseoidh an t-údarás pleanála fógra faoin
athrú ábhartha beartaithe, agus más cuí é
sna himthosca, faoi bhreith a thabhairt go
bhfuil ceanglas ann measúnacht dá
dtagraítear i mír (aa) a dhéanamh, i
nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear
ina limistéar.

(ad) Luafar san fhógra dá dtagraítear i mír
(ac)—
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(i) go bhféadfar cóip den athrú ábhartha
beartaithe agus d’aon bhreith ag an
údarás go bhfuil ceanglas ann
measúnacht dá dtagraítear i mír (aa)
a dhéanamh, a iniúchadh in áit nó in
áiteanna a luafar agus ag tráthanna a
luafar, agus ar shuíomh gréasáin an
údaráis, le linn tréimhse a luafar is
tréimhse nach giorra ná 4 sheachtain
(agus go gcoimeádfar cóipeanna lena
n-iniúchadh dá réir sin), agus

(ii) go ndéanfaidh an t-údarás
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn
maidir leis an athrú ábhartha
beartaithe nó le measúnacht dá
dtagraítear i mír (aa) a dhéantar chuig
an údarás pleanála nó a thugtar dó
laistigh de thréimhse a luafar, a chur
i gcuntas sula ndéanfar an t-athrú ar
an bplean forbartha.

(ae) Déanfaidh an t-údarás pleanála
measúnacht dá dtagraítear i mír (aa) ar an
athrú ábhartha atá beartaithe a dhéanamh
ar an dréachtphlean forbartha laistigh den
tréimhse arna sonrú ag an mbainisteoir.”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):

“(c) Maidir le modhnú breise ar an athrú—

(i) féadfar é a dhéanamh i gcás inar
mionmhodhnú é agus nach dóigh, dá
bhrí sin, go mbeidh éifeachtaí
suntasacha aige ar an gcomhshaol nó
go rachaidh sé chun dochair do
shláine láithreáin Eorpaigh,

(ii) ní dhéanfar é i gcás ina dtagraíonn
sé—

(I) do mhéadú ar an limistéar talún
arna chriosú chun aon críche, nó

(II) d’ábhar a chur leis an taifead ar
dhéanmhais chosanta nó a
scriosadh as an gcéanna.”,

(e) i bhfo-alt 8(c), trí “chuig an mBord, chuig an údarás
réigiúnach agus,” a chur in ionad “chuig an mBord
agus”,

(f) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (12):

“(13) Déanfar measúnacht chuí ar dhréacht-athrú ar
phlean forbartha de réir Chuid XAB.”.
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11.—Leasaítear alt 18 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir alt 19(2B) (a cuireadh isteach
le halt 12 d’Acht 2010), féadfaidh údarás pleanála tráth
ar bith” a chur in ionad “Féadfaidh údarás pleanála tráth
ar bith”, agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “Faoi réir alt 19(2B) (a cuireadh isteach
le halt 12 d’Acht 2010), féadfaidh údarás pleanála tráth
ar bith” a chur in ionad “Féadfaidh údarás pleanála tráth
ar bith”.

12.—Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “5,000” a chur in ionad “2,000” i mír (b)(ii),

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):

“(bb) D’ainneoin mhír (b), déanfar plean
limistéir áitiúil i leith baile ar mhó ná 1,500
duine an daonra ann (sa daonáireamh ba
dhéanaí a foilsíodh sula ndéanann údarás
pleanála a chinneadh faoi fho-mhír (i))
ach amháin más rud é—

(i) go gcinneann an t-údarás pleanála
cuspóirí le haghaidh limistéar an
bhaile a chur in iúl ina phlean
forbartha faoi alt 10(2), nó

(ii) go bhfuil plean limistéir áitiúil déanta
cheana féin i leith limistéar an bhaile
nó gur cuireadh cuspóirí le haghaidh
an limistéir sin in iúl cheana féin sa
phlean forbartha faoi alt 10(2).”,

agus

(iii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) Faoi réir mhíreanna (d) agus (e), d’ainneoin
alt 18(5), déanfaidh údarás pleanála fógra
a chur faoi alt 20(3)(a)(i) i dtaobh togra
chun plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a
leasú, nó a chúlghairm, agus fógra a
fhoilsiú faoin togra faoi alt 20(3)(a)(ii) ar
a laghad gach 6 bliana tar éis an plean
limistéir áitiúil roimhe sin a dhéanamh.

(d) Faoi réir alt (e), féadfaidh údarás pleanála,
le rún, de réir mar is cuí leo, tráth nach
faide ná 5 bliana tar éis an plean limistéir
áitiúil roimhe sin a dhéanamh, an tráth a
chuirfear fógra faoi alt 20(3)(a)(i) agus
foilsiú fógra faoi alt 20(3)(a)(ii) a chur siar
go ceann tréimhse breise nach faide ná 5
bliana.
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(e) Ní rithfidh an t-údarás pleanála aon rún go
dtí cibé tráth:

(i) a bheidh cinneadh an údaráis chun an
tráth a chuirfear agus a fhoilseofar
fógraí a chur siar, agus cúiseanna á
dtabhairt leis an gcinneadh sin, curtha
in iúl don bhainisteoir ag comhaltaí
an údaráis, agus

(ii) a lorgóidh agus a gheobhaidh
comhaltaí an údaráis an méid seo a
leanas ón mbainisteoir—

(I) tuairim go leanann an plean
limistéir áitiúil de bheith i
gcomhréir le cuspóirí agus
croístraitéis an phlean forbartha
iomchuí,

(II) tuairim nach ndearnadh cuspóirí
an phlean limistéir áitiúil a
áirithiú go substaintiúil, agus

(III) daingniú go bhféadfar an tráth a
chuirfear agus a fhoilseofar na
fógraí a chur siar agus an
tréimhse ar ina leith a fhéadfar
iad a chur siar.

(f) Déanfaidh an t-údarás pleanála fógra
maidir le rún faoi mhír (d) a fhoilsiú i
nuachtán a scaiptear i limistéar an phlean
limistéir áitiúil tráth nach déanaí ná 2
sheachtain tar éis an rún a rith agus
déanfar fógra maidir leis an rún a chur ar
fáil lena iniúchadh ag daoine den phobal
le linn uaireanta oifige an údaráis pleanála
agus a chur ar fáil i bhfoirm leictreonach
lena n-áirítear tríd an bhfógra a chur ar
shuíomh gréasáin an údaráis.”,

(b) i bhfo-alt (2) (arna leasú le halt 8 d’Acht 2002)—

(i) trí “, lena chroístraitéis, agus le haon treoirlínte
pleanála réigiúnacha a bhaineann le limistéar an
phlean” a chur isteach i ndiaidh “le cuspóirí an
phlean forbartha”, agus

(ii) trí “an cuspóir talamh a fhorbairt ar bhonn céimnithe
agus,” a chur isteach i mír (b) i ndiaidh “ an limistéir
lena mbaineann sé, lena n-áirítear”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2A) (a cuireadh isteach le halt 86 d’Acht 2008):

“(2B) Más rud é maidir le haon chuspóir de phlean
limistéir áitiúil nach bhfuil sé i gcomhréir a thuilleadh le
cuspóirí plean forbartha don limistéar, déanfaidh an t-
údarás pleanála a luaithe is féidir (agus in aon chás tráth
nach déanaí ná bliain amháin tar éis an plean forbartha a
dhéanamh) an plean limistéir áitiúil a leasú chun go
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mbeidh a chuid cuspóirí i gcomhréir le cuspóirí an phlean
forbartha.”,

agus

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(4) (a cuireadh isteach le Rialachán 6 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar
Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2004:

“(5) Déanfar measúnacht chuí ar dhréachtphlean
limistéir áitiúil de réir Chuid XAB.

(6) Maidir le haon talamh a ndéantar criosú air i bplean
limistéir áitiúil áirithe, ní bheidh aon toimhde sa dlí go
leanfaidh sé de bheith arna chriosú amhlaidh in aon
phlean limistéir áitiúil ina dhiaidh sin.”.

13.—Leasaítear alt 20 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “dul i gcomhairle leis an Aire agus leis an
bpobal sula ndéanfar” a chur in ionad “dul i gcomhairle
leis an bpobal sula ndéanfar”,

(b) i bhfo-alt (3) (arna leasú le halt 9 d’Acht 2002):

(i) i mír (a)(i) trí “a chur chuig an Aire, chuig an mBord”
a chur in ionad “a chur chuig an mBord”,

(ii) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) go bhfuil leanaí, nó grúpaí nó
comhlachais a dhéanann ionadaíocht
ar leasanna leanaí, i dteideal
aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh
nó a thabhairt faoi fhomhír (iii).”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (I)
de mhír (d)(ii):

“(I) faoi réir mhíreanna (e) go (r), go
gcinnfidh an t-údarás pleanála go
ndéanfar nó go leasófar an plean
seachas mar a mholfar i
dtuarascáil an bhainisteora, nó”,

agus

(iv) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (e), (f), (g), (h) agus (i):

“(e) Más rud é, tar éis tuarascáil an bhainisteora
a bhreithniú, gur dealraitheach do
chomhaltaí an údaráis gur chóir an
dréachtphlean limistéir áitiúil a athrú,
agus go mbeadh an t-athrú beartaithe, dá
ndéanfaí é, ina athrú ábhartha ar an
dréachtphlean limistéir áitiúil lena
mbaineann, faoi réir mhíreanna (f) agus
(j), déanfaidh an t-údarás áitiúil, tráth
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nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis rún a
rith faoi mhír (d)(ii) (a cuireadh isteach le
halt 9 d’Acht 2002), fógra faoin athrú
ábhartha beartaithe a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a scaiptear ina
limistéar, agus fógra faoin athrú ábhartha
beartaithe a chur chuig an Aire, chuig an
mBord agus chuig na húdaráis
fhorordaithe (agus cóip den athrú
ábhartha beartaithe a chur faoi iamh leis
má mheasann an t-údarás gur cuí sin).

(f) Tabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
dtaobh an bhfuil ceanglas ann measúnacht
straitéiseach timpeallachta nó measúnacht
chuí nó an dá mheasúnacht sin, de réir
mar a bheidh, a dhéanamh i leith athrú
ábhartha beartaithe amháin nó níos mó ar
an dréachtphlean limistéir áitiúil.

(g) Sonróidh an bainisteoir, tráth nach déanaí
ná 2 sheachtain tar éis breith a thabhairt
faoi mhír (f), cibé tréimhse is dóigh leis nó
léi is gá tar éis rún a rith faoi mhír (d)(ii)
mar thréimhse atá riachtanach d’fhonn
measúnacht dá dtagraítear i mír (f) a
éascú.

(h) Foilseoidh an t-údarás pleanála fógra faoin
athrú ábhartha beartaithe, agus más cuí
sna himthosca, faoi bhreith a thabhairt go
bhfuil ceanglas ann measúnacht dá
dtagraítear i mír (f) a dhéanamh, i
nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear
ina limistéar.

(i) Cuirfidh an t-údarás pleanála faoi deara
measúnacht dá dtagraítear i mír (f) a
dhéanamh ar an athrú beartaithe ar an
bplean limistéir áitiúil laistigh den
tréimhse a bheidh sonraithe ag an
mbainisteoir.

(j) Luafar i bhfógra faoi mhír (e) nó (h) de réir
mar a bheidh—

(i) go bhféadfar cóip den athrú ábhartha
beartaithe ar an dréachtphlean
limistéir áitiúil a iniúchadh ag áit a
luafar agus ag tráthanna a luafar le
linn tréimhse a luafar is tréimhse nach
giorra ná 4 sheachtain (agus
coimeádfar an chóip ar fáil lena
hiniúchadh dá réir sin), agus

(ii) go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i
scríbhinn maidir leis an athrú
ábhartha beartaithe ar an
dréachtphlean limistéir áitiúil a
dhéanamh chuig an údarás pleanála
nó a thabhairt dó laistigh den
tréimhse a luafar agus go gcuirfear
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san áireamh iad sula ndéanfar aon
athrú ábhartha.

(k) Tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis
fógra a fhoilsiú faoi mhír (e) nó (h) de réir
mar a bheidh, nó cibé tréimhse a bheidh
sonraithe ag an mbainisteoir faoi mhír (g),
ullmhóidh an bainisteoir tuarascáil faoi
aon aighneachtaí nó tuairimí a fuarthas de
bhun fógra faoin mír sin agus cuirfidh sé
nó sí an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí
an údaráis lena mbreithniú a dhéanamh
uirthi.

(l) Maidir le tuarascáil faoi mhír (k)—

(i) liostófar inti na daoine a rinne
aighneachtaí nó a thug tuairimí faoi
mhír (j)(ii),

(ii) tabharfar achoimre inti ar na
saincheisteanna a dhúisigh na daoine
sna haighneachtaí nó sna tuairimí,

(iii) beidh inti tuairim an bhainisteora i
ndáil leis na saincheisteanna a
dúisíodh, agus a mholtaí nó a moltaí i
ndáil leis an athrú ábhartha
beartaithe ar an dréachtphlean
limistéir áitiúil, lena n-áirítear aon
athrú ar an athrú ábhartha beartaithe
is cuí leis nó léi, agus pleanáil chuí
agus forbairt inchothaithe an
limistéir, na hoibleagáidí reachtúla
atá ar aon údarás áitiúil sa limistéar
agus aon bheartais nó aon chuspóirí
iomchuí de chuid an Rialtais nó aon
Aire den Rialtas de thuras na huaire
á gcur san áireamh.

(m) Breithneoidh comhaltaí an údaráis an t-
athrú ábhartha beartaithe ar an
dréachtphlean limistéir áitiúil agus
tuarascáil an bhainisteora faoi mhír (k).

(n) Tar éis tuarascáil an bhainisteora a
bhreithniú faoi mhír (m), déanfaidh nó
leasóidh an t-údarás pleanála an plean
limistéir áitiúil, de réir mar is cuí, le rún
tráth nach déanaí ná tréimhse 6 sheachtain
tar éis an tuarascáil a thabhairt do
chomhaltaí uile an údaráis mar aon leis na
hathruithe ábhartha go léir, le cuid acu nó
gan aon cheann acu mar a foilsíodh iad de
réir mhír (e) nó (h) de réir mar a bheidh.

(o) I gcás ina gcinnfidh an t-údarás pleanála an
plean limistéir áitiúil a dhéanamh nó a
leasú nó an t-athrú ábhartha ar an bplean
a athrú le rún mar a fhoráiltear i mír (n)—
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(i) beidh feidhm ag mír (p) i ndáil leis an
rún a dhéanamh, agus

(ii) beidh feidhm ag mír (q) i ndáil le haon
athrú ar an athrú ábhartha atá
beartaithe.

(p) Beidh sé riachtanach, chun an rún dá
dtagraítear i mír (n) a rith, gur líon nach
lú ná a leath de chomhaltaí an údaráis
pleanála a rithfidh é agus maidir le
ceanglais na míre seo is ceanglais iad i
dteannta, agus ní ceanglais in ionad, aon
cheanglas eile a bhfuil feidhm acu i ndáil
le rún den sórt sin.

(q) Maidir le modhnú breise ar an athrú
ábhartha—

(i) féadfar é a dhéanamh i gcás inar
mionmhodhnú é agus nach dóigh, dá
bhrí sin, go mbeidh éifeachtaí
suntasacha aige ar an gcomhshaol nó
go rachaidh sé chun dochair do
shláine láithreáin Eorpaigh,

(ii) ní dhéanfar é i gcás ina dtagraíonn sé—

(I) do mhéadú ar an limistéar talún
arna chriosú chun aon chríche,
nó

(II) d’ábhar a chur leis an taifead ar
dhéanmhais chosanta nó a
scriosadh as an gcéanna.

(r) Le linn a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh
faoin bhfo-alt seo, ní dhéanfaidh
comhaltaí an údaráis pleanála breithniú
ach amháin ar phleanáil chuí agus ar
fhorbairt inchothaithe an limistéir, ar
oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa
limistéar agus ar aon bheartais nó cuspóirí
iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire
den Rialtas de thuras na huaire.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Beidh éifeacht le plean limistéir áitiúil arna
dhéanamh faoin alt seo 4 sheachtain ón lá a dhéanfar é.”.

14.—Leasaítear alt 23 den Phríomh-Acht—

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

“(1) (a) Is é an cuspóir a bheidh le treoirlínte pleanála
réigiúnacha ná tacú leis an Straitéis Spáis
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Náisiúnta a chur i ngníomh trí chreat pleanála
straitéisí fadtéarma a sholáthar le haghaidh
fhorbairt an réigiúin dá n-ullmhófar na
treoirlínte, is creat a bheidh i gcomhréir leis an
Straitéis Spáis Náisiúnta.”,

(b) i bhfo-alt (2)—

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

“(a) aon bheartais nó cuspóirí de chuid an
Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras
na huaire, nó aon bheartais sa Straitéis
Spáis Náisiúnta i ndáil le spriocanna
daonra náisiúnta agus réigiúnacha;”,

agus

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (j):

“(j) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí
iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire
den Rialtas de thuras na huaire a
bhaineann le creat a sholáthar chun
tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a
chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus
a forbraíodh ag féachaint don
Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa
a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh
Fómhair 2000;

(k) straitéisí maidir le lonnaíocht agus iompar
inchothaithe a chur chun cinn i limistéir
uirbeacha agus i limistéir thuaithe, lena n-
áirítear bearta a chur chun cinn chun
astaíochtaí gás ceaptha teasa
antrapaigineacha a laghdú agus aghaidh a
thabhairt ar an riachtanas atá ann oiriúnú
d’athrú aeráide;

(l) cibé nithe eile a fhorordófar.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Déanfar measúnacht chuí ar dhréacht-treoirlínte
pleanála réigiúnacha de réir Chuid XAB.”.

15.—Leasaítear alt 24 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (e), tar éis aighneachtaí
nó tuairimí faoi fho-alt (5) a bhreithniú, agus faoi
réir alt 25, déanfaidh an t-údarás réigiúnach na
treoirlínte pleanála réigiúnacha faoi réir aon
leasuithe a mheasfaidh sé a bheith riachtanach.

(b) Tabharfaidh an t-údarás réigiúnach breith i dtaobh an
bhfuil ceanglas ann measúnacht straitéiseach
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timpeallachta nó measúnacht chuí nó an dá
mheasúnacht sin, de réir mar a bheidh, a dhéanamh
i leith leasú ábhartha beartaithe amháin nó níos mó
ar na dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha.

(c) Déanfaidh stiúrthóir an údaráis réigiúnaigh, tráth
nach déanaí ná 2 sheachtain tar éis breith a thabhairt
faoi mhír (b), cibé tréimhse a shonrú a mheasfaidh
sé nó sí is gá mar thréimhse atá riachtanach d’fhonn
measúnacht dá dtagraítear i mír (b) a éascú.

(d) Foilseoidh an t-údarás réigiúnach fógra faoi aon leasú
ábhartha beartaithe, agus más cuí sna himthosca,
faoi bhreith a thabhairt go bhfuil ceanglas ann
measúnacht straitéiseach timpeallachta nó
measúnacht chuí nó an dá mheasúnacht sin, de réir
mar a bheidh, a dhéanamh, i nuachtán amháin ar a
laghad a scaiptear ina limistéar.

(e) Luafar san fhógra dá dtagraítear i mír (d)—

(i) go bhféadfar cóip den leasú ábhartha beartaithe
agus d’aon bhreith ag an údarás go bhfuil
ceanglas ann measúnacht dá dtagraítear i mír
(b) a dhéanamh, a iniúchadh in áit nó in
áiteanna a luafar agus ag tráthanna a luafar,
agus ar shuíomh gréasáin an údaráis, le linn
tréimhse a luafar, is tréimhse nach lú ná 4
sheachtain (agus go coimeádfar cóipeanna ar
fáil lena n-iniúchadh dá réir sin), agus

(ii) go ndéanfaidh an t-údarás réigiúnach
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn maidir leis
an leasú ábhartha beartaithe nó le measúnacht
dá dtagraítear i mír (b) agus a dhéantar chuig
an údarás nó a thugtar dó laistigh de thréimhse
a luafar, a chur i gcuntas sula nglacfar na
treoirlínte pleanála réigiúnacha.

(f) Déanfaidh an t-údarás measúnacht dá dtagraítear i
mír (b) ar an leasú ábhartha beartaithe ar na
dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha laistigh den
tréimhse arna sonrú ag stiúrthóir an údaráis
réigiúnaigh.

(6A) Tar éis aighneachtaí nó tuairimí a bhreithniú faoi fho-
alt (6), agus faoi réir alt 25, déanfaidh an t-údarás réigiúnach
na treoirlínte pleanála réigiúnacha fairis na leasuithe ábhartha
beartaithe nó gan iad, faoi réir aon mhionmhodhnuithe a
mheasfar a bheith riachtanach.

(6B) Féadfar mionmhodhnú dá dtagraítear i bhfo-alt (6A) a
dhéanamh i gcás inar modhnú beag é agus nach dóigh, dá bhrí
sin, go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an gcomhshaol nó
go rachaidh sé chun dochair do shláine láithreáin Eorpaigh.”.

16.—Leasaítear alt 27 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):
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“(1) Cinnteoidh údarás pleanála, le linn plean forbartha
nó plean limistéir áitiúil a dhéanamh, go bhfuil an plean i
gcomhréir le haon treoirlínte pleanála réigiúnacha a
bheidh i bhfeidhm dá limistéar.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir
le nithe a bhaineann le nós imeachta agus riarachán a
bheidh le glacadh ag údarás réigiúnach le linn a
fheidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le dréachtphlean
forbartha a ullmhú, le plean forbartha a dhéanamh nó le
plean forbartha a athrú, de réir mar a bheidh.”.

17.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 27:

“27A.—(1) I gcás ina bhfaigheann údarás réigiúnach fógra ó
údarás pleanála faoi alt 11(1) ullmhóidh sé aighneachtaí nó
tuairimí chun críocha alt 11(2).

(2) Maidir le haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó
tugtha ag údarás réigiúnach faoi alt 11(2), beidh tuarascáil iontu
ar nithe ar gá, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, don údarás
pleanála lena mbaineann iad a bhreithniú le linn dó plean
forbartha a dhéanamh.

(3) Áireofar in aighneachtaí nó i dtuairimí agus i dtuarascáil
an údaráis réigiúnaigh, moltaí i ndáil le gach ceann de na nithe
seo a leanas maidir leis an limistéar lena mbaineann an plean
forbartha, ach ní moltaí i ndáil leo sin amháin a bheidh i gceist:

(a) aon bheartais nó cuspóirí de chuid an Rialtais nó aon
Aire den Rialtas de thuras na huaire i ndáil le
spriocanna daonra náisiúnta agus réigiúnacha, agus
an dáileadh is fearr maidir le forbairt chónaitheach
agus forbairt ghaolmhar fostaíochta d’fhonn—

(i) comhréireacht a chur chun cinn a mhéid is féidir,
idir cuspóirí tithíochta, lonnaíochta agus
eacnamaíochta sa dréachtphlean forbartha agus
sa chroístraitéis agus sna treoirlínte pleanála
réigiúnacha, agus

(ii) cabhrú le linn croístraitéis an dréachtphlean
forbartha a dhréachtú;

(b) na cuspóirí maidir le bonneagar fisiceach,
eacnamaíochta nó sóisialta, a sholáthar ar mhodh ina
gcuirtear forbairt chomhardaithe réigiúnach chun
cinn;

(c) pleanáil chun an úsáid is fearr a bhaint as talamh ag
féachaint do shuíomh, do scála agus do dhlús
forbartha nua chun tairbhe a bhaint as infheistiú cistí
poiblí i mbonneagar iompair agus seirbhísí iompair
phoiblí; agus
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(Leasú) 2010.

(d) chomhoibriú idir an t-údarás pleanála agus an t-
údarás réigiúnach i leith pleanála comhtháite le
haghaidh iompair agus úsáide talún, go háirithe i
ndáil le forbairtí mórscála agus straitéisí iompair
inchothaithe a chur chun cinn i limistéir uirbeacha
agus i limistéir thuaithe, lena n-áirítear bearta a chur
chun cinn d’fhonn astaíochtaí gás antrapaigineach
ceaptha teasa a laghdú agus d’fhonn aghaidh a
thabhairt ar an ngá atá ann oiriúnú d’athrú aeráide.

(4) Maidir le húdarás réigiúnach amháin nó níos mó ar
ordaigh an tAire dó nó dóibh treoirlínte pleanála réigiúnacha a
dhéanamh chun críche alt 21(3) i ndáil le comhlimistéar de chuid
na n-údarás réigiúnach nó i leith aon chuid áirithe nó codanna
áirithe den limistéar atá laistigh de limistéar na n-údarás
réigiúnach sin, déanfaidh sé nó siad comhaighneachtaí nó
tabharfaidh sé nó siad comhthuairimí agus eiseoidh sé nó siad
comhthuarascáil chun críche an ailt seo, i leith an chomhlimistéir
nó i leith an chuid áirithe nó na gcodanna áirithe den limistéar
lena mbaineann, agus cuirfidh sé nó siad cóip de na
comhaighneachtaí nó de na comhthuairimí agus den
chomhthuarascáil chuig an Aire.”.

18.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 27A (a cuireadh isteach le halt 17):

“27B.—(1) I gcás ina bhfaigheann údarás réigiúnach fógra ó
údarás pleanála faoi alt 12(1) ullmhóidh sé aighneachtaí agus
tuairimí chun críocha alt 12(2).

(2) Maidir le haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó
tugtha ag an údarás réigiúnach faoi fho-alt (1), beidh tuarascáil
iontu ina luafar an bhfuil, i dtuairim an údaráis sin, an
dréachtphlean forbartha, agus, go háirithe, a chroístraitéis, i
gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i
bhfeidhm do limistéar an phlean forbartha.

(3) Más rud é, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, is tuairim a
bheidh luaite sna haighneachtaí nó sna tuairimí a dhéanfar nó a
thabharfar, agus sa tuarascáil a eiseofar, nach bhfuil an
dréachtphlean forbartha agus a chroístraitéis i gcomhréir leis na
treoirlínte pleanála réigiúnacha, áireofar sna haighneachtaí agus
sna tuairimí agus sa tuarascáil moltaí i dtaobh cad iad na
leasuithe is gá, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, chun a chinntiú
go bhfuil an dréachtphlean forbartha agus a chroístraitéis i
gcomhréir amhlaidh.

(4) Déanfaidh an t-údarás réigiúnach cóip den aighneacht nó
de na tuairimí agus cóip den tuarascáil a chur chuig an Aire.

(5) Maidir le húdarás réigiúnach amháin nó níos mó ar
ordaigh an tAire dó nó dóibh treoirlínte pleanála réigiúnacha a
dhéanamh chun críche alt 21(3) i ndáil le comhlimistéar de chuid
na n-údarás réigiúnach nó i leith aon chuid áirithe nó codanna
áirithe den limistéar atá laistigh de limistéar na n-údarás
réigiúnach sin, déanfaidh sé nó siad comhaighneachtaí nó
tabharfaidh sé nó siad comhthuairimí agus eiseoidh sé nó siad
comhthuarascáil chun críche an ailt seo, i leith an chomhlimistéir
nó i leith an chuid áirithe nó na gcodanna áirithe den limistéar
lena mbaineann, agus cuirfidh sé nó siad cóip de na
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comhaighneachtaí nó de na comhthuairimí agus den
chomhthuarascáil chuig an Aire.”.

19.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 27B (a cuireadh isteach le halt 18):

“27C.—(1) I gcás ina bhfaigheann údarás réigiúnach fógra ó
údarás pleanála faoi alt 13(1) ullmhóidh sé aighneachtaí agus
tuairimí chun críocha alt 13(2).

(2) Maidir le haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó
tugtha ag an údarás réigiúnach faoi fho-alt (1), beidh tuarascáil
iontu ina luafar an bhfuil, i dtuairim an údaráis sin, an dréacht-
athrú ar an bplean forbartha, agus, go háirithe, a chroístraitéis,
i gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha a bheidh i
bhfeidhm do limistéar an phlean forbartha.

(3) Más rud é, i dtuairim an údaráis réigiúnaigh, is tuairim a
bheidh luaite sna haighneachtaí nó sna tuairimí a dhéanfar nó a
thabharfar, agus sa tuarascáil a eiseofar, nach bhfuil an t-athrú
a bheartaítear ar an bplean forbartha agus a chroístraitéis, i
gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha, áireofar sna
haighneachtaí agus sna tuairimí agus sa tuarascáil moltaí i
dtaobh cad iad na leasuithe is gá, i dtuairim an údaráis
réigiúnaigh, chun a chinntiú go bhfuil an t-athrú a bheartaítear
ar an bplean forbartha agus a chroístraitéis i gcomhréir
amhlaidh.

(4) Déanfaidh an t-údarás réigiúnach cóip den tuarascáil a
chur chuig an Aire.

(5) Maidir le húdarás réigiúnach amháin nó níos mó, ar
ordaigh an tAire dó nó dóibh treoirlínte pleanála réigiúnacha a
dhéanamh chun críche alt 21(3) i ndáil le comhlimistéar de chuid
na n-údarás réigiúnach nó i leith aon chuid áirithe nó codanna
áirithe den limistéar atá laistigh de limistéar na n-údarás
réigiúnach sin, déanfaidh sé nó siad comhaighneachtaí nó
tabharfaidh sé nó siad comhthuairimí agus eiseoidh sé nó siad
comhthuarascáil chun críche an ailt seo, i leith an chomhlimistéir
nó i leith an chuid áirithe nó na gcodanna áirithe den limistéar
lena mbaineann, agus cuirfidh sé nó siad cóip de na
comhaighneachtaí nó de na comhthuairimí agus den
chomhthuarascáil chuig an Aire.”.

20.—Leasaítear alt 28 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus chun
críocha an fho-ailt sin déanfaidh údarás pleanála le linn dó a
bheith ag féachaint do na treoirlínte a eiseoidh an tAire faoin
bhfo-alt sin—

(a) na beartais agus na cuspóirí de chuid an Aire atá sna
treoirlínte, a bhreithniú, le linn dó an dréachtphlean
forbartha agus an plean forbartha a ullmhú agus a
dhéanamh, agus

(b) ráiteas a chur mar fhoscríbhinn leis an dréachtphlean
forbartha agus leis an bplean forbartha ina mbeidh
an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (1B).
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(1B) Beidh sa ráiteas a chuirfidh an t-údarás pleanála mar
fhoscríbhinn leis an dréachtphlean forbartha agus leis an bplean
forbartha faoi fho-alt (1A) faisnéis lena dtaispeánfar—

(a) an tslí ina ndearna an t-údarás pleanála na beartais
agus na cuspóirí de chuid an Aire atá sna treoirlínte
a chur i ngníomh le linn dó an fheidhm atá acu
maidir leis an limistéar nó le cuid den limistéar den
dréachtphlean forbartha agus den phlean forbartha
a bhreithniú, nó

(b) más infheidhme, go bhfuil an t-údarás pleanála tar éis
teacht ar an tuairim, nach féidir, mar gheall ar
chineál agus sainghnéithe limistéar an phlean
forbartha, nó cuid den limistéar sin, beartais agus
cuspóirí áirithe de chuid an Aire atá sna treoirlínte
a chur i ngníomh le linn dó feidhm na mbeartas sin
i limistéar an dréachtphlean forbartha nó an phlean
forbartha, nó i gcuid den limistéar sin a bhreithniú,
agus tabharfaidh sé cúiseanna ar ar thángthas ar an
tuairim agus cúiseanna nár cuireadh beartais agus
cuspóirí an Aire i ngníomh amhlaidh.”.

21.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 31:

“31.—(1) I gcás gurb é tuairim an Aire—

(a) go ndearna údarás pleanála, le linn plean forbartha,
athrú ar phlean forbartha nó plean limistéir áitiúil
(dá ngairtear ‘plean’ san alt seo) a dhéanamh,
neamhshuim d’aighneachtaí nó do thuairimí arna
ndéanamh ag an Aire chuig an údarás pleanála, nó
arna dtabhairt ag an Aire dó, faoi alt 12, 13 nó 20 nó
nár chuir sé i gcuntas ar shlí leordhóthanach iad,

(b) i gcás plean, nach ndéantar straitéis fhoriomlán do
phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe an
limistéir a leagan amach sa phlean,

(c) nach gcomhlíonann an plean ceanglais an Achta seo,
nó

(d) más infheidhme, tar éis aighneacht arna hullmhú faoi
alt 31C nó 31D (arna chur isteach le halt 95 d’Acht
2008) a fháil, nach bhfuil plean de chuid údaráis
pleanála i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (MCB) i
gcomhréir le straitéis iompair an Údaráis Iompair
Náisiúnta,

féadfaidh an tAire, de réir an ailt seo, ar chúiseanna sonraithe,
a ordú d’údarás pleanála cibé bearta sonraithe a ghlacadh a
cheanglóidh sé nó sí i ndáil leis an bplean sin.

(2) I gcás ina n-eiseoidh an tAire ordachán faoin alt seo
comhlíonfaidh an t-údarás pleanála, d’ainneoin aon ní i
gCaibidil I nó II den Chuid seo, an t-ordachán sin agus ní
fheidhmeoidh an Bainisteoir nó na comhaltaí tofa aon
chumhacht nó ní chomhlíonfaidh siad aon fheidhm a thugtar
dóibh leis an Acht seo ar mhodh a sháraíonn an t-ordachán arna
eisiúint amhlaidh.
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(3) Sula n-eiseoidh sé nó sí ordachán faoin alt seo, eiseoidh
an tAire fógra i scríbhinn d’údarás pleanála tráth nach déanaí
ná 4 sheachtain tar éis plean a dhéanamh.

(4) Déanfar san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a chur in
iúl, ar chúiseanna sonraithe, don údarás pleanála—

(a) gur thángthas ar an tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt
(1),

(b) go bhfuil sé ar intinn ag an Aire ordachán a eisiúint (a
mbeidh dréacht de san fhógra) don údarás pleanála
bearta áirithe a bheidh sonraithe san fhógra a
dhéanamh d’fhonn a chinntiú go gcomhlíonann an
plean ceanglais an Achta seo agus, i gcás plean, go
bhfuil straitéis fhoriomlán do phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe an limistéir leagtha amach
ann,

(c) na codanna sin den phlean a measfar, de bhua an
fógra a eisiúint faoin bhfo-alt seo, nár tháinig siad in
éifeacht, nach ndearnadh iad nó nár leasaíodh faoi
fho-alt (6) iad, agus

(d) más infheidhme, i dtaobh é a cheangal ar an údarás
pleanála bearta a shonraítear san fhógra a dhéanamh
chun a chinntiú go gcomhlíonann an plean straitéis
iompair Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath.

(5) Tabharfaidh an tAire cóip den fhógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) don bhainisteoir agus do Chathaoirleach an údaráis
pleanála, agus, i gcás ina mbeidh treoirlínte pleanála réigiúnacha
i bhfeidhm do limistéar an údaráis pleanála, don údarás
réigiúnach lena mbaineann agus, más iomchuí, d’Údarás
Iompair Bhaile Átha Cliath.

(6) (a) D’ainneoin alt 12(17), 13(11) nó 20(4A), ní bheidh
éifeacht le plean de réir na n-alt sin i ndáil le ní atá sa
phlean agus dá dtagraítear i bhfógra faoi fho-alt (3).

(b) Más rud é, maidir le cuid de phlean a mbeartaítear í
a ionadú faoi alt 12, 13 nó 20, go bhfuil ní inti a
fhreagraíonn d’aon ní atá sa phlean sin agus dá
dtagraítear i bhfógra faoi fho-alt (3), ní scoirfidh an
chuid sin, ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-
alt (17), d’éifeacht a bheith leis i leith an ní sin.

(7) Déanfaidh bainisteoir an údaráis pleanála, tráth nach
déanaí ná 2 sheachtain tar éis an fógra a d’eisigh an tAire faoi
fho-alt (3) a fháil, fógra i dtaobh an dréacht-ordacháin a fhoilsiú
i nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear i limistéar an phlean
forbartha nó an phlean limistéir áitiúil, de réir mar a bheidh,
agus luafar san fhógra—

(a) na cúiseanna atá leis an dréacht-ordachán,

(b) go bhféadfar cóip den dréacht-ordachán a iniúchadh
ag cibé áit nó áiteanna a shonrófar san fhógra le linn
cibé tréimhse a luafar amhlaidh (is tréimhse nach
faide ná 2 sheachtain), agus
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(c) go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn i
leith an dréacht-ordacháin a dhéanamh chuig an
údarás pleanála nó a thabhairt dó le linn na tréimhse
sin agus go ndéanfaidh an tAire breithniú orthu sula
dtabharfaidh sé nó sí ordachán don údarás pleanála
de bhun an ailt seo.

(8) Déanfaidh an bainisteoir, tráth nach déanaí ná 4
sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-
alt (7)(b), tuarascáil a ullmhú i dtaobh aon aighneachtaí nó
tuairimí a gheofar faoi fho-alt (7)(c) agus tabharfar an tuarascáil
don Aire agus do chomhaltaí tofa an údaráis pleanála.

(9) Déanfar sa tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (8)—

(a) achoimre a thabhairt ar bharúlacha aon duine a rinne
aighneachtaí chuig an údarás pleanála nó a thug
tuairimí dó,

(b) achoimre a thabhairt ar bharúlacha chomhaltaí tofa
an údaráis pleanála agus ar na moltaí (más ann) a
rinne siad,

(c) achoimre a thabhairt ar bharúlacha an údaráis
réigiúnaigh agus ar na moltaí (más ann) a rinne sé,

(d) moltaí a dhéanamh i ndáil leis an modh is fearr chun
éifeacht a thabhairt don dréacht-ordachán.

(10) Féadfaidh comhaltaí tofa an údaráis pleanála aighneacht
a dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis an bhfógra a d’eisigh sé
nó sí faoi fho-alt (3) aon tráth suas go dtí deireadh na tréimhse
ama dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(b).

(11) Déanfaidh an tAire an tuarascáil a thabharfar dó nó di
faoi fho-alt (8) agus ar aon aighneachtaí a dhéanfar chuige nó
chuici faoi fho-alt (10) a bhreithniú agus—

(a) i gcás go gcreideann sé nó sí nach gá aon leasú
ábhartha a dhéanamh ar an dréacht-ordachán, nó
nach bhfuil gá le himscrúdú breise chun aon ghné
den tuarascáil nó de na haighneachtaí a shoiléiriú,
féadfaidh sé nó sí cinneadh ar chúiseanna sonraithe,
tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis an dáta a
gheofar an tuarascáil faoi fho-alt (8)—

(i) an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint, nó

(ii) gan an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b)
a eisiúint,

nó

(b) i gcás go gcreideann sé nó sí—

(i) go bhféadfadh sé gur gá leasú ábhartha a
dhéanamh ar an dréacht-ordachán, nó

(ii) go bhfuil gá le himscrúdú breise chun aon ghné
den tuarascáil a thabharfar dó nó di faoi fho-alt
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(8) nó d’aighneachtaí a dhéanfar faoi fho-alt
(10) a shoiléiriú, nó

(iii) gur gá é ar aon chúis eile,

féadfaidh sé nó sí, ar chúiseanna sonraithe, cigire a
cheapadh, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis
an dáta a gheofar an tuarascáil faoi fho-alt (8).

(12) Maidir leis an gcigire a cheapfar faoi fho-alt (11)(b), is
duine é nó í a mbeidh, i dtuairim an Aire, taithí agus inniúlacht
shásúil aige nó aici chun na feidhmeanna a chomhlíonadh a
cheanglaítear air nó uirthi de bhun an ailt seo agus beidh sé nó
sí neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna.

(13) Maidir leis an gcigire a cheapfar faoi fho-alt (11)(b), ag
féachaint do na cúiseanna a shonrófar lena cheapadh nó lena
ceapadh—

(a) déanfaidh sé nó sí athbhreithniú ar an dréacht-
ordachán, ar an tuarascáil a thabharfar faoi fho-alt
(8), agus ar aighneachtaí a dhéanfar faoi fho-alt (10),

(b) rachaidh sé nó sí i gcomhairle le bainisteoir agus le
comhaltaí tofa an údaráis pleanála,

(c) féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle leis an údarás
réigiúnach agus le daoine a rinne aighneachtaí faoi
fho-alt (7)(c), agus

(d) déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain
tar éis é nó í a cheapadh, tuarascáil ina mbeidh
moltaí a thabhairt don Aire.

(14) Déanfaidh an tAire cóipeanna den tuarascáil ón gcigire
dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d) a thabhairt chomh tapa agus is
féidir do bhainisteoir agus do chomhaltaí tofa an údaráis
pleanála, don údarás réigiúnach agus do dhaoine a rinne
aighneachtaí faoi fho-alt (7)(c).

(15) Maidir leis na daoine ar tugadh an tuarascáil ón gcigire
dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d) dóibh, féadfaidh siad, tráth nach
déanaí ná 10 lá tar éis dóibh an tuarascáil a fháil, aighneacht a
dhéanamh chuig an Aire i ndáil le haon ní dá dtagraítear sa
tuarascáil.

(16) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain
(nó a luaithe is féidir le linn cibé tréimhse lena bhfadófar an
tréimhse 3 sheachtain sin a ordóidh an tAire) tar éis an
tuarascáil ón gcigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d), nó aon
aighneachtaí a dhéanfar chuige nó chuici faoi fho-alt (15), a
fháil, agus tar éis dó nó di an tuarascáil, na moltaí nó na
haighneachtaí, de réir mar a bheidh, a bhreithniú, cinneadh ar
chúiseanna a shonrófar—

(a) an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint,

(b) gan an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint, nó



[2010.] [Uimh. 30.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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(c) an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint, agus é arna leasú ag an Aire chun aon
cheann de na nithe dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(i) nó (ii) is cuí leis an Aire, a chur i gcuntas:

(i) moltaí atá i dtuarascáil an chigire dá dtagraítear
i bhfo-alt (13)(d); nó

(ii) aon aighneachtaí a bheidh déanta de bhun fho-
alt (15).

(17) Meastar éifeacht a bheith láithreach leis an ordachán a
eiseoidh an tAire faoi fho-alt (16) agus meastar a théarmaí a
bheith corpraithe sa phlean, nó, más cuí, gurb iad an plean.

(18) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip d’ordachán arna
eisiúint faoi fho-alt (16) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(19) A luaithe is féidir tar éis ordachán a eisiúint chuig údarás
pleanála faoi fho-alt (16), cuirfidh an t-údarás pleanála an t-
ordachán arna eisiúint amhlaidh ar fáil lena iniúchadh ag daoine
den phobal, le linn uaireanta oifige an údaráis in oifigí an
údaráis, agus féadfaidh sé an t-ordachán a chur ar fáil freisin
trína a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis nó ar shlí eile i
bhfoirm leictreonach.

(20) Déanfaidh an tAire, nó cuirfidh an tAire faoi deara go
ndéanfar, ordacháin arna n-eisiúint faoi fho-alt (16) a fhoilsiú ar
cibé modh is cuí leis nó léi.”.

22.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 31A (arna chur isteach le halt 93 d’Acht 2008):

“31A.—(1) I gcás gurb é tuairim an Aire—

(a) go ndearna údarás réigiúnach, nó údaráis réigiúnacha,
de réir mar a bheidh, le linn treoirlínte pleanála
réigiúnacha a dhéanamh, neamhshuim
d’aighneachtaí nó de thuairimí arna ndéanamh ag an
Aire chuig an údarás réigiúnach nó na húdaráis
réigiúnacha, nó arna dtabhairt ag an Aire dó nó
dóibh, faoi alt 24 nó 26 nó nár chuir sé nó siad i
gcuntas ar shlí leordhóthanach iad,

(b) nach ndéantar leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha
creat pleanála straitéiseach fadtéarma a chur ar fáil
d’fhorbairt an réigiúin nó na réigiún, de réir mar a
bheidh, ar ina leith a dhéantar iad, de réir
phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha
inchothaithe,

(c) nach gcomhlíonann na treoirlínte pleanála
réigiúnacha ceanglais an Achta seo, nó

(d) más infheidhme, i ndáil le húdarás réigiúnach nó
údaráis réigiúnacha a bhfuil a limistéar réigiúnach,
nó cuid de, i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
(MCB), nach bhfuil na treoirlínte i gcomhréir le
straitéis iompair an Údaráis Iompair Náisiúnta,
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féadfaidh an tAire, de réir an ailt seo, ar chúiseanna sonraithe,
a ordú d’údarás réigiúnach nó d’údaráis réigiúnacha, de réir mar
a bheidh, cibé bearta sonraithe a ghlacadh a cheanglóidh sé nó
sí i ndáil leis an bplean sin.

(2) I gcás ina n-eiseoidh an tAire ordachán faoin alt seo
comhlíonfaidh an t-údarás réigiúnach nó na húdaráis
réigiúnacha, d’ainneoin aon ní i gCaibidil III den Chuid seo, an
t-ordachán sin agus ní fheidhmeoidh an bainisteoir nó na
comhaltaí aon chumhacht nó ní chomhlíonfaidh siad aon
fheidhm a thugtar dóibh leis an Acht seo ar mhodh a sháraíonn
an t-ordachán arna eisiúint amhlaidh.

(3) Sula n-eiseoidh sé nó sí ordachán faoin alt seo, eiseoidh
an tAire fógra i scríbhinn d’údarás réigiúnach nó d’údaráis
réigiúnacha, de réir mar a bheidh, tráth nach déanaí ná 4
sheachtain tar éis na treoirlínte a dhéanamh.

(4) Déanfar san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a chur
iúl, ar chúiseanna sonraithe, don údarás réigiúnach nó do na
húdaráis réigiúnacha, de réir mar a bheidh—

(a) gur thángthas ar an tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt
(1),

(b) go bhfuil sé ar intinn ag an Aire ordachán a eisiúint
(a mbeidh dréacht de san fhógra) don údarás
réigiúnach nó do na húdaráis réigiúnacha, de réir
mar a bheidh, chun bearta áirithe a bheidh sonraithe
san fhógra a dhéanamh d’fhonn a chinntiú go
gcomhlíonann na treoirlínte pleanála réigiúnacha
ceanglais an Achta seo agus creat pleanála
straitéiseach fadtéarma a chur ar fáil d’fhorbairt an
réigiúin, nó na réigiún, de réir mar a bheidh, de réir
phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha
inchothaithe,

(c) an chuid de na treoirlínte pleanála réigiúnach a
measfar, de bhua an fógra a eisiúint, nár tháinig sí in
éifeacht, agus

(d) más infheidhme, i dtaobh é a cheangal ar an údarás
réigiúnach nó ar na húdaráis réigiúnacha, de réir mar
a bheidh, bearta a shonraítear san fhógra a
dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonann an
plean straitéis iompair an Údaráis Iompair
Náisiúnta.

(5) Tabharfaidh an tAire cóip den fhógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) don údarás réigiúnach, nó do na húdaráis
réigiúnacha, de réir mar a bheidh, agus don Údaráis Iompair
Náisiúnta.

(6) (a) D’ainneoin aon ní atá i gCaibidil III, nó aon ní arna
fhorordú faoi Chaibidil III, ní bheidh éifeacht le
treoirlínte pleanála réigiúnacha de réir na Caibidle
sin i ndáil le ní atá sna treoirlínte agus dá dtagraítear
i bhfógra faoi fho-alt (3).

(b) Más rud é, maidir le cuid de na treoirlínte a
mbeartaítear í a ionadú faoi alt 26, go bhfuil ní inti
a fhreagraíonn d’aon ní atá sna treoirlínte sin agus
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dá dtagraítear i bhfógra faoi fho-alt (3), ní scoirfidh
an chuid sin, ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm ag
alt (17), d’éifeacht a bheith leis i leith an ní sin.

(7) Déanfaidh stiúrthóir an údaráis réigiúnaigh nó na n-
údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, tráth nach déanaí ná 2
sheachtain tar éis an fógra a d’eisigh an tAire faoi fho-alt (3) a
fháil, fógra i dtaobh an dréacht-ordacháin a fhoilsiú i nuachtán
amháin ar a laghad a scaiptear i limistéar an údaráis réigiúnaigh
nó na n-údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, agus luafar
san fhógra—

(a) na cúiseanna atá leis an dréacht-ordachán,

(b) go bhféadfar cóip den dréacht-ordachán a iniúchadh
ag cibé áit nó áiteanna a shonrófar san fhógra le linn
cibé tréimhse a luafar amhlaidh (is tréimhse nach mó
ná 2 sheachtain), agus

(c) go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn i
leith an dréacht-ordacháin a dhéanamh chuig an
údarás réigiúnach nó chuig na húdaráis réigiúnacha,
de réir mar a bheidh, nó a thabhairt dó nó dóibh,
agus go ndéanfaidh an tAire iad a bhreithniú sula
dtabharfaidh sé nó sí ordú don údarás réigiúnach nó
do na húdaráis réigiúnacha, de réir mar a bheidh, de
bhun an ailt seo.

(8) Déanfaidh an stiúrthóir, tráth nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(b),
tuarascáil a ullmhú i dtaobh aon aighneachtaí nó tuairimí a
gheofar faoi fho-alt (7)(c) agus tabharfar an tuarascáil don Aire
agus do chomhaltaí an údaráis réigiúnaigh nó na n-údarás
réigiúnach, de réir mar a bheidh.

(9) Déanfar sa tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (8)—

(a) achoimre a thabhairt ar bharúlacha aon duine a rinne
aighneachtaí nó a thug tuairimí don údarás
réigiúnach nó do na húdaráis réigiúnacha, de réir
mar a bheidh.

(b) achoimre a thabhairt ar bharúlacha chomhaltaí an
údaráis réigiúnaigh nó na n-údarás réigiúnach, de
réir mar a bheidh agus ar na moltaí (más ann) a
rinne siad,

(c) moltaí a dhéanamh i ndáil leis an modh is fearr chun
éifeacht a thabhairt don dréacht-ordachán.

(10) Féadfaidh comhaltaí an údaráis réigiúnaigh nó na n-
údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, aighneacht a dhéanamh
chuig an Aire i ndáil leis an bhfógra a d’eisigh sé nó sí faoi
fho-alt (3) aon tráth suas go dtí deireadh na tréimhse ama dá
dtagraítear i bhfo-alt (7)(b).

(11) Déanfaidh an tAire an tuarascáil a thabharfar dó nó di
faoi fho-alt (8) agus aon aighneachtaí a dhéanfar chuige nó
chuici faoi fho-alt (10) a bhreithniú, agus—

(a) i gcás go gcreideann sé nó sí nach gá aon leasú
ábhartha a dhéanamh ar an dréacht-ordachán, nó
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nach bhfuil gá le himscrúdú breise chun aon ghné
den tuarascáil nó de na haighneachtaí a shoiléiriú,
féadfaidh sé nó sí cinneadh, ar chúiseanna sonraithe,
tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis an dáta a
gheofar an tuarascáil faoi fho-alt (8)—

(i) an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint fara mionleasuithe nó gan
mionleasuithe, nó

(ii) gan an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b)
a eisiúint,

(b) i gcás go gcreideann sé nó sí—

(i) go bhféadfadh sé gur gá leasú ábhartha a
dhéanamh ar an dréacht-ordachán, nó

(ii) go bhfuil gá le himscrúdú breise chun aon ghné
den tuarascáil a thabharfar dó nó di fho-alt (8)
nó d’aighneachtaí a dhéanfar faoi fho-alt (10) a
shoiléiriú, nó

(iii) gur gá é ar aon chúis eile,

féadfaidh sé nó sí, ar chúiseanna sonraithe, cigire a
cheapadh, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis
an dáta a gheofar an tuarascáil faoi fho-alt (8).

(12) Maidir leis an gcigire a cheapfar faoi fho-alt (11)(b), is
duine é nó í a mbeidh, i dtuairim an Aire, taithí agus inniúlacht
shásúil aige nó aici chun na feidhmeanna a chomhlíonadh a
cheanglaítear air nó uirthi de bhun an ailt seo agus beidh sé nó
sí neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna.

(13) Maidir leis an gcigire a cheapfar faoi fho-alt (11)(b), ag
féachaint do na cúiseanna a shonrófar lena cheapadh nó lena
ceapadh—

(a) déanfaidh sé nó sí athbhreithniú ar an dréacht-
ordachán, ar an tuarascáil a thabharfar faoi fho-alt
(8) agus ar na haighneachtaí a dhéanfar faoi fho-alt
(10),

(b) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an údarás
réigiúnach nó leis na húdaráis réigiúnacha, de réir
mar a bheidh,

(c) féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle le daoine a rinne
aighneachtaí faoi fho-alt (7)(c), agus

(d) déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain
tar éis é nó í a cheapadh, tuarascáil ina mbeidh
moltaí a thabhairt don Aire.

(14) Déanfaidh an tAire cóipeanna den tuarascáil ón gcigire
dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d) a thabhairt chomh tapa agus is
féidir don údarás réigiúnach nó do na húdaráis réigiúnacha, de
réir mar a bheidh, agus do dhaoine a rinne aighneachtaí faoi
fho-alt (7)(c).
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(15) Maidir leis na daoine ar tugadh tuarascáil an chigire dá
dtagraítear i bhfo-alt (13)(d) dóibh, féadfaidh siad, tráth nach
déanaí ná 10 lá tar éis dóibh an tuarascáil a fháil, aighneacht a
dhéanamh chuig an Aire i ndáil le haon ní dá dtagraítear sa
tuarascáil.

(16) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain
(nó a luaithe is féidir le linn cibé tréimhse lena bhfadófar an
tréimhse 3 sheachtain sin a ordóidh an tAire) tar éis an
tuarascáil ón gcigire dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(d), nó aon
aighneachtaí a dhéanfar chuige nó chuici faoi fho-alt (15), a
fháil, agus tar éis dó nó di an tuarascáil, na moltaí nó na
haighneachtaí, de réir mar a bheidh, a bhreithniú, cinneadh ar
chúiseanna a shonrófar—

(a) an t-ordacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint,

(b) gan an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint, nó

(c) an t-ordachán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) a
eisiúint, agus é arna leasú ag an Aire chun aon
cheann de na nithe dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(i) nó (ii) is cuí leis an Aire, a chur i gcuntas:

(i) moltaí atá i dtuarascáil an chigire dá dtagraítear
i bhfo-alt (13)(d); nó

(ii) aon aighneachtaí a bheidh déanta de bhun fho-
alt (15).

(17) Measfar éifeacht a bheith láithreach leis an ordachán a
eiseoidh an tAire faoi fho-alt (16) agus measfar a théarmaí a
bheith corpraithe sna treoirlínte pleanála réigiúnacha nó, más
cuí, gurb iad na treoirlínte.

(18) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip d’ordachán arna
eisiúint faoi fho-alt (16) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(19) A luaithe is féidir tar éis ordachán a eisiúint chuig údarás
réigiúnach nó údaráis réigiúnacha, de réir mar a bheidh, cuirfidh
an t-údarás nó na húdaráis an t-ordachán arna eisiúint amhlaidh
ar fáil lena hiniúchadh ag daoine den phobal, le linn uaireanta
oifige an údaráis, in oifigí an údaráis, agus féadfaidh sé nó siad
an t-ordachán a chur ar fáil freisin trína chur ar shuíomh
gréasáin an údaráis nó ar shlí eile i bhfoirm leictreonach.

(20) Déanfaidh an tAire, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go
ndéanfar, ordacháin arna n-eisiúint faoi fho-alt (16) a fhoilsiú ar
cibé modh is cuí leis nó léi.”.

23.—Leasaítear alt 34 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) trí “lena mbaineann sárú ábhartha ar an bplean
forbartha nó ar an bplean limistéir áitiúil” a chur in
ionad “lena mbaineann sárú ábhartha ar an bplean
forbartha”,
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(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) tabharfar cóipeanna den fhógra do
gach duine acu seo a leanas—

(I) an t-iarratasóir,

(II) comhlacht forordaithe a mbeidh
fógra i dtaobh an iarratais tugtha
dó ag an údarás pleanála, agus

(III) aon duine a rinne aighneacht nó a
thug tuairim i scríbhinn i ndáil
leis an bhforbairt lena
mbaineann an t-iarratas,”,

(iii) i bhfomhír (iii) trí “den chéad uair” a chur in ionad
“den chéad uair, agus”, agus

(iv) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (iii):

“(iiia) tráth nach déanaí ná 6 sheachtain ón
tráth a fhoilseofar an fógra faoi
fhomhír (i), ullmhóidh an bainisteoir
tuarascáil don údarás pleanála ina
gcuirfear a thuairim nó a tuairim in
iúl don údarás i dtaobh an ndéanann
nó nach ndéanann an fhorbairt
bheartaithe comhlíonadh faoi aon
treoirlínte iomchuí ón Aire faoi alt 28
nó aon bheartais nó cuspóirí iomchuí
de chuid an Rialtais nó Aire den
Rialtas nó an ndéanann nó nach
ndéanann sí aon treoirlínte pleanála
réigiúnacha a chomhlíonadh agus
breithneoidh an t-údarás an tuarascáil
sula rithfear rún faoi fhomhír (iv),
agus”,

(b) i bhfo-alt (8)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(b) agus (c):

“(b) I gcás ina ndéanfaidh údarás pleanála,
laistigh de 8 seachtain tar éis iarratas
pleanála a fháil, fógra a sheirbheáil de réir
na rialachán ceada á cheangal ar an
iarratasóir faisnéis bhreise a thabhairt don
údarás nó fianaise a thabhairt ar aird i
leith an iarratais, déanfaidh an t-údarás a
chinneadh ar an iarratas mar seo a leanas:

(i) laistigh de 4 sheachtain ón tráth a
chomhlíonfar an fógra, nó

(ii) más rud é i ndáil le faisnéis bhreise a
thabharfar nó fianaise a thabharfar ar
aird i gcomhlíonadh an fhógra—
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(I) go measfaidh an t-údarás pleanála
go bhfuil sonraí breise
suntasacha san fhaisnéis nó san
fhianaise nach mór don
iarratasóir fógra a fhoilsiú ina
leith de réir na rialachán ceada,
agus

(II) go dtabharfaidh an t-údarás
pleanála fógra dá réir sin don
iarratasóir,

laistigh de 4 sheachtain dar tosach an
lá a thabharfaidh an t-iarratasóir
fógra i dtaobh an fhoilsithe sin don
údarás pleanála.

(c) Más rud é, i gcás iarratais pleanála a
mbeidh ráiteas tionchair timpeallachta nó
ráiteas tionchair Natura ag gabháil leis, go
seirbheálfaidh údarás pleanála fógra dá
dtagraítear i mír (b), déanfaidh an t-
údarás a chinneadh mar seo a leanas:

(i) laistigh de 8 seachtain ón tráth a
chomhlíonfar an fógra, nó

(ii) más rud é i ndáil le faisnéis bhreise a
thabharfar nó fianaise a thabharfar ar
aird i gcomhlíonadh an fhógra—

(I) go measfaidh an t-údarás pleanála
go bhfuil sonraí breise
suntasacha san fhaisnéis nó san
fhianaise nach mór don
iarratasóir fógra a fhoilsiú ina
leith de réir na rialachán ceada,
agus

(II) go dtabharfaidh an t-údarás
pleanála fógra dá réir sin don
iarratasóir,

laistigh den tréimhse 8 seachtain dar
tosach an lá a thabharfaidh an t-
iarratasóir fógra i dtaobh an fhoilsithe
sin don údarás pleanála,”,

agus

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

“(f) (i) I gcás inar mhainnigh údarás pleanála
cinneadh a dhéanamh i ndáil le
hiarratas laistigh den tréimhse a
shonraítear i mír (a), (b), (c), (d) nó
(e) de réir mar is cuí (dá ngairtear ‘an
chéad tréimhse’ sa mhír seo) agus ina
dtiocfaidh sé ar an eolas, cibé acu trí
fhógra ón iarratasóir nó ar shlí eile,
go bhfuil mainnithe amhlaidh aige,
rachaidh an t-údarás ar aghaidh leis
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an gcinneadh a dhéanamh d’ainneoin
an chéad tréimhse a bheith dulta in
éag.

(ii) I gcás ina mainneoidh údarás pleanála
cinneadh a dhéanamh laistigh den
chéad tréimhse, íocfaidh sé an tsuim
chuí leis an iarratasóir.

(iii) I gcás ina mainneoidh údarás pleanála
cinneadh a dhéanamh laistigh de
thréimhse 12 sheachtain tar éis don
chéad tréimhse dul in éag measfar
cinneadh (dá ngairtear ‘cinneadh
measta’ sa mhı́r seo) ón údarás
pleanála maidir leis an gcead a dheonú
a bheith tugtha an lá deireanach den
tréimhse 12 sheachtain sin.

(iv) Féadfaidh aon duine a rinne
aighneachtaí i scríbhinn chuig an
údarás pleanála nó a thug tuairimí i
scríbhinn dó i ndáil leis an iarratas
pleanála, tráth ar bith laistigh den
tréimhse 4 sheachtain tar éis don
tréimhse 12 sheachtain dá dtagraítear
i bhfomhír (iii) dul in éag, achomharc
a dhéanamh in aghaidh an chinnidh
mheasta.

(v) Ní bheidh feidhm ag fomhíreanna (i)
go (iv) i gcás ina mbeidh ceanglas faoi
Chuid X nó Chuid XAB measúnacht
tionchair timpeallachta a dhéanamh,
breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil
gá le measúnacht tionchair
timpeallachta, nó measúnacht chuí a
dhéanamh, i leith na forbartha ar i
ndáil léi a mhainnigh an t-údarás
cinneadh a dhéanamh.

(vi) I gcás inar mhainnigh an t-údarás
pleanála cinneadh a dhéanamh i ndáil
le forbairt i gcás ina bhfuil gá le
measúnacht tionchair timpeallachta,
le breith a thabhairt i dtaobh an
bhfuil gá le measúnacht tionchair
timpeallachta, nó le measúnacht chuí
a dhéanamh laistigh den chéad
tréimhse agus ina dtiocfaidh sé ar an
eolas, cibé acu trí fhógra ón
iarratasóir nó ar shlí eile, go bhfuil
mainnithe amhlaidh aige—

(I) rachaidh an t-údarás ar aghaidh
leis an gcinneadh a dhéanamh
d’ainneoin an chéad tréimhse a
bheith dulta in éag,

(II) i gcás ina mainneoidh údarás
pleanála cinneadh a dhéanamh
laistigh den chéad tréimhse,
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íocfaidh sé an tsuim chuí leis an
iarratasóir,

(III) ar choinníoll nár seirbheáladh aon
fhógra faoi mhír (b) nó (c) ar an
iarratasóir sular éag an chéad
tréimhse, i gcás ina rachaidh
údarás pleanála ar aghaidh le
cinneadh a dhéanamh faoi
chlásal (I) i ndáil le hiarratas,
féadfaidh sé fógra a sheirbheáil
ar an iarratasóir, á cheangal ar an
iarratasóir faisnéis bhreise a
thabhairt don údarás nó fianaise
a thabhairt ar aird i leith an
iarratais faoi mhír (b) nó (c),
agus beidh feidhm ag mír (b) nó
(c) maidir le fógra den sórt sin
faoi réir aon mhodhnuithe is gá,

(IV) faoi réir fógra a sheirbheáil faoi
mhír (b) nó (c) de réir chlásal
(III), i gcás ina mainneoidh
údarás pleanála cinneadh a
dhéanamh sula n-éagann an
tréimhse 12 sheachtain dar
tosach an lá díreach i ndiaidh an
lae a éagfaidh an chéad tréimhse,
íocfaidh an t-údarás, faoi réir
chlásal (V), an tsuim chuí leis an
iarratasóir, agus íocfaidh sé suim
bhreise den sórt sin leis an
iarratasóir i gcás ina mainneoidh
sé cinneadh a dhéanamh sula n-
éagann gach tréimhse 12
sheachtain dá éis sin dar tosach
díreach i ndiaidh na tréimhse 12
sheachtain roimpi sin,

(V) ní dhéanfaidh údarás pleanála
breis agus 5 íocaíocht den tsuim
chuí le hiarratasóir i leith
mhainneachtain an údaráis
cinneadh a dhéanamh i ndáil le
hiarratas,

(VI) i gcás ina ndéanfaidh údarás
pleanála cinneadh i ndáil le
hiarratas breis agus aon bhliain
amháin tar éis don chéad
tréimhse dul in éag, sula
ndéanfaidh an t-údarás an
cinneadh—

(A) d’ainneoin gur foilsíodh fógra
roimhe sin i ndáil leis an
iarratas, ceanglóidh sé ar an
iarratasóir fógra breise den
sórt sin maidir leis an
iarratas pleanála de réir na
rialachán ceada (agus
aisíocfaidh an t-údarás
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pleanála na costais a bhain
lena fhoilsiú amhlaidh leis
an iarratasóir),

(B) d’ainneoin gur tugadh fógra i
dtaobh an iarratais roimhe
sin do chomhlachtaí
forordaithe, déanfaidh sé
fógra breise den sórt sin a
thabhairt de réir na
rialachán ceada, agus

(C) d’ainneoin aon ní atá i mír (b)
nó (c), nó gur tugadh
faisnéis bhreise nó fianaise
bhreise don údarás roimhe
sin faoi na míreanna sin
féadfaidh sé a cheangal ar an
iarratasóir faisnéis bhreise a
thabhairt don údarás nó
fianaise a thabhairt ar aird i
leith an iarratais de réir mar
a iarrfaidh an t-údarás agus
beidh feidhm ag mír (b) nó
(c), de réir mar is cuí, maidir
le hiarraidh bhreise den sórt
sin faoi réir aon
mhodhnuithe is gá,

agus breithneoidh an t-údarás
pleanála aon aighneachtaí a
dhéanfar de réir na Rialachán de
bharr fógraí breise den sórt sin,
nó tuilleadh faisnéise breise nó
fianaise breise a thabharfar ar
aird faoin gclásal seo.

(vii) Aon íocaíocht nó aon aisíocaíocht a
dhlífear a íoc faoin mír seo íocfar í a
luaithe is féidir agus in aon chás tráth
nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis di
teacht chun bheith dlite.

(viii) Sa mhír seo, ciallaíonn ‘suim chuí’ suim
atá comhionann leis an méid is lú de
3 oiread na táille forordaithe arna
híoc ag an iarratasóir leis an údarás
pleanála i leith a iarratais nó a
hiarratais ar chead nó €10,000.”,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (12):

“(12) Diúltóidh údarás pleanála breithniú a dhéanamh
ar iarratas ar fhorbairt neamhúdaraithe talún a choinneáil
i gcás ina gcinnfidh an t-údarás dá ndéanfaí iarratas ar
chead i leith na forbartha lena mbaineann sular tosaíodh
an fhorbairt go gceanglófaí aon cheann nó níos mó de na
nithe seo a leanas a dhéanamh i leith an iarratais—

(a) measúnacht tionchair timpeallachta,

(b) breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil gá le
measúnacht tionchair timpeallachta a
dhéanamh, nó
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(c) measúnacht chuí.

(12A) Chun críocha fho-alt (12), dá mbeadh iarratas ar
chead i leith na forbartha seo a leanas déanta sular
tosaíodh í, measfar nár ceanglaíodh breith dá dtagraítear i
bhfo-alt (12)(b) a thabhairt i leith an iarratais:

(a) forbairt laistigh de chúirtealáiste tí cónaithe,
chun aon chríche a ghabhann le teachtadh an
tí cónaithe mar theach cónaithe;

(b) modhnuithe ar an taobh amuigh d’fhoirgneamh.

(12B) I gcás ina ndiúltóidh údarás pleanála iarratas ar
chead faoi fho-alt (12) a bhreithniú cuirfidh sé an t-iarratas
ar ais chuig an iarratasóir, mar aon le haon táille a fuarthas
ón iarratasóir i leith an iarratais, agus tabharfaidh sé
cúiseanna lena chinneadh don iarratasóir.

(12C) Faoi réir fho-ailt (12) agus (12A), féadfar iarratas
ar thalamh a fhorbairt de réir na rialachán ceada a
dhéanamh ar fhorbairt neamhúdaraithe a choinneáil, agus
beidh feidhm ag an alt seo maidir le hiarratas den sórt sin,
faoi réir aon mhodhnuithe is gá.”.

24.—Leasaítear alt 35 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Más rud é, ag féachaint—

(a) d’aon fhaisnéis arna tabhairt de bhun rialachán
arna ndéanamh faoi alt 33(2)(l),

(b) d’aon fhaisnéis atá ar fáil don údarás pleanála
maidir le forbairt arna déanamh ag duine lena
mbaineann an t-alt seo de bhun ceada (dá
ngairtear ‘cead roimhe sin’ san alt seo) arna
dheonú don iarratasóir nó d’aon duine eile
faoin gCuid seo nó faoi Chuid IV d’Acht 1963,

(c) d’aon fhaisnéis atá ar fáil thairis sin don údarás
pleanála maidir le forbairt shubstaintiúil
neamhúdaraithe, nó

(d) d’aon fhaisnéis maidir le ciontú i leith ciona faoi
Acht seo,

gur deimhin leis an údarás pleanála nach gcomhlíonann
duine lena mbaineann an t-alt seo cead roimhe sin nó
coinníoll a bhfuil an cead roimhe sin faoina réir, go
ndearna sé nó sí forbairt shubstaintiúil neamhúdaraithe nó
gur ciontaíodh é nó í i gcion faoin Acht seo, féadfaidh an
t-údarás teacht ar an tuairim—

(i) go bhfuil priacal réadach substaintiúil ann nach
ndéanfaí an fhorbairt a bhfuil cead á lorg ina
leith a thabhairt chun críche de réir an cheada
sin dá ndeonófaí é nó de réir coinníll a mbeadh
an cead sin, dá ndeonófaí é, faoina réir, agus
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(ii) nár cheart dá réir sin cead pleanála a dheonú
don iarratasóir lena mbaineann i leith na
forbartha sin.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) (a
cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2006):

“(4) Má mheasann an t-údarás pleanála go bhfuil forais
mhaithe ann chun go mbeidh ar a chumas teacht ar an
tuairim faoi fho-alt (1) i ndáil le hiarratas ar chead i leith
na forbartha lena mbaineann agus, dá réir sin, an
chumhacht faoi fho-alt (5) a fheidhmiú chun an cead sin a
dhiúltú, déanfaidh sé fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an
iarratasóir á rá sin agus maidir leis an bhfógra sin—

(a) sonrófar ann an neamhchomhlíonadh ar chead
roimhe sin nó ar choinníoll a ghabh le cead
roimhe sin, an fhorbairt shubstaintiúil
neamhúdaraithe, nó an ciontú i leith ciona
faoin Acht seo, de réir mar a bheidh, atá ar
intinn ag an údarás a chur i gcuntas maidir le
feidhmiú beartaithe na cumhachta sin, agus

(b) iarrfar ar an iarratasóir aighneachtaí a
dhéanamh chuig an údarás, laistigh de
thréimhse a bheidh sonraithe san fhógra i
dtaobh cad chuige a mheasann an t-iarratasóir
nár chóir don údarás an chumhacht sin a
fheidhmiú (cibé acu toisc go maíonn an t-
iarratasóir go bhfuil tuairimí an údaráis
mícheart i ndáil leis an iarratasóir nó le haon
duine eile lena mbaineann an t-alt seo do
mhainneachtain aon chead roimhe sin, nó aon
choinníoll a bhfuil sé faoina réir, a
chomhlíonadh, le forbairt shubstaintiúil
neamhúdaraithe a dhéanamh nó le ciontú i
leith ciona faoin Acht seo, de réir mar a
bheidh, nó nach bhfuil forais mhaithe ann chun
teacht ar an tuairim faoi fho-alt (1)).”,

(c) i bhfo-alt (7)—

(i) i mír (b) trí “agus, le linn don iarratasóir sin a bheith
ina chomhalta nó ina comhalta, a rinne forbairt de
bhun ceada roimhe sin, a rinne forbairt shubstaintiúil
neamhúdaraithe nó a ciontaíodh i gcion faoin Acht
seo,” a chur in ionad “agus a rinne, le linn don
iarratasóir sin a bheith ina chomhalta nó ina
comhalta, forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b),”,

(ii) i mír (c)(i) trí “a rinne forbairt de bhun ceada roimhe
sin, a rinne forbairt shubstaintiúil neamhúdaraithe
nó a ciontaíodh i gcion faoin Acht seo,” a chur in
ionad “a rinne forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b),”, agus

(iii) i mír (d), trí “a rinne forbairt de bhun ceada roimhe
seo, a rinne forbairt shubstaintiúil neamhúdaraithe
nó a ciontaíodh i gcion faoin Acht seo,” a chur in
ionad “a rinne forbairt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b),”.
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25.—Leasaítear alt 37A (a cuireadh isteach le halt 3 d’Acht 2006)
den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3):

“(4) (a) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás go mbeidh iarratas ar
chead á dhéanamh i ndáil le forbairt a shonraítear
sa Seachtú Sceideal agus atá suite i gcrios forbartha
straitéisí, féadfaidh an t-iarratasóir roghnú an t-
iarratas a dhéanamh chun an údaráis pleanála faoi
alt 34 agus rialacháin arna ndéanamh faoi.

(b) Beidh feidhm ag alt 170 maidir le hiarratas a dhéantar
faoi mhír (a).

(c) Ní bheidh feidhm ag alt 37B maidir le hiarratas a
dhéantar faoi mhír (a).”.

26.—Leasaítear alt 37H(2) (a cuireadh isteach le halt 3 d’Acht
2006) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (c):

“(c) an tsuim a dhlitear a íoc leis an mBord faoi chomhair
na gcostas a thabhaigh an Bord—

(i) i leith comhchomhairliúcháin a ndeachaigh
iarratasóir ina mbun faoi alt 37B a sheoladh,

(ii) i leith comhlíonadh ag an mBord ar iarraidh ó
iarratasóir ar thuairim ón mBord faoi alt 37D,
nó

(iii) i leith breith a thabhairt ar iarratas faoi 37E,

agus, i cibé méid is dóigh leis an mBord a bheith
réasúnach, luafar an tsuim a bheidh le híoc, agus
ordófar an tsuim a íoc, le haon údarás pleanála a
thabhaigh costais i gcúrsa an t-iarratas sin a
bhreithniú agus le haon duine eile mar ranníoc faoi
chomhair na gcostas a thabhaigh an duine sin i
gcúrsa an t-iarratas sin a bhreithniú (ar suimeanna
iad a bhféadfaidh an Bord, de bhua an fho-ailt seo,
a cheangal gach ceann acu a íoc).”.

27.—Leasaítear alt 38 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “in oifigí an údaráis agus féadfaidh an t-
údarás iad a chur ar fáil freisin trí na doiciméid a chur
ar shuíomh gréasáin an údaráis nó ar shlí eile i bhfoirm
leictreonach” a chur in ionad “in oifigí an údaráis”,

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

“(1A) Maidir le mionsonraí aon uimhreacha teileafóin
de chuid an iarratasóra, nó seoltaí le haghaidh cumarsáide
leis an iarratasóir i bhfoirm leictreonach, arna soláthar ag
an iarratasóir nó thar ceann an iarratasóra, measfar nach
cuid den iarratas pleanála iad agus ní chuirfidh údarás
pleanála iad ar fáil do dhaoine den phobal.”,
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agus

(c) i bhfo-alt (3) trí “le linn uaireanta oifige an údaráis ón
tráth is luaithe is féidir tar éis an doiciméad a fháil go dtí
go ndéanfar cinneadh ar an iarratas agus féadfaidh an t-
údarás iad a chur ar fáil freisin trí na doiciméid a chur
ar shuíomh gréasáin an údaráis nó ar shlí eile i bhfoirm
leictreonach.” a chur in ionad “ag uaireanta oifige an
údaráis ón tráth is luaithe is féidir tar éis an doiciméad a
fháil go dtí go ndéanfar cinneadh ar an iarratas.”.

28.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 42:

“42.—(1) Ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige,
déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead pleanála áirithe, an
tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise nach faide
ná 5 bliana a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an
fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú, ar choinníoll go
gcomhlíonfar gach ceann de na ceanglais seo a leanas:

(a) (i) gur deimhin leis an údarás—

(I) gur tosaíodh an fhorbairt lena mbaineann an
cead roimh dheireadh na tréimhse cuí a
bheifear ag iarraidh a fhadú, agus

(II) go ndearnadh mór-oibreacha de bhun an
cheada le linn na tréimhse sin, agus

(III) go gcríochnófar an fhorbairt laistigh d’achar
réasúnach ama,

nó

(ii) gur deimhin leis an údarás—

(I) go raibh cúinsí de chineál tráchtála,
eacnamaíochta nó teicniúla ann nach raibh
neart ag an iarratasóir orthu agus a chuaigh
ar shlí shubstainteach i gcoinne an fhorbairt
a thosú nó mór-oibreacha a chur i gcrích de
bhun an cheada pleanála,

(II) nár tharla aon athruithe suntasacha ar na
cuspóirí forbartha sa phlean forbartha ná ar
chuspóirí forbartha réigiúnacha sna
treoirlínte pleanála réigiúnacha do limistéar
an údaráis pleanála ó dháta an cheada i
leith de shórt a d’fhágfadh nach mbeadh an
fhorbairt i gcomhréir a thuilleadh le
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an
limistéir,

(III) nach mbeadh an fhorbairt ar neamhréir le
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an
limistéir ag féachaint d’aon treoirlínte arna
n-eisiúint ag an Aire faoi alt 28, d’ainneoin
gur eisíodh amhlaidh iad tar éis an dáta a
deonaíodh an cead ar i ndáil leis a dhéantar
iarratas faoin alt seo, agus
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(Leasú) 2010.

(IV) i gcás nár tosaíodh an fhorbairt, go
ndearnadh measúnacht tionchair
timpeallachta, nó measúnacht chuí, nó an
dá mheasúnacht sin, má ba ghá, sular
deonaíodh an cead.

(b) go mbeidh an t-iarratas de réir cibé rialacháin faoin
Acht seo a mbeidh feidhm acu maidir leis,

(c) go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid na rialachán
sin, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir
leis an iarratas, agus

(d) go ndéanfar an t-iarratas go cuí roimh dheireadh na
tréimhse cuí.

(2) Le linn an tréimhse chuí a fhadú faoi fho-alt (1), féadfaidh
údarás pleanála coinníollacha a chur ag gabháil leis an bhfadú
lena gceanglófar go dtabharfar urrús leordhóthanach go
gcríochnófar an fhorbairt bheartaithe go sásúil, agus/nó
féadfaidh sé cur le haon choinníollacha a bhfuil an cead faoina
réir cheana faoi alt 34(4)(g) nó iad a athrú.

(3) (a) I gcás ina ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo chuig
údarás pleanála agus ina gcomhlíonfar aon
cheanglais de chuid rialachán faoi alt 43, nó aon
cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir leis an
iarratas, déanfaidh an t-údarás pleanála a chinneadh
maidir leis an iarratas a luaithe is féidir.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), is é cuspóir an
údaráis pleanála a chinntiú go dtabharfaidh sé fógra i
dtaobh a chinnidh maidir le hiarratas faoin alt seo
laistigh den tréimhse 8 seachtain—

(i) dar tús an lá a gheobhaidh an t-údarás pleanála
an t-iarratas i gcás ina mbeidh gach ceann de na
ceanglais dá dtagraítear i mír (a) comhlíonta an
lá sin nó roimhe, agus

(ii) dar tús an lá a mbeidh gach ceann de na ceanglais
sin comhlíonta in aon chás eile.

(4) Déanfar cinneadh chun tréimhse chuí a fhadú uair
amháin, agus gan ach uair amháin, faoin alt seo agus ní
dhéanfaidh údarás pleanála an tréimhse chuí a fhadú tuilleadh.

(5) Déanfar sonraí i dtaobh aon iarratais a dhéanfar chuig
údarás pleanála faoin alt seo agus i dtaobh chinneadh an údaráis
pleanála i leith an iarratais a thaifeadadh san iontráil iomchuí
sa chlár.

(6) I gcás ina ndéanfar cinneadh tréimhse a fhadú faoin alt
seo, déanfar, i ndáil leis an gcead lena mbaineann an cinneadh,
alt 40 a fhorléiriú, agus beidh éifeacht leis, faoi réir agus de réir
théarmaí an chinnidh.

(7) D’ainneoin fho-alt (1) nó (4), i gcás go ndéanfaidh údarás
pleanála cinneadh tréimhse chuí a fhadú roimh theacht i
ngníomh don alt seo, féadfaidh an t-údarás pleanála, i gcás go
mbeidh iarratas chuige sin déanta chuige roimh dheireadh na
tréimhse ar fadaíodh an tréimhse chuí lena linn, an tréimhse
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chuí a fhadú tuilleadh ar choinníoll go gcomhlíonfar gach ceann
de na ceanglais seo a leanas—

(i) go ndéanfar iarratas chuige sin de réir rialachán faoi
alt 43,

(ii) go mbeidh aon cheanglais de chuid na rialachán, nó
aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, comhlíonta
maidir leis an iarratas, agus

(iii) gur deimhin leis an údarás nár críochnaíodh an
fhorbairt iomchuí de dheasca imthosca nach raibh
neart ag an duine a bhí ag déanamh na forbartha
orthu.”.

29.—Leasaítear alt 42A den Phríomh-Acht (arna chur isteach le
halt 238 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009) mar a leanas:

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige,
déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead áirithe, an
tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise nach
faide ná 5 bliana a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go
bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a
chríochnú ar choinníoll go gcomhlíontar gach ceann de na
ceanglais seo a leanas:

(a) (i) gur deimhin leis an údarás—

(I) gur thosaigh an fhorbairt lena
mbaineann an cead roimh dheireadh
na tréimhse cuí a bheifear ag iarraidh
a fhadú,

(II) go ndearnadh mór-oibreacha de bhun
an cheada le linn na tréimhse sin, agus

(III) go gcríochnófar an fhorbairt laistigh
d’achar réasúnach ama,

nó

(ii) gur deimhin leis an údarás—

(I) go raibh cúinsí de chineál tráchtála,
eacnamaíochta nó teicniúla ann nach
raibh neart ag an iarratasóir orthu
agus a chuaigh ar shlí shubstainteach
i gcoinne an fhorbairt a thosú nó mór-
oibreacha a chur i gcrích de bhun an
cheada pleanála,

(II) nár tharla aon athruithe suntasacha ar
na cuspóirí forbartha sa phlean
forbartha ná ar chuspóirí forbartha
réigiúnacha sna treoirlínte pleanála
réigiúnacha do limistéar an údaráis
pleanála ó dháta an cheada i leith a
d’fhágfadh nach mbeadh an fhorbairt
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i gcomhréir a thuilleadh le pleanáil
chuí agus forbairt inchothaithe an
limistéir,

(III) nach mbeadh an fhorbairt ar
neamhréir le pleanáil chuí agus
forbairt inchothaithe an limistéir ag
féachaint d’aon treoirlínte arna n-
eisiúint ag an Aire faoi alt 28,
d’ainneoin gur eisíodh amhlaidh iad
tar éis an dáta a deonaíodh an cead
ar i ndáil leis a dhéantar iarratas faoin
alt seo, agus

(IV) i gcás nár tosaíodh an fhorbairt, go
ndearnadh measúnacht tionchair
timpeallachta, nó measúnacht chuí,
nó an dá mheasúnacht sin, má ba ghá,
sular deonaíodh an cead,

(b) go mbeidh an t-iarratas de réir cibé rialacháin
faoin Acht seo a mbeidh feidhm acu maidir
leis,

(c) go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid na
rialachán sin, nó aon cheanglais arna
ndéanamh fúthu, maidir leis an iarratas, agus

(d) go ndéanfar an t-iarratas go cuí roimh dheireadh
na tréimhse cuí.”,

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

“(2) Le linn an tréimhse chuí a fhadú faoi fho-alt (1),
féadfaidh údarás pleanála coinníollacha a chur ag gabháil
leis an bhfadú lena gceanglófar go dtabharfar urrús
leordhóthanach go gcríochnófar an fhorbairt bheartaithe
go sásúil, agus/nó féadfaidh sé cur le haon choinníollacha
a bhfuil an cead faoina réir cheana faoi alt 34(4)(g) nó iad
a athrú.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(8) D’ainneoin fho-alt (1) nó (4), i gcás go ndéanfaidh
údarás pleanála cinneadh tréimhse chuí a fhadú roimh
theacht i ngníomh don alt seo, féadfaidh an t-údarás
pleanála, i gcás go mbeidh iarratas chuige sin déanta
chuige roimh dheireadh na tréimhse ar fadaíodh an
tréimhse chuí lena linn, an tréimhse chuí a fhadú tuilleadh
ar choinníoll go gcomhlíonfar gach ceann de na ceanglais
seo a leanas—

(i) go ndéanfar iarratas chuige sin de réir rialachán
faoi alt 43,

(ii) go mbeidh aon cheanglais de chuid na rialachán,
nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu,
comhlíonta maidir leis an iarratas, agus

(iii) gur deimhin leis an údarás nár críochnaíodh an
fhorbairt iomchuí de bharr imthosca nach raibh
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neart ag an duine a bhí ag déanamh na
forbartha orthu.”.

30.—Leasaítear alt 48 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (12)(b), trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad
fho-ailt (i) agus (ii)—

“(i) nach mbeidh siad tosaithe laistigh de 5
bliana ón dáta ar íocadh an ranníoc leis an
údarás (nó an tráthchuid dheireanach den
ranníoc, má íoctar go comhleanúnach é
faoi fho-alt (15)(a)),

(ii) go mbeidh siad tosaithe ach nach mbeidh
siad críochnaithe laistigh de 7 mbliana ón
dáta ar íocadh an ranníoc leis an údarás
(nó an tráthchuid dheireanach den
ranníoc, má íoctar go comhleanúnach é
faoi fho-alt (15)(a)), nó

(b) i bhfo-alt (17)—

(i) i mír (c) trí “ceangail seirbhíse, príomhphíopaí uisce
agus oibreacha faoisimh tuile” a chur in ionad
“draenacha agus príomhphíopaí uisce”,

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (e) agus (f):

“(e) bóithre, carrchlóis, ionaid charrloctha,
séaraigh, saoráidí cóireála dramhuisce
agus uisce, ceangail seirbhíse nó
príomhphíopaí uisce a athfheistiú, a
uasghrádú, a mhéadú nó a athsholáthar,

(f) bonneagar teileachumarsáide ardtoillte, ar
nós leathanbhanda, a sholáthar,

(g) láithreáin scoile a sholáthar, agus

(h) aon nithe atá coimhdeach le míreanna (a)
go (g).”.

31.—Leasaítear alt 49 den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Féadfaidh údarás pleanála, le linn dó cead a
dheonú faoi alt 34, coinníollacha a áireamh ann lena
gceanglófar ranníoc a íoc i leith aon seirbhíse nó
tionscadail bonneagair phoiblí—

(a) a shonrófar i scéim arna déanamh ag an údarás
pleanála (dá ngairtear ‘scéim ranníocaí
forbartha fhorlíontach’ san alt seo),

(b) a sholáthróidh nó a dhéanfaidh nó a
bheartaítear a sholáthróidh nó a dhéanfaidh—
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(i) údarás pleanála,

(ii) i gcás gur cuspóir i bplean forbartha údaráis
pleanála, nó gur cuspóir de chuid scéime
pleanála ag Údarás Forbartha Dugthailte
Bhaile Átha Cliath faoi alt 25 den Acht
um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile
Átha Cliath 1997 soláthar an bhonneagair
lena mbaineann, údarás poiblí, nó de bhun
comhaontaithe a dhéanfaidh údarás poiblí
le haon duine eile, an duine sin, nó

(iii) de bhun comhaontaithe a dhéanfaidh
údarás áitiúil le haon duine eile, an duine
sin,

agus

(c) a rachaidh chun tairbhe don fhorbairt lena
mbaineann an cead, ar í nó é a bheith déanta.

(1A) San alt seo, ciallaíonn ‘údarás poiblí’ aon
chomhlacht a bunaíodh le reacht nó faoi reacht agus a
mbeidh sé dearbhaithe ina leith de thuras na huaire, le
rialachán arna ndéanamh ag an Aire, gur údarás poiblí é
chun críocha an ailt seo.”,

(b) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) D’ainneoin fho-alt (3) agus alt 48(10),
breithneoidh an Bord achomharc a bheidh tionscanta
chuige ag iarratasóir ar chead faoi alt 34, i ndáil le coinníoll
lena gceanglaítear go n-íocfar ranníoc i leith seirbhíse nó
tionscadail bonneagair phoiblí a shonrófar i scéim
ranníocaí forbartha fhorlíontach, i gcás go measfaidh an t-
iarratasóir nach rachaidh an tseirbhís nó an tionscadal
chun tairbhe don fhorbairt lena mbaineann an cead agus
beidh feidhm ag alt 48(13) maidir le hachomharc den
sórt sin.”,

agus

(c) i bhfo-alt (7) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhír (c)—

“(c) séaraigh, saoráidí cóireála dramhuisce agus
uisce, ceangail seirbhíse nó príomhphíopaí
uisce nua áirithe agus bonneagar coimhdeach
a sholáthar,

(d) scoileanna nua agus bonneagar coimhdeach a
sholáthar.”.

32.—Leasaítear alt 50A den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Déanfar iarratas ar chead faoi alt 50 trí fhoriarratas
ex parte, agus beidh sé forasaithe sa tslí a shonraítear
san Ordú i leith foriarratais ex parte ar chead.
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(b) Féadfaidh an Chúirt a bheidh ag éisteacht an iarratais
ex parte ar chead a chinneadh, ag féachaint do na
saincheisteanna a éiríonn, don tionchar is dóigh a
bheadh ag na himeachtaí ar an bhfreagróir nó ar
pháirtí eile, nó ar chúis mhaith leordhóthanach eile,
gur cheart an t-iarratas ar chead a sheoladh ar bhonn
inter partes agus féadfaidh sí an t-iarratas a chur ar
atráth ar cibé téarmaí a ordóidh sí chun gur féidir
fógra a sheirbheáil ar an duine sin.

(c) Má ordaíonn an Chúirt go seolfar an éisteacht ar
chead ar bhonn inter partes is trí fhoriarratas ar
fhógra a dhéanfar é (arna fhorasú sa tslí a shonrófar
san Ordú i leith foriarratais ex parte ar chead)—

(i) má bhaineann an t-iarratas le cinneadh nó
gníomh eile a rinne údarás pleanála nó údarás
áitiúil i gcomhlíonadh feidhme nó i
gcomhlíonadh airbheartaithe feidhme faoin
Acht seo, chun an údaráis lena mbaineann agus,
i gcás cinnidh nó gnímh eile a rinne údarás
pleanála ar iarratas ar chead, chun an
iarratasóra ar an gcead i gcás nach é nó í an t-
iarratasóir ar chead faoi alt 50,

(ii) má bhaineann an t-iarratas le cinneadh nó
gníomh eile a rinne an Bord ar achomharc nó
ar tharchur, chun an Bhoird agus gach páirtí nó
gach páirtí eile, de réir mar a bheidh, san
achomharc nó sa tarchur,

(iii) má bhaineann an t-iarratas le cinneadh nó
gníomh eile a rinne an Bord ar iarratas ar chead
nó ceadú, chun an Bhoird agus chun an
iarratasóra ar chead nó ceadú i gcás nach é nó í
an t-iarratasóir ar chead faoi alt 50,

(iv) má bhaineann an t-iarratas le cinneadh nó
gníomh eile a rinne an Bord nó údarás áitiúil i
gcomhlíonadh feidhme nó i gcomhlíonadh
airbheartaithe feidhme dá dtagraítear in alt
50(2)(b) nó (c), chun an Bhoird nó an údaráis
áitiúil lena mbaineann, agus

(v) chun aon duine eile a shonraítear chun na críche
sin le hordú ón Ard-Chúirt.

(d) Féadfaidh an Chúirt—

(i) ar thoiliú na bpáirtithe uile, nó

(ii) i gcás go bhfuil cúis mhaith leordhóthanach ann
chun déanamh amhlaidh agus go bhfuil sé cóir
agus cothromasach sna himthosca uile,

déileáil leis an iarratas ar chead faoi alt 50 amhail is
dá mba éisteacht an iarratais ar athbhreithniú
breithiúnach é agus féadfaidh sí chun na críche sin
an éisteacht a chur ar atráth ar cibé téarmaí a
ordóidh sí.”.
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33.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 50A:

“50B.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le himeachtaí de
na cineálacha seo a leanas:

(a) imeachtaí san Ard-Chúirt ar mhodh athbhreithnithe
bhreithiúnaigh, nó cead a iarraidh chun iarratas a
dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach—

(i) ar aon chinneadh a rinneadh nó a airbheartaítear
go ndearnadh é,

(ii) ar aon ghníomh a rinneadh nó a airbheartaítear
go ndearnadh é, nó

(iii) ar aon mhainneachtain aon ghníomh a
dhéanamh,

de bhun dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht—

(I) d’fhoráil de Threoir 85/337/CEE an 27
Meitheamh, 1985 ón gComhairle lena
mbaineann Airteagal 10a (a cuireadh isteach le
Treoir 2003/35/CE an 26 Bealtaine, 2003 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena
bhforáiltear maidir le rannpháirtíocht an
phobail i leith pleananna agus cláir áirithe a
tharraingt suas is pleananna agus cláir a
bhaineann leis an gcomhshaol agus lena
leasaítear maidir le rannpháirtíocht an phobail
agus rochtain ar an gceartas Treoir 85/337/CEE
agus 96/61/CE) den Treoir sin ón gComhairle,

(II) do Threoir 2001/42/CE an 27 Meitheamh, 2001
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le héifeachtaí pleananna agus clár áirithe
ar an gcomhshaol a mheasúnú, nó

(III) d’fhoráil de Threoir 2008/1/CE an 15 Eanáir,
2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le cosc agus rialú comhtháite
ar thruailliú lena mbaineann Airteagal 16 den
Treoir sin; nó

(b) achomharc (lena n-áirítear achomharc ar mhodh cáis
shonraithe) chuig an gCúirt Uachtarach i gcoinne
cinnidh ón Ard-Chúirt in imeacht dá dtagraítear i
mír (a);

(c) imeachtaí san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Uachtarach
maidir le faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach i
ndáil le himeacht dá dtagraítear i mír (a) nó (b).

(2) D’ainneoin aon ní in Ordú 99 de Rialacha na gCúirteanna
Uachtaracha agus faoi réir fho-ailt (3) agus (4), in imeachtaí lena
mbaineann an t-alt seo, íocfaidh gach páirtí (lena n-áirítear aon
fógra-pháirtí) a chostais féin.

(3) Féadfaidh an Chúirt costais a dhámhachtain i gcoinne
páirtí in imeachtaí lena mbaineann an t-alt seo má mheasann an
Chúirt gur cuí déanamh amhlaidh—
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(a) toisc go measann an Chúirt go bhfuil éileamh nó
frithéileamh ag an bpáirtí suaibhreosach nó
cráiteach,

(b) toisc an mhodha inar sheol an páirtí na himeachtaí, nó

(c) i gcás ina mbeidh díspeagadh ar an gCúirt déanta ag
an bpáirtí.

(4) Ní dhéanann fo-alt (2) difear do theideal na Cúirte costais
a dhámhachtain i bhfabhar páirtí i ní lena ngabhann tábhacht
phoiblí eisceachtúil agus i gcás gur ar mhaithe leis an gceartas é
déanamh amhlaidh in imthosca speisialta an cháis.

(5) San alt seo, déanfar aon tagairt do ‘an Chúirt’ a fhorléiriú,
i ndáil le himeachtaí áirithe lena mbaineann an t-alt seo, mar
thagairt don Ard-Chúirt nó don Chúirt Uachtarach, de réir mar
is cuí.”.

34.—Leasaítear alt 57(1) den Phríomh-Acht trí “D’ainneoin alt
4(1)(a), (h), (i), (j), (k), nó (l) agus aon rialachán arna ndéanamh
faoi alt 4(2),” a chur in ionad “D’ainneoin alt 4(1)(h)”.

35.—Leasaítear alt 82 den Phríomh-Acht i mír (a) trí “D’ainneoin
alt 4(1)(a), (h), (i), (j), (k) nó (l), agus aon rialachán arna ndéanamh
faoi alt 4(2),” a chur in ionad “D’ainneoin alt 4(1)(h)”.

36.—Leasaítear alt 87 den Phríomh-Acht i mír (a) trí “D’ainneoin
alt 4(1)(a), (h), (i), (j), (k) nó (l), agus aon rialachán arna ndéanamh
faoi alt 4(2),” a chur in ionad “D’ainneoin alt 4(1)(h)”.

37.—Leasaítear alt 93(1) den Phríomh-Acht tríd an míniú ar
“straitéis tithíochta” a scriosadh.

38.—Leasaítear alt 96 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3)(b)—

(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (vi):

“(via) maidir le ceann amháin díobh seo a
leanas—

(I) comhaontú infhaighteachta
cóiríochta cíosa (is téarma a
mbeidh leis, san alt seo, an bhrí
a thugtar dó le halt 2 d’Acht na
dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009) a dhéanamh leis an údarás
pleanála, faoi Chuid 2 den Acht
sin, i leith cibé tithe, nó

(II) deonú léasa don údarás pleanála i
leith cibé tithe,

ar an talamh is ábhar don iarratas ar
chead, nó ar aon talamh eile laistigh
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de limistéar feidhme an údaráis
pleanála, a sonrófar a líon agus a
dtuairisc sa chomhaontú,”,

(ii) i bhfomhír (viii) trí “i bhfomhíreanna (i) go (via)” a
chur in ionad “i bhfomhíreanna (i) go (vi)”,

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(d):

“(da) I gcás ina mbeartóidh údarás pleanála
comhaontú infhaighteachta cóiríochta
cíosa a dhéanamh nó léas a fháil de réir
comhaontaithe faoi mhír (b), ansin, a
mhéid is cuí déanfar an íocaíocht a bheidh
le déanamh, nó an cíos a bheidh le híoc ag
an údarás pleanála de réir mar a bheidh a
laghdú (gan dochar d’aon lacáiste nó
liúntas iomchuí eile) de cibé méid ar a
gcomhaontóidh an tAire nó, cheal
comhaontaithe, de cibé méid a
fhorordóidh an tAire agus is méid a
gcuirfear i gcuntas ann na hoibleagáidí a
fhorchuirtear leis an alt seo agus go
háirithe luach arna ríomh de réir fho-alt
(6) a chur síos do chostas láithreáin na
dtithe.”,

(b) i bhfo-alt (7)(a), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iia) líon na dtithe, agus an méid a bheidh le
híoc, nó an cíos is iníoctha, astu sin faoi
chomhaontú infhaighteachta cóiríochta
cíosa nó léas faoi fho-alt (3)(b)(via)”,

(c) i bhfo-alt (8) trí “an t-údarás pleanála, an t-iarratasóir nó
aon duine eile” a chur in ionad “an t-iarratasóir nó aon
duine eile”.

39.—Leasaítear alt 104 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “líon na n-iarratas, na n-achomharc” a chur in
ionad “líon na n-achomharc”,

(ii) trí “faoi alt 37J, 126, 177C, 177E nó 221, nó faoi alt
47E d’Acht 2001” a chur in ionad “faoi alt 126”,

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

“(2A) Faoi réir alt 108(1), agus d’ainneoin alt 106(5),
ní líonfaidh an tAire aon fholúntas amháin nó níos mó ná
aon fholúntas amháin a éireoidh i ndáil le gnáthchomhalta,
go ceann cibé tréimhse a mheasfaidh sé nó sí a bheith cuí,
i gcás gurb é a thuairim nó a tuairim go bhfuil líon na n-
iarratas, na n-achomharc, na dtarchur nó na
bhfeidhmeanna eile a thugtar don Bhord leis an Acht seo
nó faoi ar leibhéal de shórt go bhfuil sé riachtanach nach
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ndéanfar an folúntas a líonadh agus go mbeidh an Bord,
d’ainneoin an laghdaithe ar líon na gcomhaltaí den Bhord,
in ann a dhualgas agus a chuspóir a chomhall faoi alt 37J,
126, 177C, 177E nó 221, nó faoi alt 47E d’Acht 2001 nó na
feidhmeanna arna dtabhairt amhlaidh a chomhlíonadh go
sásúil thairis sin.”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (a)—

(I) trí “líon na n-iarratas, na n-achomharc” a chur in
ionad “líon na n-achomharc”,

(II) trí “féadfaidh an tAire, faoi réir mhíreanna (b)
agus (c),” a chur in ionad “féadfaidh an tAire,
go dtí go ndéanfar agus go gceadófar ordú faoi
fho-ailt (2) agus (3) den alt seo”,

(III) trí “Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go
2005” a chur in ionad “Acht Rialaithe na
Státseirbhíse 2005”,

(ii) i mír (b), trí “12 mhí” a chur in ionad “9 mí”,

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):

“(c) Ceapfaidh an tAire líon nach mó ná triúr
faoin bhfo-alt seo aon tráth áirithe, agus
ní mó, aon tráth áirithe, ná trian de líon
iomlán na ngnáthchomhaltaí líon na
ngnáthchomhaltaí a cheapfar faoin bhfo-
alt seo.”.

40.—Leasaítear alt 106 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) ceapfar comhalta amháin a bhfuil, i dtuairim an Aire,
taithí shásúil, inniúlacht shásúil nó cáilíochtaí sásúla
aige nó aici maidir le saincheisteanna a bhaineann
leis an gcomhshaol agus le hinchothaitheacht.”.

41.—Leasaítear alt 108 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Faoi réir fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 41)
3 is córam do chruinniú den Bhord.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):

“(1A) Féadfaidh an Bord, má iarrann an cathaoirleach
(nó an leaschathaoirleach mura mbeidh an cathaoirleach
ar fáil nó má tá oifig an chathaoirligh folamh) amhlaidh,
más rud é gurb é a thuairim nó a tuairim gur gá é chun
gnó an Bhoird a chur i gcrích go héifeachtúil, a chinneadh
le rún gur chóir gurb é 2 is córam do chruinniú den Bhord
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nó, d’ainneoin alt 112(2), de rannán den Bhord dá
dtagraítear in alt 112.

(1B) Sonrófar sa rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1A) cé
na feidhmeanna den Bhord nó de rannán den Bhord a
fhéadfar a chomhlíonadh ag cruinniú arb é 2 is córam dó
agus cén tréimhse ama ar lena linn a fhéadfar na
feidhmeanna sonraithe a chomhlíonadh.

(1C) Ní iarrfaidh an cathaoirleach nó an
leaschathaoirleach rún ón mBord dá dtagraítear i bhfo-alt
(1A) chun críocha aon ní a bheidh le cinneadh ag an
mBord nó ag rannán den Bhord faoin Acht seo i ndáil leis
na nithe seo a leanas—

(a) forbairt a dhéanfadh sárú ábhartha ar an bplean
forbartha iomchuí,

(b) forbairt bonneagair straitéisigh, nó

(c) forbairt nó aicme forbartha dá dtagraítear i
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 176.

(1D) Más rud é, le linn ceist a chinneadh trí vótáil ag
cruinniú den Bhord nó de rannán den Bhord arb é 2 is
córam dó, go mbeidh comhionannas vótaí ann,
tarchuirfear an ní is ábhar don vótáil chuig cruinniú den
Bhord arb é 3 is córam dó agus beidh feidhm ag alt 111(4)
i ndáil leis an gceist a chinneadh.”.

(c) i bhfo-alt (4), trí “as measc oifigigh an Aire ar
státseirbhísigh bhunaithe iad chun críocha Achtanna
Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005” a chur in ionad
“as measc na n-oifigeach dá dtagraítear in alt 106(1)(e)”.

42.—Leasaítear alt 130(5) den Phríomh-Acht trí “faoi réir na
Treorach um Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó an
Choinbhinsiúin Trasteorann” a chur in ionad “de réir na Treorach
ón gComhairle nó an Choinbhinsiúin Trasteorann”.

43.—Leasaítear alt 135 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2) trí “a thabharfaidh an Bord faoi fho-alt (2A)
nó (2B))” a chur in ionad “a thabharfaidh an Bord faoi
fho-alt (2A))”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2A):

“(2AB) Féadfaidh an Bord dá lánrogha féin, tar éis
moladh a fháil i ndáil leis an ní ó dhuine a shannfar faoi
alt 146, ordachán a thabhairt do dhuine a shannfar chun
éisteacht ó bhéal a sheoladh nach gceadóidh sé nó sí ach
poncanna nó argóintí i ndáil le nithe sonraithe le linn na
héisteachta ó bhéal.

(2AC) I gcás ina dtabharfaidh an Bord ordachán faoi
fho-alt (2AB), déanfaidh an duine dá dtabharfar é é a
chomhlíonadh (agus dá réir sin, cumasaítear dó nó di
ceanglas den sórt sin a chur) mura dtiocfaidh an duine sin
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ar an tuairim gur gá, ar mhaithe le nósanna imeachta
cothroma a chomhlíonadh, a cheadú ponc nó argóint a
dhéanamh le linn na héisteachta ó bhéal i ndáil le nithe
nach sonraítear san ordachán.

(2AD) Tabharfaidh an Bord fógra i dtaobh a ordacháin
faoi fho-alt (2AB)—

(i) do gach páirtí, i gcás achomhairc nó tarchuir,

(ii) don iarratasóir agus don údarás pleanála, i gcás
iarratais faoin Acht seo, ar ordú iarnróid faoi
Acht 2001, nó ar cheadú faoi alt 51 d’Acht na
mBóithre 1993, agus

(iii) do gach duine a bhfuil agóidí nó aighneachtaí
déanta aige nó aici, nó a bhfuil tuairimí tugtha
aige nó aici, don Bhord i gcás achomhairc,
tarchuir nó iarratais.

(2AE) Maidir leis na poncanna nó leis an achoimre ar
na hargóintí a dhéanfaidh duine a bheartaíonn láithriú ag
an éisteacht ó bhéal a chur faoi bhráid an duine a bheidh
ag seoladh na héisteachta, i gcás ina mbeidh ordachán
tugtha faoi fho-ailt (2A) agus (2AB), ní bheidh iontu nó
inti ach poncanna nó argóintí i ndáil le nithe a shonrófar
san ordachán faoi fho-alt (2AB).”,

(c) I bhfo-alt (2B) (a cuireadh isteach le halt 23 d’Acht 2006),
tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(dd) féadfaidh sé nó sí diúltú cead a thabhairt chun
ponc nó argóint a dhéanamh más rud é—

(i) go bhfuil ordachán tugtha faoi fho-alt
(2AB) agus nach bhfuil an ní sonraithe san
ordachán, agus

(ii) nach bhfuil sé nó sí tagtha ar an tuairim dá
dtagraítear i bhfo-alt (2AC).”.

44.—Leasaítear alt 144 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an Bord, faoi réir cheadú an Aire, táillí a
fhéadfar a mhuirearú i ndáil le haon ní dá dtagraítear i bhfo-
alt (1A) a chinneadh agus beidh táille arna cinneadh amhlaidh
iníoctha leis an mBord ag aon duine lena mbaineann de réir mar
is cuí.

(1A) Is iad na nithe ar i ndáil leo a fhéadfaidh an Bord táillí
a chinneadh faoi fho-alt (1):

(a) achomharc nó tarchur;

(b) iarratas chun an Bhoird ar aon fhorbairt bonneagair
straitéisigh nó iarratas ar chead chun achomharc a
dhéanamh faoi alt 37(6)(a);

(c) iarratas ar chomhchomhairliúchán faoi alt 37B, 181C,
nó 182E nó faoi alt 47B d’Acht 2001;
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(d) iarraidh faoi alt 146B;

(e) iarraidh ar thuairim scríofa maidir leis an bhfaisnéis a
bheidh i ráiteas tionchair timpeallachta faoi alt
173(3), faoi alt 39 d’Acht 2001 nó faoi alt 50 d’Acht
na mBóithre 1993;

(f) iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid nó iarratas ar thoiliú ionaid faoi Chuid XA;

(g) ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach de réir
iarrata ag an mBord ar an gcéanna a thabhairt;

(h) ráiteas tionchair Natura a chur isteach de réir iarrata
ag an mBord ar an gcéanna a thabhairt;

(i) iarraidh ar éisteacht ó bhéal faoi alt 134 nó 177Q; agus

(j) aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt faoi alt
37E, 37F, 130, 135(2B)(e), 146B, 146C, 146D, 175,
181A, 182A, 182C, 217B, nó 226, alt 51 d’Acht na
mBóithre 1993, alt 40 (seachas ag daoine a
gceanglaítear fógra a sheirbheáil orthu faoi alt
40(1)(d)), alt 41, nó alt 47D d’Acht 2001 nó agóid a
dhéanamh faoi alt 48 d’Acht na mBóithre 1993
(seachas ag daoine ar a seirbheáiltear fógra faoi alt
48(b)).

(1B) Féadfaidh an Bord, faoi réir cheadú an Aire, foráil a
dhéanamh maidir le táillí éagsúla a íoc i ndáil le haicmí éagsúla
nó tuairiscí éagsúla nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1A)(a) go (j),
maidir le díolúine ó tháillí a íoc in imthosca sonraithe agus
maidir le táillí a tharscaoileadh, a loghadh nó a aisíoc go hiomlán
nó go páirteach in imthosca sonraithe.”.

45.—Leasaítear alt 153 den Phríomh-Acht:

(a) i bhfo-alt (1), trí “nó i dtaobh an ndéanfaidh sé iarratas
faoi alt 160” a chur isteach i ndiaidh “i dtaobh an eiseoidh
sé fógra forfheidhmiúcháin”,

(b) trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(6) Féadfaidh an t-údarás pleanála in ionad fógra
forfheidhmiúcháin a eisiúint faoin alt seo, cinneadh
iarratas a dhéanamh faoi alt 160.

(7) I gcás ina suífidh údarás pleanála, tar éis
imscrúdaithe faoin alt seo, go bhfuil forbairt
neamhúdaraithe (seachas forbairt is forbairt
bheagthábhachtach nó mionfhorbairt) curtha i gcrích nó á
cur i gcrích agus nach ndeachaigh an duine a chuir an
fhorbairt i gcrích nó a bhfuil an fhorbairt á cur i gcrích
aige nó aici ar aghaidh leis an staid a leigheas, ansin
déanfaidh an t-údarás fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint
faoin alt seo nó iarratas a dhéanamh de bhun alt 160 mura
mbeidh cúiseanna dosháraithe ann le gan déanamh
amhlaidh.”.
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46.—Leasaítear alt 156 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(b) trí “€5,000” a chur in ionad “£1,500”,

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “€1,500” a chur in ionad “£400”,

(c) i bhfo-alt (3)(b), trí “€2,500” a chur in ionad “£500”,

(d) i bhfo-alt (4), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,500”,

(e) i bhfo-alt (5), trí “€1,500” a chur in ionad “£400”, agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8)—

“(8) I gcás ina gciontófar duine i gcion faoi alt 154,
féadfaidh an Chúirt, i dteannta pionós dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) nó (2), de réir mar a bheidh, a fhorchur, a
ordú don duine a chiontófar amhlaidh gach céim nó aon
chéim a bheidh sonraithe san fhógra forfheidhmiúcháin
iomchuí a ghlacadh laistigh de cibé tréimhse is cuí leis an
gCúirt.”.

47.—Leasaítear alt 157(4) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) I gcás ina ndearnadh forbairt tráth nach faide
ná seacht mbliana roimh an dáta a thagann an
t-alt seo i ngníomh, agus d’ainneoin mhír (a),
féadfar litir rabhaidh nó fógra
forfheidhmiúcháin a eisiúint, nó imeachtaí a
thionscnamh, aon tráth i leith na forbartha seo
a leanas:

(i) cairéal a oibriú;

(ii) móin a bhaint.”,

(b) I mír (b), “féadfar litir rabhaidh nó fógra
forfheidhmiúcháin a eisiúint” a chur isteach i ndiaidh
“mhír (a)”.

48.—Leasaítear alt 160(6) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) I gcás ina ndearnadh forbairt tráth nach faide ná 7
mbliana roimh an dáta a thagann an t-alt seo i
ngníomh, agus d’ainneoin mhír (a), féadfar iarratas
ar ordú faoin alt seo a dhéanamh aon tráth i leith na
forbartha seo a leanas:

(i) cairéal a oibriú;

(ii) móin a bhaint.”.

49.—Leasaítear alt 162 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) trí “alt
34(12C)” a chur in ionad “alt 34(12)”.
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50.—Leasaítear alt 168 den Phríomh-Acht:

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Faoi réir fho-alt (1A), a luaithe is féidir tar éis ordú
ag ainmniú láithreáin a dhéanamh faoi alt 166—

(a) déanfaidh an ghníomhaireacht forbartha
iomchuí (seachas údarás áitiúil) nó, más rud é
go mbeidh comhaontú dá dtagraítear in alt 167
déanta, an ghníomhaireacht forbartha iomchuí
(seachas údarás áitiúil) agus aon duine is páirtí
sa chomhaontú, dréacht-scéim pleanála a
ullmhú i leith an láithreáin uile nó aon chuid
de agus í a chur é faoi bhráid an údaráis
pleanála iomchuí,

(b) déanfaidh an t-údarás áitiúil, más rud é gurb é
an ghníomhaireacht forbartha é, nó más rud é
go mbeidh comhaontú dá dtagraítear in alt 167
déanta, an t-údarás áitiúil agus aon duine is
páirtí sa chomhaontú, dréacht-scéim pleanála a
ullmhú i leith an láithreáin uile nó aon chuid
de.

(1A) Déanfar an chéad dréacht-scéim pleanála faoi
fho-alt (1) i leith láithreáin uile nó aon chuid de a
ainmneofar faoi alt 166, a ullmhú tráth nach déanaí ná 2
bhliain tar éis an t-ordú ag ainmniú an láithreáin amhlaidh
a dhéanamh.”,

(b) i bhfo-alt (2), trí:

“Is é a bheidh i ndréacht-scéim pleanála faoin alt seo
ráiteas scríofa agus plean ina léireofar an modh ina
mbeartaítear an láithreán nó an chuid den láithreán a
bheidh ainmnithe faoi alt 166 agus lena mbaineann an
scéim a fhorbairt agus go háirithe—”

a chur in ionad

“Is é a bheidh i ndréacht-scéim pleanála faoin alt seo
ráiteas scríofa agus plean ina léireofar an modh ina
mbeartaítear an láithreán a fhorbairt agus go háirithe—”,

agus,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Déanfar measúnacht chuí ar dhréacht-scéim
pleanála de réir Chuid XAB.”.

51.—Leasaítear alt 169 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) Measfar an dréacht-scéim pleanála a bheith
déanta 6 sheachtain tar éis an dréacht-scéim
pleanála agus an tuarascáil sin a chur faoi

69

Cd.2

Leasú ar alt 168
den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 169
den Phríomh-Acht.



Cd.2 A.51

70

[Uimh. 30.] [2010.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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bhráid chomhaltaí an údaráis pleanála de réir
fho-alt (3), mura gcinnfidh an t-údarás
pleanála, le rún—

(i) an dréacht-scéim pleanála a dhéanamh, faoi
réir athruithe agus modhnuithe (agus
beidh rún den sórt sin a rith faoi réir
mhíreanna (ba) agus (be)), nó

(ii) gan an dréacht-scéim pleanála a dhéanamh.

(ba) Tabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
dtaobh an bhfuil measúnacht straitéiseach
timpeallachta nó measúnacht chuí nó an dá
mheasúnacht sin, de réir mar a bheidh, le
déanamh i leith athrú nó modhnú beartaithe
amháin nó níos mó, arbh éard é nó iad, dá
ndéanfaí é nó iad, athrú ábhartha ar an
dréacht-scéim pleanála.

(bb) Sonróidh an bainisteoir, tráth nach déanaí ná 2
sheachtain tar éis breith a thabhairt faoi mhír
(ba), cibé tréimhse is dóigh leis nó léi is gá tar
éis an bhreith a thabhairt mar thréimhse atá
riachanach d’fhonn measúnacht dá dtagraítear
i mír (ba) a éascú.

(bc) Foilseoidh an t-údarás pleanála fógra faoin
athrú ábhartha beartaithe, agus más cuí sna
himthosca, faoi bhreith a thabhairt go bhfuil
ceanglas ann measúnacht dá dtagraítear i mír
(ba) a dhéanamh, i nuachtán amháin ar a
laghad a scaiptear ina limistéar.

(bd) Luafar san fhógra dá dtagraítear i mír (bc)—

(i) go bhféadfar cóip den athrú ábhartha
beartaithe agus d’aon bhreith ag an údarás
go bhfuil ceanglas ann measúnacht dá
dtagraítear i mír (ba) a dhéanamh, a
iniúchadh in áit nó in áiteanna a luafar
agus ag tráthanna a luafar agus ar shuíomh
gréasáin an údaráis, le linn tréimhse a
luafar nach giorra ná 4 sheachtain (agus
go coimeádfar cóipeanna lena n-iniúchadh
dá réir sin), agus

(ii) go ndéanfaidh an t-údarás aighneachtaí nó
tuairimí i scríbhinn maidir leis an athrú
ábhartha beartaithe nó le measúnacht dá
dtagraítear i mír (ba) agus a dhéantar
chuig an údarás pleanála nó a thugtar dó
laistigh de thréimhse a luafar, a chur i
gcuntas sula ndéanfar an dréacht-scéim
pleanála.

(be) Déanfaidh an t-údarás pleanála measúnacht dá
dtagraítear i mír (ba) ar an athrú ábhartha
beartaithe ar an dréacht-scéim pleanála laistigh
den tréimhse a shonróidh an bainisteoir.”,

agus
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(b) i bhfo-alt (7) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Féadfaidh an Bord, tar éis dó achomharc faoin
alt seo a bhreithniú, déanamh na dréacht-
scéime pleanála fara modhnuithe nó dá n-
éagmais, a cheadú, (agus beidh feidhm ag mír
(aa) maidir le haon mhodhnuithe) nó féadfaidh
sé diúltú é a cheadú.

(aa) Aon mhodhnú arna dhéanamh ag an mBord ar
achomharc, féadfar é a dhéanamh i gcás inar
mionmhodhnú é agus nach dóigh, dá bhrí sin,
go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an
gcomhshaol nó go rachaidh sé chun dochair nó
do shláine láithreáin Eorpaigh.”.

52.—Leasaítear alt 170(2) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir
fhorálacha Chuid XA nó Chuid XAB, nó an dá Chuid sin, de réir
mar is cuí, deonóidh údarás pleanála”a chur in ionad “Deonóidh
údarás pleanála”.

53.—Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid X tríd an alt seo a leanas
a chur isteach roimh alt 172:

“171A.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘measúnacht tionchair timpeallachta’ measúnacht
arna déanamh ag údarás pleanála nó ag an mBord, de réir mar
a bheidh, de réir na Coda seo agus rialachán a dhéantar fúithi,
lena n-aithneofar, lena dtuairisceofar agus lena measúnófar ar
mhodh cuí, faoi threoir gach cáis aonair agus de réir Airteagail
4 go 11 den Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta,
éifeachtaí díreacha agus neamhdhíreacha forbartha beartaithe
ar na nithe seo a leanas:

(a) daoine, flora agus fauna,

(b) ithir, uisce, aer, aeráid agus an tírdhreach,

(c) sócmhainní ábhartha agus an oidhreacht chultúrtha,
agus

(d) an idirghníomhaíocht idir na tosca a luaitear i
míreanna (a), (b) agus (c).

(2) Faoi réir na Coda seo, aon fhocal nó abairt a úsáidtear sa
Chuid agus a úsáidtear freisin sa Treoir um Measúnacht
Tionchair Timpeallachta, mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, tá an bhrí chéanna leis nó léi sa Chuid seo atá leis nó
léi sa Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta.”.

54.—Leasaítear alt 172 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Déanfaidh údarás pleanála nó an Bord, de réir mar
a bheidh, measúnacht tionchair timpeallachta maidir le
hiarratas ar thoiliú le haghaidh forbartha beartaithe, nó le
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haghaidh aicme forbartha beartaithe den sórt sin, a bheidh
forordaithe le rialacháin faoi alt 176.

(1A) I bhfo-alt (1)—

(a) ciallaíonn ‘forbairt bheartaithe’—

(i) togra chun ceann amháin díobh seo a
leanas a dhéanamh:

(I) forbairt lena mbaineann Cuid III;

(II) forbairt a fhéadfar a dhéanamh faoi
Chuid IX;

(III) forbairt ag údarás áitiúil nó ag údarás
Stáit faoi Chuid XI;

(IV) forbairt ar an imeall trá faoi Chuid
XV;

(V) forbairt faoi alt 43 d’Acht 2001;

(VI) forbairt faoi alt 51 d’Acht na mBóithre
1993; agus

(ii) d’ainneoin go bhfuil forbairt déanta,
forbairt a gceanglaítear iarratas ar thoiliú
ionaid a dhéanamh i ndáil léi faoi Chuid
XA;

(b) ciallaíonn ‘toiliú le haghaidh forbartha
beartaithe’ de réir mar is cuí—

(i) cead a dheonú;

(ii) cinneadh ón mBoird chun cead a dheonú ar
iarratas nó ar achomharc;

(iii) toiliú le forbairt faoi Chuid IX;

(iv) toiliú le forbairt ag údarás áitiúil nó údarás
Stáit faoi Chuid XI;

(v) toiliú le forbairt ar an imeall trá faoi
Chuid XV;

(vi) toiliú le forbairt faoi alt 43 d’Acht 2001;

(vii) toiliú le forbairt faoi alt 51 d’Acht na
mBóithre 1993; nó

(viii) toiliú ionaid faoi Chuid XA.

(1B) Déanfaidh iarratasóir ar thoiliú chun forbairt
bheartaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh,
ráiteas tionchair timpeallachta a thabhairt don údarás
pleanála nó don Bhord, de réir mar a bheidh, de réir na
rialachán ceada.

(1C) Diúltóidh an t-údarás pleanála nó an Bord, de réir
mar a bheidh, iarratas ar chead pleanála a bhreithniú i
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leith forbartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i gcás ina
mainneoidh an t-iarratasóir ráiteas tionchair timpeallachta
a thabhairt faoi fho-alt (1B).”.

55.—Leasaítear alt 174(4)(b) den Phríomh-Acht trí “a bheidh faoi
réir na Treorach um Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó an
Choinbhinsiúin Trasteorann” a chur in ionad “a bheidh faoi réir na
Treorach ón gComhairle nó an Choinbhinsiúin Trasteorann”.

56.—Leasaítear alt 176(1) trí “Déanfaidh an tAire rialacháin chun
éifeacht a thabhairt don Treoir um Measúnacht Tionchair
Timpeallachta—” a chur in ionad “Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh i dtaca leis an Treoir ón gComhairle nó thairis sin—”.

57.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na Codanna seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid X:

“CUID XA

Toiliú Ionaid

Léiriú. 177A.—(1) Sa Chuid seo—

déanfar ‘imthosca eisceachtúla’ a fhorléiriú de réir
alt 177D(2);

déanfar ‘ráiteas leigheasta tionchair timpeallachta’
a fhorléiriú de réir alt 177F;

déanfar ‘ráiteas leigheasta tionchair Natura’ a
fhorléiriú de réir alt 177G;

ciallaíonn ‘toiliú ionaid’ toiliú ionaid arna dheonú
faoi alt 177K.

(2) Faoi réir na Coda seo, mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt, tá le focal nó abairt a
úsáidtear sa Chuid agus a úsáidtear freisin sa
Treoir um Éin nó sa Treoir um Ghnáthóga an bhrí
chéanna sa Chuid seo atá leis nó léi sa Treoir um
Éin nó sa Treoir um Ghnáthóga.

Iarratas chun
iarratas a
dhéanamh ar
thoiliú ionaid i
gcás ina
mbeidh fógra
seirbheáilte ag
údarás
pleanála.

177B.—(1) I gcás ina dtiocfaidh údarás
pleanála ar an eolas, i ndáil le forbairt ina limistéar
riaracháin ar dheonaigh an t-údarás pleanála nó
an Bord cead ina leith, agus ar ina leith, atá nó a
bhí ceanglas ann—

(a) measúnacht tionchair timpeallachta a
dhéanamh,

(b) breith a thabhairt i ndáil le ceanglas a
bheith ann measúnacht tionchair
timpeallachta a dhéanamh, nó

(c) measúnacht chuí a dhéanamh,
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go bhfuil breithiúnas críochnaitheach ó chúirt
dlínse inniúla sa Stát nó ó Chúirt Bhreithiúnais an
Aontais Eorpaigh déanta á rá gur sháraigh an cead
an dlí nó go raibh sé neamhbhailí nó lochtach ar
shlí eile i bponc ábhartha—

(i) mar gheall ar aon ní a bhí san iarratas ar
chead nó fágtha ar lár as lena n-áirítear
measúnacht tionchair timpeallachta nó
ráiteas tionchair Natura nó an dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh, a
fhágáil ar lár nó neamhdhóthanacht
ráitis tionchair timpeallachta nó ráitis
tionchair Natura nó an dá ráiteas sin,
de réir mar a bheidh, nó

(ii) mar gheall ar aon earráid fíorais nó dlí
nó aon earráid nóis imeachta,

tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don duine a rinne
an fhorbairt nó d’úinéir nó d’áititheoir na talún de
réir mar is cuí.

(2) Déanfar, leis an bhfógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)—

(a) na himeachtaí agus na fionnachtana dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur in iúl
don duine dá dtabharfar an fógra,

(b) a ordú don duine lena mbaineann
iarratas a dhéanamh chuig an mBord
ar thoiliú ionaid tráth nach déanaí ná
12 sheachtain ó dháta an fhógra,

(c) a ordú don duine lena mbaineann
ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta nó ráiteas leigheasta
tionchair Natura nó an dá ráiteas sin,
de réir mar a bheidh, a thabhairt i
dteannta a iarratais nó a hiarratais,

(d) a chur in iúl don duine lena mbaineann
go bhféadfaidh sé nó sí aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an údarás
pleanála, nó tuairimí i scríbhinn a
thabhairt dó, tráth nach déanaí ná 4
sheachtain ó dháta an fhógra.

(3) Tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis an
fógra a thabhairt faoi fho-alt (1), déanfaidh an t-
údarás pleanála—

(a) i gcás nach mbeidh an aighneachtaí
déanta chuig an údarás, nó aon
tuairimí tugtha dó, faoi fho-alt (2)(d),
an fógra a dhaingniú, nó

(b) i gcás ina mbeidh aighneachtaí déanta
chuig an údarás, nó tuairimí tugtha dó,
faoi fho-alt (2)(d), faoi réir fho-alt (4),
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a chinneadh an fógra a dhaingniú nó a
tharraingt siar.

(4) Ní fhéadfaidh údarás pleanála fógra faoi
fho-alt (3)(b) a tharraingt siar ach amháin i gcás
inar suíodh don údarás nach bhfuil breithiúnas
críochnaitheach ó chúirt dlínse inniúla sa Stát nó
ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
déanta á rá gur sháraigh an cead a deonaíodh i
leith na forbartha an dlí, go raibh sé neamhbhailí
nó lochtach ar shlí eile i bponc ábhartha mar
gheall ar na nithe atá leagtha amach i bhfo-alt (1).

(5) Tabharfaidh an t-údarás pleanála fógra i
scríbhinn don duine dár tugadh an fógra faoi fho-
alt (1) i dtaobh an fógra a tharraingt siar nó a
dhaingniú agus i dtaobh na gcúiseanna a bhí leis
an gcéanna.

(6) (a) I gcás inarb é cinneadh an údaráis
pleanála an fógra a dhaingniú faoi fho-
alt (3)(a), beidh freisin san fhógra dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) ordachán á
ordú iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid tráth nach déanaí ná 12
sheachtain tar éis an fógra faoi fho-alt
(2) a thabhairt.

(b) I gcás inarb é cinneadh an údaráis
pleanála an fógra a dhaingniú faoi fho-
alt (3)(b), beidh freisin san fhógra dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) ordachán á
ordú iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid tráth nach déanaí ná 12
sheachtain tar éis an fógra faoi fho-alt
(5) a thabhairt.

(7) Cuirfidh an t-údarás pleanála cóip d’fhógra
arna thabhairt faoi fho-alt (2) nó (5) chuig an
mBord.

(8) Déanfaidh an t-údarás pleanála sonraí faoi
dhaingniú an fhógra nó faoina tharraingt siar ag
an údarás a thaifeadadh sa chlár.

(9) Chun críocha an ailt seo agus alt 177C,
measfar gur breithiúnas críochnaitheach
breithiúnas más rud é—

(a) go mbeidh an t-am ar laistigh de a
fhéadfar achomharc a thionscnamh i
gcoinne an bhreithiúnais imithe in éag
agus nach ndearnadh aon achomharc
den sórt sin,

(b) nach mbeidh aon fhoráil ann maidir le
hachomharc i gcoinne an bhreithiúnais
sin, nó

(c) go mbeidh achomharc i gcoinne an
bhreithiúnais tarraingthe siar.
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Iarratas ar
chead chun
iarratas a
dhéanamh ar
thoiliú ionaid i
gcás nár
sheirbheáil
údarás
pleanála fógra.

177C.—(1) Féadfaidh duine a mbeidh forbairt
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) déanta aige nó aici, nó
féadfaidh úinéir nó áititheoir na talún, de réir mar
is cuí, nár tugadh aon fhógra dó nó di faoi alt
177B, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
chead chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
i leith na forbartha.

(2) Maidir le forbairt a bhféadfaidh iarratasóir
iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh i
ndáil léi, is forbairt í a bheidh déanta i gcás ina
raibh nó ina bhfuil ceanglas ann measúnacht
tionchair timpeallachta a dhéanamh, breith a
thabhairt i dtaobh an bhfuil ceanglas ann
measúnacht tionchair timpeallachta a dhéanamh,
nó measúnacht chuí a dhéanamh, agus arb
amhlaidh ina leith—

(a) go measann an t-iarratasóir go
bhféadfadh sé go sáraíonn cead a
dheonaigh údarás pleanála nó an Bord
le haghaidh na forbartha an dlí nó go
bhfuil sé neamhbhailí nó lochtach ar
shlí eile i bponc ábhartha, cibé acu de
bhun breithiúnais chríochnaithigh ó
chúirt dlínse inniúla sa Stát nó ó Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nó
thairis sin—

(i) de bhíthin aon ní atá san iarratas ar
chead nó a fágadh ar lár as, lena
n-áirítear ráiteas tionchair
timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura, nó an dá ráiteas sin, de
réir mar a bheidh, a bheith fágtha
ar lár, nó de bhíthin ráiteas
tionchair timpeallachta nó ráiteas
tionchair Natura, nó an dá ráiteas
sin, de réir mar a bheidh, a bheith
neamhdhóthanach, nó

(ii) de bhíthin aon earráide fíorais nó
dlí nó aon earráide a bhaineann le
nós imeachta,

nó

(b) gurb é tuairim an iarratasóra gurb ann
d’imthosca eisceachtúla de chineál a
fhágann gurbh fhéidir gur chuí cead a
thabhairt an fhorbairt a thabhairt chun
rialtachta trí iarratas ar thoiliú ionaid
a cheadú.

(3) Tabharfaidh iarratasóir ar chead chun
iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid faoi fho-alt
(1) na nithe seo a leanas don Bhord:

(a) aon doiciméid a mheasfaidh sé nó sí a
bheith iomchuí chun tacú lena iarratas
nó lena hiarratas;
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(b) aon fhaisnéis nó doiciméadacht bhreise
a iarrfaidh an Bord, laistigh den
tréimhse a shonrófar in iarraidh den
sórt sin.

(4) I gcás ina mainneoidh iarratasóir ar chead
chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid faoi
fho-alt (1) faisnéis nó doiciméadacht bhreise a
thabhairt laistigh den tréimhse a shonrófar in
iarraidh faoi fho-alt (3)(b), nó laistigh de cibé
tréimhse bhreise a cheadóidh an Bord, measfar an
t-iarratas a bheith tarraingthe siar ag an
iarratasóir.

(5) Féadfaidh an Bord faisnéis agus doiciméid
a iarraidh de réir mar is cuí leis ón údarás pleanála
don limistéar riaracháin ina bhfuil an fhorbairt is
ábhar don iarratas faoin alt seo suite, lena n-
áirítear faisnéis agus doiciméid i ndáil le cead dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) agus i ndáil le haon
fhorbairt eile a bheidh déanta ag an iarratasóir
agus déanfaidh an t-údarás pleanála an fhaisnéis a
thabhairt tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis
don Bhord an fhaisnéis a lorg.

Cinneadh ón
mBord maidir
le cead a
dheonú chun
iarratas a
dhéanamh ar
thoiliú ionaid.

177D.—(1) Ní dhéanfaidh an Bord cead a
dheonú chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
i leith iarratais faoi alt 177C ach amháin i gcás inar
deimhin leis go raibh nó go bhfuil ceanglas ann
measúnacht tionchair timpeallachta a dhéanamh,
breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil ceanglas ann
measúnacht tionchair timpeallachta a dhéanamh,
nó measúnacht chuí a dhéanamh, i leith na
forbartha lena mbaineann agus i gcás inar deimhin
leis freisin—

(a) go sáraíonn cead a dheonaigh údarás
pleanála nó an Bord le haghaidh
forbartha an dlí, go bhfuil sé
neamhbhailí nó lochtach ar shlí eile i
bponc ábhartha cibé acu de bhun
breithiúnais chríochnaithigh ó chúirt
dlínse inniúla sa Stát nó ó Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nó
thairis sin—

(i) de bhíthin aon ní atá san iarratas ar
chead nó a fágadh ar lár as, lena
n-áirítear ráiteas tionchair
timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura, nó an dá ráiteas sin, de
réir mar a bheidh, a bheith fágtha
ar lár, nó de bhíthin ráiteas
tionchair timpeallachta nó ráiteas
tionchair Natura, nó an dá ráiteas
sin, de réir mar a bheidh, a bheith
neamhdhóthanach, nó

(ii) de bhíthin aon earráide fíorais nó
dlí nó aon earráide a bhaineann le
nós imeachta,
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nó

(b) gurb ann d’imthosca eisceachtúla a
fhágann go measann an Bord gur cuí
an deis ar an bhforbairt a thabhairt
chun rialtachta a cheadú trí iarratas ar
thoiliú ionaid a cheadú.

(2) Tabharfaidh an Bord aird ar na nithe seo a
leanas le linn dó breithniú a dhéanamh i dtaobh
an bhfuil imthosca eisceachtúla ann:

(a) an dtiocfaí timpeall ar chríoch agus ar
chuspóirí na Treorach um Measúnacht
Tionchair Timpeallacha nó na
Treorach um Ghnáthóga tríd an
bhforbairt a thabhairt chun rialtachta;

(b) ar chreid, nó arbh fhéidir le réasún go
gcreidfeadh, an t-iarratasóir nach raibh
an fhorbairt neamhúdaraithe;

(c) an bhfuil mórdhochar déanta don
chumas measúnacht a dhéanamh ar
thionchair thimpeallachta na forbartha
chun críche measúnachta tionchair
timpeallachta nó measúnachta cuí agus
foráil a dhéanamh maidir le
rannpháirteachas an phobail i
measúnacht den sórt sin;

(d) na héifeachtaí suntasacha iarbhír nó
dóchúla ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha iarbhír nó
dóchúla ar shláine láithreáin Eorpaigh
ag eascairt as an bhforbairt a
dhéanamh nó leanúint di;

(e) a mhéid is féidir éifeachtaí suntasacha
ar an gcomhshaol nó éifeachtaí
dochracha ar shláine láithreáin
Eorpaigh a leigheas;

(f) cibé acu ar chomhlíon an t-iarratasóir
ceadanna pleanála arna ndeonú
roimhe sin nó an ndearna sé nó sí
forbairt neamhúdaraithe roimhe sin;

(g) cibé nithe eile a mheasfaidh an Bord is
iomchuí.

(3) Le linn dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh
an bhfuil sé toilteanach cead a dheonú chun
iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid faoin alt seo,
tabharfaidh an Bord aird ar aon fhaisnéis a
thabharfaidh an t-iarratasóir faoi alt 177C(3) agus
ar aon fhaisnéis a thabharfaidh an t-údarás
pleanála faoi alt 177C(5).

(4) Déanfaidh an Bord cinneadh i dtaobh cead
a dheonú chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid nó diúltú cead den sórt sin a dheonú.
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(5) Déanfar cinneadh an Bhoird faoi fho-alt
(4)—

(a) 6 sheachtain tar éis iarratas a fháil faoi
alt 177C(1),

(b) 6 sheachtain tar éis faisnéis bhreise a
fháil ón iarratasóir faoi alt
177C(3)(b), nó

(c) 6 sheachtain tar éis faisnéis a fháil ón
údarás pleanála faoi alt 177C(5),

cibé acu is déanaí.

(6) Tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn don
iarratasóir i dtaobh a chinnidh maidir leis an
iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar
thoiliú ionaid agus i dtaobh na gcúiseanna leis.

(7) I gcás ina gcinnfidh an Bord cead a dheonú
chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid, beidh
freisin san fhógra faoi fho-alt (6) ordachán—

(a) á ordú iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid tráth nach déanaí ná 12
sheachtain tar éis an fógra a
thabhairt, agus

(b) á ordú ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta nó ráiteas leigheasta
tionchair Natura, nó an dá ráiteas sin,
de réir mar a mheasfaidh an Bord is
cuí, a thabhairt i dteannta an iarratais.

(8) Déanfaidh an Bord cóip den fhógra i
dtaobh a chinnidh faoi fho-alt (6) agus a ordacháin
faoi fho-alt (7) a thabhairt don údarás pleanála
don limistéar riaracháin ina bhfuil an fhorbairt is
ábhar don iarratas ar chead chun iarratas a
dhéanamh ar thoiliú ionaid suite agus déanfaidh
an t-údarás sonraí faoin gcinneadh agus faoin
ordachán a thaifeadadh sa chlár.

Iarratas ar
thoiliú ionaid.

177E.—(1) Déanfar iarratas ar thoiliú ionaid
chuig an mBord.

(2) Maidir le hiarratas chuig an mBord ar
thoiliú ionaid—

(a) déanfar é de bhun fógra arna thabhairt
faoi alt 177B nó 261A nó de bhun
cinnidh ar chead a dheonú chun
iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
faoi alt 177D,

(b) sonrófar ann ainm an duine atá ag
déanamh an iarratais,

(c) de réir ordacháin ón údarás pleanála
faoi alt 177B(2), beidh ag gabháil leis
ráiteas leigheasta tionchair
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timpeallachta nó ráiteas leigheasta
tionchair Natura, nó an dá ráiteas sin,
de réir mar a bheidh,

(d) de réir ordacháin ón mBord faoi alt
177D(7), beidh ag gabháil leis ráiteas
leigheasta tionchair timpeallachta nó
ráiteas leigheasta tionchair Natura, nó
an dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh,

(e) beidh ag gabháil leis an táille is iníoctha
de réir alt 177M,

(f) beidh sé de réir aon cheanglas a
fhorordaítear faoi alt 177N, agus

(g) gheobhaidh an Bord é laistigh den
tréimhse a shonraítear in alt 177B,
177D nó 261, de réir mar is cuí.

(3) Aon iarratas ar thoiliú ionaid nach mbeidh
de réir cheanglais fho-alt (2) beidh sé neamhbhailí.

(4) Féadfaidh an Bord, dá rogha féin, ar
iarraidh a fháil an tréimhse a shonraítear in alt
177B, 177D nó 261A, chun iarratas a dhéanamh ar
thoiliú ionaid, a fhadú ar feadh cibé tréimhse
bhreise is cuí leis.

(5) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis
iarratas ar thoiliú ionaid a fháil faoin alt seo, nach
bhfuil neamhbhailí, cóip den iarratas agus de na
doiciméid uile a ghabhann leis, lena n-áirítear an
ráiteas leigheasta tionchair timpeallachta nó
ráiteas leigheasta tionchair Natura, nó an dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh, a chur chuig an
údarás pleanála don limistéar ina bhfuil an
fhorbairt is ábhar don iarratas suite agus cuirfear
na doiciméid sin ar an gclár.

Ráiteas
leigheasta
tionchair
timpeallachta.

177F.—(1) Beidh an méid seo a leanas i ráiteas
leigheasta tionchair timpeallachta:

(a) ráiteas maidir leis na héifeachtaí
suntasacha, más ann, ar an
gcomhshaol, a tharla nó atá ag tarlú nó
ar féidir a bheith ag súil leis go
réasúnach go dtarlóidh siad de bhrí go
ndearnadh an fhorbairt is ábhar don
iarratas ar thoiliú ionaid;

(b) sonraí—

(i) faoi aon bhearta leighis cuí a ghabh
an t-iarratasóir ar thoiliú ionaid de
láimh nó a bheartaíonn sé nó sí a
ghabháil de láimh, chun aon
éifeachtaí dochracha suntasacha
ar an gcomhshaol a leigheas;

(ii) an tréimhse ama ar laistigh di a
dhéanfaidh an t-iarratasóir aon
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bhearta leighis beartaithe nó a
dhéanfar iad thar a cheann nó thar
a ceann;

(c) cibé faisnéis a bheidh forordaithe faoi
alt 177N.

(2) (a) Sula ndéanfaidh iarratasóir iarratas ar
thoiliú ionaid, féadfaidh sé nó sí a
iarraidh ar an mBord tuairim scríofa
arna hullmhú ag an mBord a thabhairt
dó nó di maidir leis an bhfaisnéis is gá
a bheith sa ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta i ndáil leis an bhforbairt
is ábhar don iarratas agus déanfaidh an
Bord, a luaithe is féidir, an t-iarratas
sin a chomhlíonadh.

(b) Déanfaidh iarratasóir, i dtaca le
hiarratas faoi mhír (a), dóthain
faisnéise a chur ar aghaidh chuig an
mBord i ndáil leis an bhforbairt is
ábhar don iarratas ar thoiliú ionaid
chun a chumasú don Bhord an t-
iarratas sin a chomhlíonadh, agus
déanfaidh sé nó sí aon fhaisnéis bhreise
a iarrfaidh an Bord a chur ar aghaidh.

(c) Ní dochar do chomhlíonadh aon cheann
dá fheidhmeanna faoin Acht seo nó
rialacháin faoin Acht seo ag an mBord
é tuairim a thabhairt faoin bhfo-alt seo
agus ní féidir brath ar an tuairim san
iarratas ar thoiliú ionaid nó in aon
imeachtaí dlí.

Ráiteas
leigheasta
tionchair
Natura.

177G.—(1) Beidh an méid seo a leanas i ráiteas
leigheasta tionchair Natura:

(a) ráiteas maidir leis na héifeachtaí
suntasacha, más ann, ar an láithreán
Eorpach iomchuí a tharla nó atá ag
tarlú nó ar féidir a bheith ag súil leis
go réasúnach go dtarlóidh siad de bhrí
gur ndearnadh an fhorbairt is ábhar
don iarratas ar thoiliú ionaid;

(b) sonraí—

(i) faoi aon bhearta leighis nó
maolaithe a ghabh an t-iarratasóir
ar thoiliú ionaid de láimh nó a
bheartaíonn sé nó sí a ghabháil de
láimh, chun aon éifeachtaí
suntasacha ar an gcomhshaol nó
ar an láithreán Eorpach a leigheas
nó a mhaolú;

(ii) an tréimhse ama ar laistigh di a
dhéanfaidh an t-iarratasóir aon
bhearta leighis nó maolaithe
beartaithe den sórt sin nó a
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dhéanfar iad thar a cheann nó thar
a ceann;

(c) cibé faisnéis a fhorordófar faoi alt 177N;

(d) agus féadfaidh an méid seo a leanas a
bheith curtha mar fhoscríbhinn leis,
más iomchuí, agus i gcás gur mian leis
an iarratasóir brath ar an gcéanna:

(i) ráiteas faoi chúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh;

(ii) aon bhearta cúitimh a bheidh
beartaithe ag an iarratasóir.

Aighneachtaí
nó tuairimí ag
duine seachas
an t-iarratasóir
ar thoiliú
ionaid nó
údarás
pleanála.

177H.—(1) Féadfaidh aon duine seachas an t-
iarratasóir ar thoiliú ionaid nó údarás pleanála
aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt dó, i
ndáil le hiarratas ar thoiliú ionaid.

(2) Ní dhéanfaidh an Bord aon aighneachtaí nó
tuairimí a bheidh déanta nó tugtha faoin alt seo a
bhreithniú más rud nár chomhlíon an duine a
rinne iad a chur faoi bhráid an Bhoird aon
fhorálacha iomchuí a fhorordaítear leis na
rialacháin faoi alt 177N.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le
haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó
tugtha ag Ballstát nó stát eile is páirtí sa
Choinbhinsiún Trasteorann, agus a eascróidh as
comhchomhairliúchán de réir na Treorach um
Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó an
Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh,
i ndáil le héifeachtaí na forbartha lena mbaineann
an t-iarratas ar thoiliú ionaid ar an gcomhshaol.

Tuarascáil
údaráis
pleanála.

177I.—(1) Tráth nach déanaí ná 10 seachtain
tar éis d’údarás pleanála cóip d’iarratas ar thoiliú
ionaid nó de ráiteas leigheasta tionchair
timpeallacha nó ráiteas leigheasta tionchair
Natura, nó den dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh,
a fháil faoi alt 177E(5), cuirfidh údarás pleanála
tuarascáil faoi bhráid an Bhoird agus déanfaidh an
Bord an tuarascáil a bhreithniú.

(2) Beidh na nithe seo a leanas i dtuarascáil dá
dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) faisnéis a bhaineann le forbairt (lena n-
áirítear forbairt seachas an fhorbairt is
ábhar don iarratas ar thoiliú) arna
déanamh ar an láithreán ina bhfuil an
fhorbairt is ábhar don iarratas ar
thoiliú suite agus le haon iarratas ar
chead a bheidh déanta i ndáil leis an
láithreán agus toradh an iarratais;
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(b) faisnéis a bhaineann le haon litir
rabhaidh, fógra forfheidhmiúcháin nó
imeachtaí maidir le cionta faoin Acht
seo a bhfuil baint acu leis an iarratasóir
ar thoiliú ionaid;

(c) faisnéis maidir le forálacha iomchuí an
phlean forbartha agus aon phlean
limistéir áitiúil de réir mar a fhearann
siad ar limistéar an láithreáin agus ar
an gcineál forbartha lena mbaineann;

(d) aon fhaisnéis a bheidh ag an údarás—

(i) maidir le haon éifeachtaí
suntasacha, reatha, oirchilleacha
nó roimhe seo ar an gcomhshaol,
nó ar láithreán Eorpach a
bhaineann leis an bhforbairt nó
leis an láithreán ina ndearnadh an
fhorbairt agus, más iomchuí, an
limistéar atá thart timpeall ar an
bhforbairt nó ar an láithreán nó
gar di nó dó, nó

(ii) maidir le haon bhearta leighis a
moladh nó a gabhadh de láimh;

(e) tuairim an bhainisteora, lena n-áirítear
cúiseanna léi, maidir leis an méid seo
a leanas—

(i) cibé acu is ceart nó nár cheart toiliú
ionaid a dheonú le haghaidh na
forbartha, agus

(ii) na coinníollacha, más ann, is cóir a
chur ag gabháil le deonú toilithe
ionaid.

Dréacht-
ordachán agus
ordachán scor
de
ghníomhaíocht
nó
d’oibríochtaí.

177J.—(1) I gcás go mbeidh iarratas ar thoiliú
ionaid arna dhéanamh de réir alt 177E faighte ag
an mBord agus go mbeidh breithniú á dhéanamh
aige ar an iarratas sin, féadfaidh sé dréacht-
ordachán a thabhairt i scríbhinn don duine a rinne
an t-iarratas ina gceanglófar ar an duine scor,
laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe sa
dréacht-ordachán, dá ghníomhaíocht nó dá
gníomhaíocht uile nó de chuid di nó dá oibríochtaí
nó dá hoibríochtaí uile nó de chuid díobh ar an
láithreán forbartha, nó ag an láithreán forbartha,
is ábhar don iarratas, i gcás ina dtagann an Bord
ar an tuairim gur dóigh gur chúis éifeachtaí
dochracha suntasacha ar an gcomhshaol nó
éifeachtaí dochracha ar shláine láithreáin
Eorpaigh é dá leanfaí den ghníomhaíocht uile nó
de chuid di nó de na hoibríochtaí uile nó de
chuid díobh.

(2) Déanfar leis an dréacht-ordachán dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) na cúiseanna a bhí ag an
mBoird lena thuairim gur dóigh gur chúis

83

Cd.2 A.57



Cd.2 A.57

84

[Uimh. 30.] [2010.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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éifeachtaí dochracha suntasacha ar an gcomhshaol
nó éifeachtaí dochracha ar shláine láithreáin
Eorpaigh é dá leanfaí den ghníomhaíocht uile nó
de chuid di nó de na hoibríochtaí uile nó de chuid
díobh a chur in iúl don iarratasóir.

(3) Féadfaidh duine dá dtabharfar an dréacht-
ordachán aighneacht a dhéanamh chuig an mBord
nó tuairim a thabhairt dó i ndáil leis an dréacht-
ordachán laistigh de 2 sheachtain ón tráth
fhaightear an dréacht-ordachán.

(4) Breithneoidh an Bord aon aighneacht nó
tuairim a chuirfear faoina bhráid faoi fho-alt (3)
agus féadfaidh sé ceann amháin de na nithe seo a
leanas a dhéanamh:

(a) ordachán a thabhairt don iarratasóir ar
thoiliú ionaid lena ndaingnítear an
dréacht-ordachán;

(b) ordachán a thabhairt don iarratasóir
lena n-athraítear an dréacht-ordachán;

(c) an dréacht-ordachán a tharraingt siar,

agus déanfaidh sé cóip den ordachán a chur chuig
an údarás pleanála iomchuí, nó a chinneadh maidir
leis an dréacht-ordachán a tharraingt siar a chur in
iúl don údarás, de réir mar a bheidh.

(5) Aon duine a mhainneoidh ordachán arna
thabhairt ag an mBord faoi fho-alt (4) a
chomhlíonadh laistigh den tréimhse ama a bheidh
sonraithe san ordachán beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €12,600,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) I gcás ina gciontófar duine i gcion dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) agus go leanfaidh sé nó
sí den chion tar éis a chiontaithe nó a ciontaithe,
beidh sé nó sí ciontach i gcion breise ar gach lá ar
a leanfar den sárú agus, in aghaidh gach ciona den
sórt sin, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €500 in aghaidh gach lae a
leanfar amhlaidh den chion nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, ar choinníoll, má chiontaítear
duine sna himeachtaí céanna in 2 chion
breise den sórt sin nó níos mó, nach
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faide ná 6 mhí an téarma príosúnachta
comhiomlán a dhlífear a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €12,600, in aghaidh gach lae a
leanfar amhlaidh den chion, nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 2 bhliain, nó iad araon a chur air
nó uirthi, ar choinníoll, má chiontaítear
duine sna himeachtaí céanna in 2 chion
breise den sórt sin nó níos mó, nach
faide ná 2 bhliain an téarma
príosúnachta comhiomlán a dhlífear a
chur air nó uirthi.

Cinneadh an
Bhoird.

177K.—(1) I gcás iarratas a dhéanamh chun an
Bhoird ar thoiliú ionaid de réir fhorálacha iomchuí
an Achta agus aon rialachán arna ndéanamh faoi,
féadfaidh an Bord cinneadh an toiliú ionaid a
dheonú, faoi réir nó d’éagmais coinníollacha, nó é
a dhiúltú.

(2) Le linn dó a chinneadh a dhéanamh i ndáil
le hiarratas ar thoiliú ionaid, breithneoidh an Bord
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an
limistéir, agus aird á tabhairt aige ar na nithe seo
a leanas:

(a) forálacha an phlean forbartha nó aon
phlean limistéir áitiúil don limistéar;

(b) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar;

(c) an ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta, nó an ráiteas leigheasta
tionchair Natura, nó an dá ráiteas sin,
de réir mar a bheidh, a cuireadh
isteach leis an iarratas;

(d) na héifeachtaí suntasacha ar an
gcomhshaol, nó ar láithreán Eorpach,
a tharla nó atá ag tarlú nó arbh fhéidir
a bheith ag súil leis go réasúnach go
dtarlóidís de bhrí go ndearnadh an
fhorbairt lena mbaineann;

(e) tuarascáil agus tuairim an údaráis
pleanála faoi alt 177I;

(f) aon aighneachtaí a rinneadh nó aon
tuairimí a tugadh de réir rialachán arna
ndéanamh faoi alt 177N;

(g) aon tuarascáil nó moladh a bheidh
ullmhaithe i ndáil leis an iarratas ag an
mBord nó thar a cheann, lena n-
áirítear tuarascáil an duine a bheidh ag
seoladh aon éisteachta ó bhéal thar
ceann an Bhoird;
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(h) más láithreán Eorpach nó limistéar a
bheidh forordaithe chun críocha alt
10(2)(c) an limistéar nó cuid den
limistéar, an méid sin;

(i) coinníollacha a fhéadfar a fhorchur i
ndáil le cead a dheonú faoi alt 34(4);

(j) na nithe dá dtagraítear in alt 143;

(k) tuairimí Ballstáit i gcás ina dtabharfar
fógra don Bhallstát de réir rialachán
faoin Acht seo;

(l) aon fhorálacha iomchuí den Acht seo
agus de rialacháin arna ndéanamh
faoi.

(3) Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar
áireamh sna coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)—

(a) coinníoll amháin nó níos mó de na
coinníollacha dá dtagraítear in alt
34(4),

(b) coinníoll nó coinníollacha a bhaineann
le leigheas an láithreáin uile ar a bhfuil
an fhorbairt is ábhar don deonú
toilithe ionaid suite nó cuid de,

(c) coinníoll nó coinníollacha lena
gceanglaítear ranníoc airgid a
dhéanamh de réir alt 48, nó

(d) coinníoll nó coinníollacha lena
gceanglaítear ranníoc airgid a
dhéanamh de réir scéime ranníocaí
forbartha forlíontaí faoi alt 49.

(4) Cuirfidh an Bord fógra i dtaobh a chinnidh
faoi fho-alt (1) chuig an iarratasóir, agus luafar san
fhógra sin—

(a) na príomhchúiseanna go ndéantar an
cinneadh agus na príomhchúinsí ar a
ndéantar é, agus

(b) i gcás ina bhforchuirtear coinníollacha i
ndáil le deonú toilithe ionaid, na
príomhchúiseanna a bhaineann le haon
choinníollacha den sórt sin a fhorchur.

(5) Déanfaidh an Bord freisin cóip dá
chinneadh faoi fho-alt (1) a chur chuig an údarás
pleanála ar ina limistéar atá an fhorbairt is ábhar
don iarratas ar thoiliú ionaid suite agus chuig aon
duine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i
ndáil leis an iarratas.
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(6) D’fhonn amhras a sheachaint, ní bheidh aon
cheart chun cúitimh faoi Chuid XII i leith aon
cheann díobh seo a leanas:

(a) cinneadh arna dhéanamh ag an mBord
faoi alt 177D diúltú cead a dheonú
chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid;

(b) ordachán arna dhéanamh ag an mBord
scor de ghníomhaíocht uile nó de chuid
di nó d’oibríochtaí uile nó de chuid
díobh faoi alt 177J;

(c) cinneadh arna dhéanamh ag an mBord
faoin alt seo iarratas ar thoiliú ionaid
faoin alt seo a dhiúltú;

(d) cinneadh arna dhéanamh ag an mBord
faoin alt seo toiliú ionaid a dheonú faoi
réir aon choinníll amháin nó níos mó
ná aon choinníoll amháin;

(e) ordachán arna dhéanamh ag an mBord
scor de ghníomhaíocht nó d’oibríochtaí
nó bearta leigheasta a dhéanamh faoi
alt 177L.

Ordachán ón
mBord scor de
ghníomhaíocht
nó
d’oibríochtaí
nó bearta
leighis a
dhéanamh.

177L.—(1) I gcás ina ndiúltóidh an Bord
iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar
thoiliú ionaid faoi alt 177D, nó ina ndiúltóidh sé
toiliú ionaid a dheonú faoi alt 177K, féadfaidh sé
dréacht-ordachán a thabhairt i scríbhinn don
iarratasóir lena mbaineann á cheangal air nó
uirthi—

(a) scor laistigh den tréimhse a shonraítear
sa dréacht-ordachán, dá
ghníomhaíocht nó dá gníomhaíocht
uile nó de chuid di nó dá oibríochtaí
nó dá hoibríochtaí uile nó de chuid
díobh ar an láithreán forbartha nó ag
an láithreán forbartha is ábhar don
iarratas, i gcás go dtagann an Bord ar
an tuairim gur dóigh gur chúis
éifeachtaí dochracha suntasacha ar an
gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha ar
shláine láithreáin Eorpaigh é dá leanfaí
den ghníomhaíocht uile nó de chuid di
nó de na hoibríochtaí uile nó de chuid
díobh.

(b) cibé bearta leighis a dhéanamh, laistigh
den tréimhse a bheidh sonraithe sa
dréacht-ordachán, a mheasfaidh an
Bord is gá ar mhaithe le ceachtar
ceann acu seo leanas nó leo araon:

(i) an láithreán ar a bhfuil nó ag a
bhfuil an fhorbairt dá dtagraítear
san iarratas suite a chur i riocht

87

Cd.2 A.57



Cd.2 A.57

88

[Uimh. 30.] [2010.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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sábháilte agus inchothaithe ó
thaobh an chomhshaoil arís;

(ii) meath, i láithreán Eorpach, ar
ghnáthóga nádúrtha agus ar
ghnáthóga speiceas nó díshocrú na
speiceas ar ina leith a ainmníodh
an láithreán a sheachaint, a mhéid
a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú
suntasach an díshocrú sin i ndáil le
cuspóirí na Treorach um
Ghnáthóga.

(2) Sa dréacht-ordachán dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), tabharfar na cúiseanna ar a measann an
Bord gur gá na bearta sonraithe agus cuirfear in
iúl don duine a gcuirfear an t-ordachán chuige nó
chuici go bhféadfaidh sé nó sí aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó i ndáil leis an bhfógra laistigh de 4 sheachtain
ó dháta an fhógra.

(3) I gcás ina dtabharfaidh an Bord dréacht-
ordachán do dhuine faoi fho-alt (1), cuirfidh sé
cóip den ordachán an tráth céanna chuig an údarás
pleanála iomchuí agus cuirfidh sé in iúl don údarás
pleanála go bhféadfaidh sé aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó i ndáil leis an bhfógra laistigh de 4 sheachtain
ó dháta an fhógra.

(4) I ndáil leis na bearta leighis a bheidh
sonraithe, ordófar i ndréacht-ordachán arna
eisiúint faoi fho-alt (1) don duine dá dtabharfar an
t-ordachán—

(a) na bearta leighis a bheidh sonraithe sa
dréacht-ordachán a dhéanamh,

(b) taifid a choimeád ar na bearta leighis a
bheidh á ndéanamh de réir an
dréacht-ordacháin,

(c) na bearta leighis a dhéanamh i cibé ord,
a bheidh sonraithe sa dréacht-
ordachán, is cuí leis an mBord,

(d) aon cheanglais a bhaineann le
faireachán nó iniúchadh, ag an údarás
pleanála iomchuí, ar na bearta leighis
a bheidh sonraithe sa dréacht-
ordachán a chomhlíonadh,

(e) na bearta leighis a dhéanamh laistigh
den tréimhse ama a bheidh sonraithe
sa dréacht-ordachán.

(5) Breithneoidh an Bord aon aighneachtaí nó
tuairimí i ndáil leis an dréacht-ordachán arna
ndéanamh chuige nó arna dtabhairt dó ag an duine
ar eisíodh an t-ordachán chuige nó chuici nó ag an
an údarás pleanála iomchuí, laistigh de 4
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sheachtain ó dháta an dréacht-ordacháin, agus
déanfaidh sé, a luaithe is féidir—

(a) ordachán a eisiúint chuig an iarratasóir
ag daingniú an dréacht-ordacháin, nó

(b) ordachán a eisiúint chuig an iarratasóir
ag athrú an dréacht-ordacháin, nó

(c) an dréacht-ordachán a tharraingt siar,

agus cuirfidh sé cóip den ordachán chuig an údarás
pleanála iomchuí, nó, de réir mar a bheidh,
cuirfidh sé a chinneadh an dréacht-ordachán a
tharraingt siar in iúl don údarás.

(6) Aon duine a mhainneoidh ordachán arna
eisiúint ag an mBord faoi fho-alt (4) a
chomhlíonadh laistigh den tréimhse a bheidh
sonraithe san ordachán, beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €12,600,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) I gcás ina gciontófar duine i gcion dá
dtagraítear i bhfo-alt (6) agus go leanfaidh sé nó
sí den chion tar éis a chiontaithe nó a ciontaithe,
beidh sé nó sí ciontach i gcion breise ar gach lá ar
a leanfar den sárú agus, in aghaidh gach ciona den
sórt sin, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €500 in aghaidh gach lae a
leanfar amhlaidh den chion nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, ar choinníoll, má chiontaítear
duine sna himeachtaí céanna in 2 chion
breise den sórt sin nó níos mó, nach
faide ná 6 mhí an téarma príosúnachta
comhiomlán a dhlífear a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €12,600 in aghaidh gach
lae a leanfar amhlaidh den chion, nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 2 bhliain, nó iad araon a chur air
nó uirthi, ar choinníoll, má chiontaítear
duine sna himeachtaí céanna in 2 chion
breise den sórt sin nó níos mó, nach
faide ná 2 bhliain an téarma
príosúnachta comhiomlán a dhlífear a
chur air nó uirthi.
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(Leasú) 2010.

(8) A mhéid a eisítear ordachán lena
gceanglaítear go ndéanfar bearta leighis i leith
forbartha dá dtagraítear in alt 157(4)(aa), féadfar
na bearta leighis sin a cheangal i ndáil le forbairt
den sórt sin a rinneadh tráth ar bith, is tráth nach
luaithe ná 7 mbliana roimh an dáta a thiocfaidh an
t-alt seo i ngníomh.

(9) I gcás ina sonrófar faireachán agus
iniúchadh ag údarás pleanála ar bhearta leighis in
ordachán faoin alt seo, déanfaidh an t-údarás
pleanála an faireachán agus an t-iniúchadh a chur
i gcrích de réir an ordacháin.

Táillí agus
costais a
éireoidh ar
iarratas ar
thoiliú ionaid.

177M.—(1) Beidh an táille is iníoctha leis an
mBord i leith iarratais ar thoiliú ionaid
comhionann leis an táille a bheadh iníoctha leis
an údarás pleanála faoi na rialacháin cheada dá
mbeadh iarratas á dhéanamh ag an iarratasóir ar
chead le haghaidh na forbartha faoi alt 34(1)
seachas iarratas ar thoiliú ionaid.

(2) I gcás ina ndeonaíonn an Bord iarratas ar
thoiliú ionaid faoi alt 177K i gcás inar dheonaigh
sé cead chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
ar na forais gurb ann d’imthosca eisceachtúla ann,
nó i gcás ina ndéanfar an t-iarratas i gcomhlíonadh
ordacháin chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid faoi alt 261A, féadfaidh sé a chinneadh gur
gá suim nó suimeanna a íoc chun cuid de na costais
nó na costais uile a thabhaigh an Bord nó an t-
údarás pleanála le linn breithniú a dhéanamh ar
an iarratas a íoc agus féadfaidh sé a ordú don
iarratasóir an tsuim nó na suimeanna a íoc leis an
mBord nó leis an údarás pleanála nó leo araon, de
réir mar a bheidh.

(3) Déanfar tagairt do chostais i bhfo-alt (2) a
fhorléiriú mar thagairt do cibé costais a
mheasfaidh an Bord dá lánrogha féin gur costais
réasúnacha iad, ach ní fholaíonn sí tagairt do cibé
méid de na costais dá dtagraítear i bhfo-alt (2) atá
gnóthaithe ag an mBord ar mhodh táille arna
gearradh faoi alt 144.

(4) I gcás ina n-ordóidh an Bord d’iarratasóir
suim bhreise, nó suimeanna breise, a íoc leis nó
leis an údarás pleanála faoi fho-alt (2), déanfaidh
sé, an tráth céanna a thabharfaidh sé fógra don
iarratasóir maidir lena chinneadh faoi alt 177D(6),
fógra a thabhairt don iarratasóir lena n-éileofar go
n-íocfaidh an t-iarratasóir an tsuim sin nó na
suimeanna sin agus tabharfaidh sé, más cuí, cóip
den fhógra don údarás pleanála don limistéar ina
bhfuil an fhorbairt is ábhar don iarratas suite.

(5) Féadfaidh iarratasóir a gheobhaidh fógra i
ndáil le costais faoi fho-alt (2), laistigh de 2
sheachtain ó dháta an fhógra sin, aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord, nó tuairimí a thabhairt
dó, i ndáil leis an tsuim nó leis na suimeanna a
cuireadh in iúl amhlaidh.
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(6) Breithneoidh an Bord na haighneachtaí a
dhéanfar chuige, nó na tuairimí a thabharfar dó,
faoi fho-alt (5) agus cinnfidh sé, a luaithe is féidir,
an fógra faoi fho-alt (2) a dhaingniú, a athrú nó a
tharraingt siar agus tabharfaidh sé fógra don
iarratasóir maidir le cinneadh an Bhoird agus na
cúiseanna atá leis agus tabharfaidh sé cóip dá
chinneadh don údarás pleanála iomchuí.

(7) I gcás ina mainneoidh iarratasóir ar thoiliú
ionaid suim nó suimeanna a íoc i leith costas de
réir ordú faoi fho-alt (2), féadfaidh an Bord nó an
t-údarás pleanála de réir mar is cuí an tsuim nó na
suimeanna a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí
in aon chúirt dlínse inniúla.

Rialacháin. 177N.—(1) Déanfaidh an tAire, le rialacháin,
foráil maidir le cibé nithe a bhaineann le nós
imeachta agus riarachán a mheasfaidh an tAire a
bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith na
Coda seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt
seo do na nithe seo a leanas:

(a) maidir le hiarratas a dhéanamh ar chead
chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid nó ar thoiliú ionaid;

(b) á cheangal faisnéis a chur isteach i leith
iarratais dá dtagraítear i mír (a);

(c) á cheangal ar iarratasóir fógra nó fógraí
sonraithe a bhaineann le hiarratas dá
dtagraítear i mír (a) a fhoilsiú;

(d) á cheangal ar iarratasóir ar chead chun
iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
nó ar thoiliú ionaid aon fhaisnéis nó
fianaise bhreise a chur isteach i leith a
iarratais nó a hiarratais (lena n-áirítear
aon fhaisnéis maidir le haon eastát nó
leas i dtalamh nó ceart thar thalamh);

(e) á cheangal ar an mBord fógra a
thabhairt d’údaráis fhorordaithe
maidir le hiarratais ar thoiliú ionaid
agus cibé doiciméid, sonraí, pleananna
nó faisnéis eile ina leith a bheidh
forordaithe a thabhairt dóibh;

(f) á cheangal ar an mBord, i gcás iarratas
ar thoiliú ionaid inar dócha go raibh nó
go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an
bhforbairt is ábhar don iarratas ar
chomhshaol Ballstáit den Aontas
Eorpach nó stáit is páirtí sa
Choinbhinsiún Trasteorann, fógra a
thabhairt don stát sin;
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(Leasú) 2010.

(g) aon doiciméid, sonraí, pleananna nó
faisnéis eile a bheidh sonraithe i leith
iarratas ar thoiliú ionaid a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag daoine den phobal
in oifigí an Bhoird nó an údaráis
pleanála iomchuí;

(h) aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord, nó tuairimí a thabhairt dó, i
ndáil le hiarratais ar thoiliú ionaid;

(i) an fhaisnéis a bheidh i ráiteas leigheasta
tionchair timpeallachta;

(j) an fhaisnéis a bheidh i ráiteas leigheasta
tionchair Natura;

(k) á cheangal ar an mBord faisnéis a
shonrófar i leith iarratas ar chead chun
iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionaid
nó iarratas ar thoiliú ionaid agus an tslí
ar ar déileáladh leo a thabhairt don
Aire agus d’aon daoine eile a
shonrófar;

(l) á cheangal ar an mBord cinntí an
Bhoird i leith iarratas ar thoiliú ionaid
a fhoilsiú nó fógra a thabhairt maidir
leo, lena n-áirítear fógra maidir leo a
thabhairt do chomhlachtaí forordaithe
agus do dhaoine a rinne aighneachtaí
nó a thug tuairimí ar an tslí
fhorordaithe.

Forfheidhmiú. 177O.—(1) Beidh éifeacht le deonú toilithe
ionaid amhail is dá mba chead é a deonaíodh faoi
alt 34 den Acht agus i gcás ina bhfuil forbairt á
déanamh, de réir toiliú ionaid nó aon choinníll a
bhfuil an toiliú faoina réir measfar gur forbairt
údaraithe í.

(2) I gcás nach ndearnadh forbairt, nó nach
bhfuil forbairt á déanamh, de réir deonú toilithe
ionaid nó aon choinníll a bhfuil an toiliú ionaid
faoina réir, d’ainneoin aon fhorála eile san Acht
seo, is forbairt neamhúdaraithe an fhorbairt.

(3) I gcás ina gceanglóidh údarás pleanála ar
dhuine, faoi alt 177B nó alt 261A, iarratas a
dhéanamh ar thoiliú ionaid le haghaidh forbartha
agus—

(a) go mainneoidh sé nó sí iarratas den sórt
sin a dhéanamh de réir fhorálacha
iomchuí na Coda seo agus rialachán
arna ndéanamh faoi alt 177N, nó

(b) go mainneoidh sé nó sí, tar éis iarratas
a dhéanamh, an fhaisnéis bhreise a
thabhairt de réir mar a cheanglaítear
faoi fhorálacha iomchuí sa Chuid seo
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nó i rialacháin arna ndéanamh faoi alt
177N,

cuirfidh an Bord an méid sin in iúl don údarás
pleanála don limistéar ina bhfuil an fhorbairt suite
agus, d’ainneoin aon fhorála eile san Acht seo, is
forbairt neamhúdaraithe an fhorbairt.

(4) I gcás ina gcuirfidh an Bord in iúl d’údarás
pleanála go bhfuil feidhm ag mír (a) nó (b) de réir
mar is cuí, d’fho-alt (3) maidir le hiarratas,
déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir,
fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint faoi alt 154 den
Acht seo lena gceanglófar go scoirfear de
ghníomhaíocht agus go ndéanfar cibé bearta a
mheasfaidh an t-údarás a bheith cuí.

(5) I gcás ina ndiúltóidh an Bord d’iarratas ar
thoiliú ionaid le haghaidh forbartha faoi alt 177K,
measfar, d’ainneoin aon fhorála eile san Acht seo,
gur forbairt neamhúdaraithe an fhorbairt, agus
déanfaidh an t-údarás pleanála iomchuí, a luaithe
is féidir tar éis cóip den chinneadh iomchuí a fháil
ón mBord, fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint faoi
alt 154 den Acht seo lena gceanglófar go scoirfear
de ghníomhaíocht agus go ndéanfar cibé bearta a
mheasfaidh an t-údarás a bheith cuí.

(6) I gcás ina mbeidh ordachán eisithe ag an
mBord chun scor de ghníomhaíocht nó
d’oibríochtaí nó bearta leighis a dhéanamh faoi alt
177L agus gur mhainnigh an t-iarratasóir an t-
ordachán sin a chomhlíonadh, déanfaidh an t-
údarás pleanála iomchuí a luaithe is féidir tar éis
cóip d’ordachán an Bhoird a fháil fógra
forfheidhmiúcháin a eisiúint faoi alt 154 lena
gceanglófar go gcomhlíonfar ordacháin an Bhoird
agus go ndéanfar aon bhearta breise a mheasfaidh
an t-údarás pleanála a bheith cuí.

Forálacha
forlíontacha a
bhaineann le
hiarratas ar
thoiliú ionaid.

177P.—(1) Beidh feidhm ag alt 126 i ndáil le
dualgas an Bhoird iarratais ar thoiliú ionaid a chur
de láimh mar atá feidhm aige maidir le dualgas an
Bhoird achomhairc agus tarchuir a chur de láimh
faoi réir an mhodhnaithe gur tagairtí d’iarratais ar
thoiliú ionaid a bheidh in aon tagairtí san alt sin
d’achomhairc agus tarchuir agus faoi réir aon
mhodhnuithe eile is gá.

(2) Beidh feidhm ag alt 130 (seachas fo-alt
(3)(b), (c) nó (d)) i ndáil le haon duine seachas an
t-iarratasóir ar thoiliú ionaid nó an t-údarás
pleanála iomchuí do dhéanamh aighneachtaí nó
do thabhairt tuairimí mar atá feidhm aige maidir
le haon duine seachas páirtí do dhéanamh
aighneachtaí nó do thabhairt tuairimí faoi réir na
modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe
eile is gá:

(a) forléireofar tagairtí san alt sin do pháirtí
mar thagairtí don iarratasóir ar thoiliú
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ionaid nó don údarás pleanála
iomchuí, agus

(b) forléireofar tagairtí san alt sin do
mheasúnacht tionchair timpeallachta
mar thagairtí do ráiteas leigheasta
tionchair timpeallachta nó do ráiteas
leigheasta tionchair Natura, nó don dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh.

(3) Beidh feidhm ag alt 131 i ndáil leis an
mBord d’iarraidh aighneachtaí nó tuairimí i ndáil
le hiarratas ar thoiliú ionaid mar atá feidhm aige i
ndáil le hachomharc nó tarchur faoi réir na
modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe
eile is gá:

(a) forléireofar tagairtí san alt sin do pháirtí
san achomharc nó sa tarchur mar
thagairtí don iarratasóir ar thoiliú
ionaid nó don údarás pleanála
iomchuí, agus

(b) forléireofar tagairtí san alt sin
d’achomharc nó do tharchur mar
thagairtí d’iarratas ar thoiliú ionaid.

(4) Beidh feidhm ag alt 132 i ndáil leis an
mBord d’éileamh doiciméid, sonraí nó faisnéise
eile is dóigh leis is gá chun a chumasú dó breith a
thabhairt ar iarratas ar thoiliú ionaid mar atá
feidhm aige i ndáil le doiciméad, sonraí nó faisnéis
eile a éileamh is dóigh leis is gá chun a chumasú
dó breith a thabhairt ar achomharc nó ar tharchur
faoi réir na modhnuithe seo a leanas agus aon
mhodhnuithe eile is gá:

(a) forléireofar tagairtí san alt sin do pháirtí
mar thagairtí don iarratasóir ar thoiliú
ionaid nó don údarás pleanála
iomchuí, agus

(b) forléireofar tagairtí san alt sin
d’achomharc nó do tharchur mar
thagairtí d’iarratas ar thoiliú ionaid.

(5) Beidh feidhm ag alt 133 i ndáil leis an
mBord do thabhairt breithe ar iarratas ar thoiliú
ionaid nó dá dhíbhe mar atá feidhm aige i ndáil
leis an mBord do thabhairt breithe ar achomharc
nó ar tharchur nó dá dhíbhe faoi réir an
mhodhnaithe go bhforléireofar tagairtí san alt sin
d’achomharc nó do tharchur mar thagairtí
d’iarratas ar thoiliú ionaid agus faoi réir aon
mhodhnuithe eile is gá.

(6) Beidh feidhm ag alt 135 i ndáil le héisteacht
ó bhéal a sheoladh maidir le hiarratas ar thoiliú
ionaid mar atá feidhm aige i ndáil le hachomharc,
le tarchur nó le hiarratas a éisteacht ó bhéal faoi
réir an mhodhnaithe go bhforléireofar tagairtí san
alt sin d’achomharc, do tharchur nó d’iarratas mar
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thagairtí d’iarratas ar thoiliú ionaid agus faoi réir
aon mhodhnuithe eile is gá.

Iarratais ar
thoiliú ionaid a
éisteacht ó
bhéal.

177Q.—(1) I gcás ina measfaidh an Bord gur gá
nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh chun
breith a thabhairt i leith iarratais ar thoiliú ionaid
féadfaidh sé, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal a
sheoladh agus déanfaidh sé, i dteannta aon
cheanglas eile faoin Acht seo nó aon achtachán
eile, de réir mar is cuí, an tuarascáil agus aon
mholtaí ón duine atá ag seoladh na héisteachta ó
bhéal a bhreithniú sula dtabharfaidh sé a bhreith.

(2) (a) Féadfaidh iarratasóir ar thoiliú ionaid,
údarás áitiúil nó duine a dhéanann
aighneachtaí nó a thugann tuairimí faoi
alt 130 (arna mhodhnú le halt 177P(2))
i ndáil leis an iarratas ar thoiliú ionaid,
a iarraidh go ndéanfar an t-iarratas a
éisteacht ó bhéal.

(b) (i) Is i scríbhinn chuig an mBord a
dhéanfar iarraidh go ndéanfar
iarratas a éisteacht ó bhéal agus
beidh cibé táille (más ann) a
bheidh iníoctha i leith na hiarrata
de réir alt 144 ag gabháil léi.

(ii) Ní dhéanfaidh an Bord iarraidh go
ndéanfar iarratas ar thoiliú ionaid
a éisteacht ó bhéal nach mbeidh
cibé táille (más ann) a bheidh
iníoctha i leith na hiarrata ag
gabháil léi, a bhreithniú.

(c) Maidir le hiarraidh ó iarratasóir ar
thoiliú ionaid, ó údarás pleanála, nó ó
dhuine a dhéanann aighneacht nó a
thugann tuairim i ndáil leis an iarratas
go ndéanfar an t-iarratas a éisteacht ó
bhéal, déanfar í laistigh den tréimhse
a bheidh sonraithe i rialacháin faoi alt
177N agus ní bhreithneoidh an Bord
aon iarraidh den sórt sin a gheobhaidh
an Bord tar éis dheireadh na tréimhse
sin.

(3) I gcás ina n-iarrfar ar an mBord éisteacht ó
bhéal a sheoladh maidir le hiarratas ar thoiliú
ionaid agus go gcinnfidh sé breith a thabhairt ar
an iarratas gan éisteacht ó bhéal, déanfaidh an
Bord fógra maidir lena chinneadh a sheirbheáil—

(a) ar an duine a d’iarr an éisteacht,

(b) ar an údarás pleanála iomchuí, agus

(c) ar gach duine a rinne aighneachtaí chuig
an mBord nó a thug tuairimí dó i ndáil
leis an iarratas (seachas an duine a
dhéanfaidh an iarraidh faoi fho-alt
2(a)).
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(Leasú) 2010.

(4) (a) Féadfar iarraidh ar éisteacht ó bhéal a
tharraingt siar tráth ar bith.

(b) Más rud é, tar éis iarraidh ar éisteacht ó
bhéal a tharraingt siar faoi mhír (a), go
mbeidh breith le tabhairt ar iarratas ar
thoiliú ionaid gan éisteacht ó bhéal,
tabharfaidh an Bord fógra don
iarratasóir ar thoiliú ionaid, don údarás
pleanála agus do gach duine a rinne
aighneachtaí chuig an mBord nó a thug
tuairimí dó i ndáil leis an iarratas.

CUID XAB

Measúnacht Chuí

Léiriú. 177R.—(1) Sa Chuid seo—

déanfar ‘measúnacht chuí’ a fhorléiriú de réir alt
177V;

ciallaíonn ‘láithreán tábhachta Comhphobail
féideartha’—

(a) láithreán—

(i) a bhfuil fógra tugtha ag an Aire i
ndáil leis de bhun rialachán faoi
Acht na gComhphobal Eorpach
1972 go measann sé nó sí go
bhféadfadh an láithreán a bheith
incháilithe lena shainaithint mar
láithreán tábhachta Comhphobail
de bhun Airteagal 4, mír 1 den
Treoir um Ghnáthóga, ar fógra é
a fhéadfar a leasú de réir na
rialachán sin faoi Acht na
gComhphobal Eorpach 1972,

(ii) atá ar áireamh i liosta arna tharchur
chuig an gCoimisiún de réir
Airteagal 4, mír 1, den Treoir um
Ghnáthóga, nó

(iii) a ndéantar, de réir Airteagal 5 den
Treoir um Ghnáthóga, é a chur
leis an liosta a tarchuireadh chuig
an gCoimisiún de réir Airteagal 4,
mír 1 den Treoir um Ghnáthóga,

ach sin go dtí go nglacfaidh an
Coimisiún Eorpach cinneadh i leith an
láithreáin faoi Airteagal 21 den Treoir
um Ghnáthóga chun críocha an tríú
mír d’Airteagal 4(2) den Treoir sin,
agus go dtí sin amháin; nó

(b) láithreán—
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(i) atá faoi réir nós imeachta
comhchomhairliúcháin de réir
Airteagal 5(1) den Treoir um
Ghnáthóga, nó

(ii) a bhfuil cinneadh ón gComhairle ar
feitheamh i ndáil leis de réir
Airteagal 5(3) den Treoir um
Ghnáthóga;

ciallaíonn ‘limistéar cosanta speisialta féideartha’
láithreán a bhfuil fógra tugtha ag an Aire i ndáil
leis, de bhun rialachán faoi Acht na gComhphobal
Eorpach 1972, go measann sé nó sí go bhféadfadh
an láithreán a bheith incháilithe lena shainaithint
mar láithreán tábhachta Comhphobail de bhun
Airteagal 4, mír 1 den Treoir um Ghnáthóga, ach
sin go dtí go bhfógrófar go poiblí go bhfuil
cinneadh déanta ag an Aire láithreán den sórt sin
a aicmiú, nó gan é a aicmiú, mar limistéar cosanta
speisialta de bhun Airteagal 4 den Treoir um Éin,
agus go dtí sin amháin;

déanfar ‘bearta cúitimh’ a fhorléiriú de réir alt
177W(7) i ndáil le Pleananna úsáide talún agus de
réir alt 177AA(8) i ndáil le cead a dheonú le
haghaidh forbartha beartaithe;

déanfar ‘údarás inniúil’ a fhorléiriú de réir alt
177S;

déanfar ‘toiliú le haghaidh forbartha beartaithe’ a
fhorléiriú de réir alt 177U(8);

ciallaíonn ‘láithreán Eorpach’—

(a) láithreán tábhachta Comhphobail
féideartha,

(b) láithreán tábhachta Comhphobail,

(c) limistéar caomhantais speisialta,

(d) limistéar cosanta speisialta féideartha,

(e) limistéar cosanta speisialta;

ciallaíonn ‘Plean úsáide talún’—

(a) treoirlínte pleanála réigiúnacha,

(b) scéim pleanála maidir le crios forbartha
straitéisí iomlán nó aon chuid de,

(c) plean forbartha,

(d) athrú ar phlean forbartha, nó

(e) plean limistéir áitiúil;

tá le ‘líonra Natura 2000’ an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 3, mír 1 den Treoir um Ghnáthóga;
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déanfar ‘tuarascáil tionchair Natura’ a fhorléiriú
de réir alt 177T;

déanfar ‘ráiteas tionchair Natura’ a fhorléiriú de
réir alt 177T;

ciallaíonn ‘forbairt bheartaithe’—

(a) togra chun ní amháin díobh seo a leanas
a dhéanamh:

(i) forbairt lena mbaineann Cuid III,

(ii) forbairt a fhéadfar a dhéanamh faoi
Chuid IX,

(iii) forbairt ag údarás áitiúil nó ag
údarás Stáit faoi Chuid XI,

(iv) forbairt ar an imeall trá faoi Chuid
XV,

(v) forbairt faoi alt 43 d’Acht 2001,

(vi) forbairt faoi alt 51 d’Acht na
mBóithre 1993

agus

(b) d’ainneoin go bhfuil an fhorbairt
déanta, forbairt a gceanglaítear
iarratas ar thoiliú ionaid a dhéanamh
ina leith faoi Chuid XA;

déanfar ‘scagadh le haghaidh measúnachta cuí’ a
fhorléiriú de réir alt 177U;

ciallaíonn ‘láithreán tábhachta Comhphobail’
láithreán atá ar áireamh sa liosta láithreán
tábhachta Comhphobail, arna ghlacadh ag an
gCoimisiún de réir an nós imeachta atá leagtha
síos in Airteagal 21 den Treoir um Ghnáthóga;

ciallaíonn ‘limistéar caomhantais speisialta’
láithreán a bheidh ainmnithe ag an Aire mar
limistéar caomhantais speisialta de bhun Airteagal
4, mír 4 den Treoir um Ghnáthóga;

ciallaíonn ‘limistéar cosanta speisialta’ limistéar
arna aicmiú ag an Aire de bhun Airteagal 4, mír 1
nó Airteagal 4, mír 2 den Treoir um Éin, mar
limistéar cosanta speisialta;

ciallaíonn ‘Láithreán fiadhúlra’—

(a) limistéar atá beartaithe a bheith ina
limistéar oidhreachta nádúrtha agus is
ábhar d’fhógra arna dhéanamh faoi alt
16(1) den Acht um Fhiadhúlra
(Leasú) 2000,
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(b) limistéar a ainmnítear nó a bheartaítear
a ainmniú mar limistéar oidhreachta
nádúrtha le hordú um limistéar
oidhreachta nádúrtha arna dhéanamh
faoi alt 18 den Acht um Fhiadhúlra
(Leasú) 2000,

(c) anaclann dúlra a bhunaítear nó a
bheartaítear a bhunú faoi ordú
bunaithe arna dhéanamh faoi alt 15
(arna leasú le halt 26 den Acht um
Fhiadhúlra (Leasú) 2000) den Acht um
Fhiadhúlra 1976,

(d) anaclann dúlra a aithnítear nó a
bheartaítear a aithint faoi ordú
aitheantais arna dhéanamh faoi alt 16
(arna leasú le halt 27 den Acht um
Fhiadhúlra (Leasú) 2000) den Acht um
Fhiadhúlra 1976, nó

(e) tearmann le haghaidh fauna nó flora a
ainmnítear nó a bheartaítear a ainmniú
faoi ordú ainmniúcháin arna
dhéanamh faoi alt 17 (arna leasú le
halt 28 den Acht um Fhiadhúlra
(Leasú) 2000) den Acht um
Fhiadhúlra 1976.

(2) Faoi réir na Coda seo, tá le haon fhocal nó
abairt a úsáidtear sa Chuid seo agus a úsáidtear
freisin sa Treoir um Ghnáthóga nó sa Treoir um
Éin, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, an
bhrí chéanna sa Chuid seo atá leis nó léi sa Treoir
um Ghnáthóga nó sa Treoir um Éin, de réir mar
a bheidh.

Údarás Inniúil. 177S.—(1) Déanfaidh údarás inniúil, le linn dó
na feidhmeanna a thugtar dó leis an gCuid seo nó
faoi a chomhlíonadh, bearta cuí chun meath, i
láithreán Eorpach, ar ghnáthóga nádúrtha agus ar
ghnáthóga speiceas chomh maith le díshocrú na
speiceas ar ina leith a ainmníodh an láithreán a
sheachaint, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur
dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le
cuspóirí na Treorach um Ghnáthóga.

(2) Is é an t-údarás inniúil sa Stát chun críocha
na Coda seo agus Airteagail 6 agus 7 den Treoir
um Ghnáthóga—

(a) i ndáil le dréacht-treoirlínte pleanála
réigiúnacha, an t-údarás réigiúnach ar
i leith a limistéir a dhéantar na
treoirlínte,

(b) i ndáil le dréacht-scéim pleanála maidir
le crios forbartha straitéisí iomlán nó
aon chuid de, an t-údarás pleanála (is
téarma a fhorléireofar de réir alt
168(5)) ar ina limistéar atá an crios
forbartha straitéisí suite, nó, ar
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achomharc, an Bord, de réir mar a
bheidh,

(c) i ndáil le dréachtphlean forbartha, an t-
údarás pleanála ar i leith a limistéir a
dhéantar an plean forbartha,

(d) i ndáil le hathrú beartaithe ar phlean
forbartha, an t-údarás pleanála ar i
leith a limistéir a dhéantar an t-athrú
ar an bplean forbartha,

(e) i ndáil le dréachtphlean forbartha
limistéir áitiúil, an t-údarás pleanála ar
ina limistéar atá an plean limistéir
áitiúil lena mbaineann suite,

(f) i ndáil le forbairt bheartaithe (seachas
forbairt dá dtagraítear i mír (g) nó (h)),
an t-údarás pleanála a ndéantar
iarratas ar chead chuige nó, ar
achomharc, an Bord, de réir mar a
bheidh,

(g) i ndáil le forbairt bheartaithe is forbairt
bonneagair straitéisigh, an Bord, nó

(h) i ndáil le forbairt bheartaithe ag údarás
áitiúil nó ag údarás Stáit, an Bord,
seachas i ndáil le scagadh le haghaidh
measúnachta cuí, arb é an t-údarás
pleanála ar ina limistéar a bheidh an
fhorbairt bheartaithe le déanamh an t-
údarás inniúil i ndáil leis.

Tuarascáil
tionchair
Natura agus
ráiteas
tionchair
Natura.

177T.—(1) Sa Chuid seo—

(a) ciallaíonn tuarascáil tionchair Natura
ráiteas chun críocha Airteagal 6 den
Treoir um Ghnáthóga, maidir le
himpleachtaí Plean úsáide talún, as
féin nó in éineacht le pleananna nó
tionscadail eile, do láithreán Natura
2000 amháin nó níos mó, ag féachaint
do chuspóirí caomhantais an láithreáin
nó na láithreán;

(b) ciallaíonn ráiteas tionchair Natura,
ráiteas chun críocha Airteagal 6 den
Treoir um Ghnáthóga, maidir le
himpleachtaí forbartha atá beartaithe,
as féin nó in éineacht le pleananna nó
tionscadail eile, do láithreán Natura
2000 amháin nó níos mó, ag féachaint
do chuspóirí caomhantais an láithreáin
nó na láithreán.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
beidh i dtuarascáil tionchair Natura nó ráiteas
tionchair Natura, de réir mar a bheidh, tuarascáil
maidir le himscrúdú eolaíochta ar fhianaise agus
sonraí, arna dhéanamh ag daoine inniúla chun aon



[2010.] [Uimh. 30.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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impleachtaí do láithreán Natura 2000 amháin nó
níos mó a aithint agus a aicmiú ag féachaint do
chuspóirí caomhantais an láithreáin nó na
láithreán.

(3) Déanfaidh na comhlachtaí seo a leanas
tuarascáil tionchair Natura a ullmhú i ndáil le
dréacht-Phlean úsáide talún—

(a) maidir le dréacht-treoirlínte pleanála
réigiúnacha, an t-údarás réigiúnach ar
i leith a limistéir a dhéantar na
dréacht-treoirlínte,

(b) maidir le dréachtscéim pleanála i leith
creasa forbartha straitéisí iomláin nó
aon chuid de, an t-údarás pleanála (is
téarma a fhorléireofar de réir alt
168(5)) ar i leith a limistéir a dhéantar
an dréachtscéim,

(c) maidir le dréachtphlean forbartha nó
dréacht-athrú ar phlean forbartha, an
t-údarás pleanála ar i leith a limistéir a
dhéantar an dréachtphlean nó an
dréacht-athrú, agus

(d) maidir le dréachtphlean limistéir áitiúil,
an t-údarás pleanála ar ina limistéar
atá an limistéar áitiúil lena mbaineann
suite.

(4) Féadfaidh an t-iarratasóir ar thoiliú le
haghaidh forbartha beartaithe, nó i gcás ina n-
ordóidh údarás inniúil dó nó di de réir fho-alt (5),
déanfaidh sé nó sí, ráiteas tionchair Natura a
thabhairt don údarás inniúil i ndáil leis an
bhforbairt bheartaithe.

(5) Féadfaidh údarás inniúil, aon tráth tar éis
iarratas ar thoiliú le haghaidh forbartha beartaithe
a bheith déanta, fógra i scríbhinn a thabhairt don
iarratasóir lena mbaineann, á ordú dó nó di ráiteas
tionchair Natura a thabhairt agus tabharfaidh an
t-iarratasóir an ráiteas laistigh den tréimhse a
shonrófar san fhógra.

(6) Mura n-ordóidh an t-údarás inniúil a
mhalairt, i gcás ina mainneoidh iarratasóir ar
thoiliú le haghaidh forbartha beartaithe, tar éis
ordú a bheith tugtha dó nó di de réir fho-alt (5),
ráiteas tionchair Natura a thabhairt laistigh den
tréimhse a shonrófar san fhógra faoin bhfo-alt sin,
measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe siar.

(7) (a) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), beidh i dtuarascáil tionchair
Natura nó i ráiteas tionchair Natura an
fhaisnéis go léir a fhorordófar le
rialacháin faoi alt 177AD.
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(b) I gcás inar cuí é, beidh i dtuarascáil
tionchair Natura nó ráiteas tionchair
Natura cibé faisnéis nó sonraí eile a
mheasfaidh an t-údarás inniúil is gá
chun a chumasú dó a fháil amach nach
ndéanfaidh an dréacht-Phlean úsáide
talún nó an fhorbairt bheartaithe
difear do shláine an láithreáin.

(c) I gcás inar cuí é, beidh na nithe seo a
leanas i dtuarascáil tionchair Natura nó
i ráiteas tionchair Natura—

(i) na réitigh mhalartacha a
breithníodh agus na cúiseanna nár
glacadh leo,

(ii) na cúiseanna dianriachtanacha
leasa phoiblí sháraithigh a
bhfuiltear ag brath orthu chun a
léiriú gur chóir go leanfaí den
Phlean úsáide talún nó den
fhorbairt bheartaithe d’ainneoin
go bhféadfadh sé go ndéanfadh sé
difear do shláine láithreáin
Eorpaigh,

(iii) na bearta cúitimh atá á mbeartú.

Scagadh le
haghaidh
measúnachta
cuí.

177U.—(1) Déanfaidh údarás inniúil scagadh le
haghaidh measúnachta cuí ar dhréacht-Phlean
úsáide talún nó ar fhorbairt bheartaithe chun a
mheasúnú, ag féachaint don eolas eolaíochta is
fearr, an dóigh go mbeidh éifeacht shuntasach ag
an bPlean úsáide talún sin nó ag an bhforbairt
bheartaithe sin, go leithleach nó in éineacht le
plean nó tionscadal eile, ar an láithreán Eorpach.

(2) Déanfaidh údarás inniúil scagadh le
haghaidh measúnachta cuí faoi fho-alt (1)—

(a) sula ndéanfar Plean úsáide talún lena n-
áirítear, más cuí, sula ndéanfar
cinneadh ar achomharc i ndáil le
dréacht-chrios forbartha straitéisí, nó

(b) sula dtabharfar toiliú le haghaidh
forbartha beartaithe.

(3) Le linn scagadh a dhéanamh le haghaidh
measúnachta cuí ar fhorbairt bheartaithe,
féadfaidh údarás pleanála cibé faisnéis a iarraidh
ón iarratasóir a mheasfaidh sé is gá chun a
chumasú dó an scagadh sin a dhéanamh, agus
féadfaidh sé dul i gcomhairle le cibé daoine a
mheasfaidh sé is cuí.

(4) Tabharfaidh an t-údarás inniúil breith go
bhfuil ceanglas ann measúnacht chuí a dhéanamh
ar dhréacht-Phlean úsáide talún nó ar fhorbairt
bheartaithe, de réir mar a bheidh, mura féidir é a
eisiamh, ar bhonn faisnéise oibiachtúla, go mbeidh
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éifeacht shuntasach ag an dréacht-Phlean úsáide
talún nó ag an bhforbairt bheartaithe, go
leithleach nó in éineacht le pleananna nó
tionscadail eile, ar láithreán Eorpach.

(5) Tabharfaidh an t-údarás inniúil breith nach
bhfuil ceanglas ann measúnacht chuí a dhéanamh
ar dhréacht-Phlean úsáide talún nó ar fhorbairt
bheartaithe, de réir mar a bheidh, más féidir é a
eisiamh, ar bhonn faisnéise oibiachtúla, go mbeidh
éifeacht shuntasach ag an dréacht-Phlean úsáide
talún nó ag an bhforbairt bheartaithe, go
leithleach nó in éineacht le pleananna nó
tionscadail eile, ar láithreán Eorpach.

(6) (a) Más rud é, i ndáil le forbairt
bheartaithe, go dtabharfaidh údarás
inniúil breith go bhfuil ceanglas ann
measúnacht chuí a dhéanamh,
tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra
maidir leis an mbreith, lena n-áirítear
cúiseanna le breith an údaráis inniúil,
dóibh seo a leanas—

(i) an t-iarratasóir,

(ii) más cuí, aon duine a rinne
aighneachtaí chuig an údarás
inniúil, nó a thug tuairimí dó, i
ndáil leis an iarratas, nó

(iii) más cuí, aon pháirtí in achomharc
nó i dtarchur.

(b) I gcás ina mbeidh údarás inniúil tar éis
a bhreith a thabhairt go bhfuil ceanglas
ann measúnacht chuí a dhéanamh i
leith forbartha beartaithe, féadfaidh sé
a ordú san fhógra arna eisiúint faoi
mhír (a) go bhfuil gá le ráiteas
tionchair Natura.

(7) Déanfaidh údarás inniúil—

(a) aon bhreith a thabharfaidh sé i ndáil le
dréacht-Phlean úsáide talún faoi fho-
alt (4) nó (5) de réir mar a bheidh, agus
na cúiseanna leis an mbreith sin, agus

(b) aon bhreith a thabharfaidh sé i ndáil le
forbairt bheartaithe faoi fho-alt (6),

a chur ar fáil a luaithe is féidir tar éis an bhreith a
thabhairt lena n-iniúchadh ag daoine den phobal
le linn uaireanta oifige oifigí an údaráis agus
cuirfidh sé an bhreith ar fáil freisin i bhfoirm
leictreonach lena n-áirítear trí na doiciméid a chur
ar shuíomh gréasáin an údaráis.

(8) San alt seo, ciallaíonn ‘toiliú le haghaidh
forbartha beartaithe’, de réir mar is cuí—
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(a) deonú ceada,

(b) cinneadh ón mBord cead a dheonú ar
iarratas nó ar achomharc,

(c) toiliú le haghaidh forbartha faoi Chuid
IX,

(d) toiliú le haghaidh forbartha ag údarás
áitiúil nó údarás Stáit faoi Chuid XI,

(e) toiliú le haghaidh forbartha ar an imeall
trá faoi Chuid XV,

(f) toiliú le haghaidh forbartha faoi alt 43
d’Acht 2001,

(g) toiliú le haghaidh forbartha faoi alt 51
d’Acht na mBóithre 1993, nó

(h) toiliú ionaid faoi Chuid XA.

(9) Le linn dó cinneadh a dhéanamh maidir le
dearbhú chun críocha alt 5 den Acht seo,
déanfaidh údarás pleanála nó an Bord, de réir mar
a bheidh, más cuí, scagadh le haghaidh
measúnachta cuí de réir fhorálacha an ailt seo.

Measúnacht
chuí

177V.—(1) Beidh i measúnacht chuí arna
déanamh faoin gCuid seo breith ag údarás inniúil
faoi Airteagal 6.3 den Treoir um Ghnáthóga i
dtaobh cibé acu a rachadh dréacht-Phlean úsáide
talún nó forbairt bheartaithe chun dochair do
shláine láithreáin Eorpaigh agus déanfaidh an t-
údarás inniúil an mheasúnacht—

(a) sula ndéanfar an dréacht-Phlean úsáide
talún lena n-áirítear, más cuí, sula
ndéanfar cinneadh ar achomharc i
ndáil le dréacht-chrios forbartha
straitéisí, nó

(b) sula dtabharfar toiliú le haghaidh na
forbartha beartaithe

(2) Le linn measúnacht chuí a dhéanamh faoi
fho-alt (1), déanfaidh an t-údarás inniúil na nithe
seo a leanas a chur i gcuntas:

(a) an tuarascáil tionchair Natura nó an
ráiteas tionchair Natura, de réir mar
is cuí;

(b) aon fhaisnéis fhorlíontach a thabharfar i
ndáil le haon tuarascáil nó ráiteas den
sórt sin;

(c) más cuí, aon fhaisnéis bhreise arna lorg
ag an údarás agus arna tabhairt ag an
iarratasóir i ndáil le ráiteas tionchair
Natura;
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(d) aon fhaisnéis bhreise arna lorg ag an
údarás agus arna tabhairt ag an
iarratasóir i ndáil le tuarascáil
tionchair Natura;

(e) aon fhaisnéis nó comhairle a
gheobhaidh an t-údarás inniúil;

(f) más cuí, aon aighneachtaí nó tuairimí i
scríbhinn a dhéanfar chuig an údarás
inniúil, nó a thabharfar dó, i ndáil leis
an iarratas ar thoiliú le haghaidh
forbartha beartaithe;

(g) aon fhaisnéis iomchuí eile.

(3) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo,
nó, de réir mar is cuí, d’Acht 2001, nó d’Achtanna
na mBóithre 1993 go 2007, ní dhéanfaidh údarás
inniúil Plean úsáide talún nó ní thabharfaidh sé
toiliú le haghaidh forbartha beartaithe ach amháin
tar éis dó breith a thabhairt nach rachaidh an
Plean úsáide talún nó an fhorbairt bheartaithe
chun dochair do shláine láithreáin Eorpaigh.

(4) Faoi réir fhorálacha eile an Achta seo,
féadfar toiliú le haghaidh forbartha beartaithe a
thabhairt i ndáil le forbairt bheartaithe i gcás
modhnuithe a bheith déanta ar an toiliú nó
coinníollacha a bheith curtha ag gabháil leis ag
údarás inniúil i gcás ina bhfuil an t-údarás sásta
déanamh amhlaidh tar éis dó breith a thabhairt
nach rachadh an fhorbairt bheartaithe chun
dochair do shláine an láithreáin Eorpaigh dá
ndéanfaí í de réir an toilithe agus na modhnuithe
nó na gcoinníollacha atá curtha ag gabháil léi.

(5) Tabharfaidh údarás inniúil fógra faoina
bhreith i ndáil le forbairt bheartaithe faoi fho-ailt
(3) nó (4) don iarratasóir ar thoiliú le haghaidh
na forbartha beartaithe, ag tabhairt cúiseanna leis
an mbreith.

(6) Déanfaidh údarás inniúil—

(a) aon bhreith a thabharfaidh sé i ndáil le
Plean úsáide talún faoi fho-alt (3), agus
tabharfaidh sé cúiseanna leis an
mbreith sin, agus

(b) aon fhógra a thabharfaidh an t-údarás
faoi fho-alt (5),

a chur ar fáil, a luaithe is féidir tar éis an bhreith
a thabhairt nó an fógra a thabhairt, de réir mar is
cuí, lena n-iniúchadh ag daoine den phobal le linn
uaireanta oifige oifigí an údaráis agus cuirfidh sé
an bhreith nó an fógra ar fáil freisin i bhfoirm
leictreonach lena n-áirítear trí na doiciméid a chur
ar shuíomh gréasáin an údaráis.
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Dréacht-
Phleananna
úsáide talún
agus cúiseanna
dianriacht-
anacha leasa
phoiblí
sháraithigh.

177W.—(1) Más rud é, d’ainneoin breith ag
údarás inniúil go rachaidh dréacht-Phlean úsáide
talún nó cuid de chun dochair do láithreán
Eorpach, agus in éagmais réiteach malartach, go
measann údarás inniúil gur chóir, ar a shon sin,
plean úsáide talún a dhéanamh ar chúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh,
déanfaidh an t-údarás—

(a) breith i dtaobh an bhfuil cúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh ann a thugann gur gá an
Plean úsáide talún a dhéanamh,

(b) na bearta cúitimh a mholadh is gá chun
a chinntiú go ndéantar comhtháthú
foriomlán líonra Natura 2000 a
chosaint,

(c) sonrú cáis a ullmhú maidir le cúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh a bheith ann agus maidir
leis na bearta cúitimh is gá, agus

(d) an sonrú cáis sin, mar aon leis an
dréacht-Phlean úsáide talún agus leis
an tuarascáil tionchair Natura a chur ar
aghaidh chuig an Aire.

(2) Déanfar i sonrú cáis dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(c), na nithe seo a leanas a shonrú—

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an dréacht-
Phlean úsáide talún chun dochair do
shláine láithreáin Eorpaigh

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan dul ar aghaidh
leis an dréacht-Phlean úsáide talún nó
le cuid de),

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an dréacht-
Phlean úsáide talún, agus

(d) na bearta cúitimh a mholtar mar
bhearta atá riachtanach chun
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chinntiú, lena n-áirítear, más cuí,
gnáthóg chúitimh a sholáthar.

(3) Maidir le láithreán Eorpach nach ósta do
chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó do
speiceas tosaíochta, féadfaidh cúiseanna de
chineál sóisialach nó eacnamaíochta a bheidh ar
áireamh sna cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh.
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(4) Maidir le láithreán Eorpach is ósta do
chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó do
speiceas tosaíochta, ní fhéadfar aon chúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh a
bhreithniú ach amháin iad sin a bhaineann—

(a) le sláinte an duine,

(b) le sábháilteacht an phobail,

(c) le hiarmhairtí tairbhiúla a bhfuil
tábhacht phríomhúil leo don
chomhshaol, nó

(d) faoi réir fho-alt (5), agus tar éis tuairim
a fháil ón gCoimisiún Eorpach, le
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh eile.

(5) Le linn cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh a agairt faoi fho-alt (4)(d)
cuirfidh an t-údarás inniúil in iúl don Aire cén fáth
ar chóir dó nó di a bheith sásta tuairim a iarraidh
ón gCoimisiún Eorpach.

(6) Déanfaidh údarás inniúil sonrú cáis dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur ar fáil a luaithe is
féidir tar éis é a ullmhú agus a chur ar aghaidh
chuig an Aire, de réir mar is cuí, lena iniúchadh
ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí
an údaráis agus cuirfidh sé an sonrú ar fáil freisin
i bhfoirm leictreonach lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

(7) Chun críocha an ailt seo agus alt 177X nó
177Y, is éard is ‘bearta cúitimh’ ann bearta arna
moladh nó arna mbreithniú, de réir mar a bheidh,
ag údarás inniúil ar an gcéad ásc, agus ag an Aire,
de réir mar a bheidh, chun a chinntiú go ndéantar
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a chosaint
agus féadfaidh soláthar gnáthóg cúitimh a bheith
ar áireamh iontu.

Láithreán
Eorpach nach
ósta do
ghnáthóg nó
speiceas
tosaíochta agus
dréacht-Phlean
úsáide talún.

177X.—(1) I gcás ina bhfaighidh an tAire sonrú
cáis faoi alt 177W(1) a bhaineann le láithreán
Eorpach nach ósta do chineál gnáthóige tosaíochta
nó do speiceas tosaíochta, déanfaidh sé nó sí an
sonrú a bhreithniú agus tiocfaidh sé nó sí ar
thuairim—

(a) i dtaobh an mbaineann cúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh leis an gcás,

(b) i dtaobh an bhfuil na bearta cúitimh a
mholtar leordhóthanach chun a
chinntiú go ndéanfar comhtháthú
foriomlán Natura 2000 a chosaint.

(2) Má thagann an tAire ar an tuairim nach
mbaineann cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an gcás nó nach bhfuil
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bearta cúitimh leordhóthanach chun a chinntiú go
ndéanfar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chosaint, tabharfaidh sé nó sí fógra faoin méid sin
don údarás inniúil agus, faoi réir alt 177Z, ní
dhéanfaidh an t-údarás inniúil—

(a) an Plean úsáide talún sin, nó

(b) an chuid sin den Phlean úsáide talún a
bhfuil éifeacht dhochrach aici ar
shláine láithreáin Eorpaigh.

(3) Cuirfidh an tAire a thuairim nó a tuairim in
iúl don údarás inniúil, agus, faoi réir fho-alt (2), na
bhforálacha iomchuí den Acht seo a bhaineann
leis an bPlean úsáide talún a dhéanamh agus alt
177Z, féadfaidh an t-údarás inniúil, tar éis tuairim
an Aire a bhreithniú, a bhreith a thabhairt mar seo
a leanas:

(a) an Plean úsáide talún, nó cuid de, a
dhéanamh;

(b) an Plean úsáide talún, nó cuid de, a
dhéanamh fara modhnuithe;

(c) gan an Plean úsáide talún a dhéanamh.

(4) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (3)(a) nó
(b) maidir le Plean úsáide talún a dhéanamh,
tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra maidir leis sin
don Aire, lena n-áirítear ráiteas maidir leis na
nithe seo a leanas:

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an Plean
úsáide talún chun dochair do shláine
láithreáin Eorpaigh;

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan dul ar aghaidh
leis an bPlean úsáide talún nó le cuid
de);

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an bplean
úsáide talún;

(d) na bearta cúitimh atá á nglacadh mar
bhearta atá riachtanach chun
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chinntiú, lena n-áirítear, más cuí,
gnáthóg chúitimh a sholáthar.

(5) Cuirfidh an tAire na nithe a bheidh i
bhfógra arna thabhairt dó nó di faoi fho-alt (4) in
iúl don Choimisiún.
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(6) Déanfaidh an t-údarás inniúil fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (4) a chur ar fáil, a luaithe is
féidir tar éis é a thabhairt, lena iniúchadh ag
daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí an
údaráis agus cuirfidh sé an fógra ar fáil freisin i
bhfoirm leictreonach, lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

Láithreán
Eorpach is
ósta do chineál
gnáthóige
tosaíochta nó
speiceas
tosaíochta agus
dréacht-Phlean
úsáide talún.

177Y.—(1) I gcás ina bhfaighidh an tAire sonrú
cáis faoi alt 177W(1) a bhaineann le láithreán
Eorpach is ósta do chineál gnáthóige tosaíochta nó
do speiceas tosaíochta, déanfaidh sé nó sí an sonrú
a bhreithniú agus tiocfaidh sé nó sí ar thuairim—

(a) i dtaobh an mbaineann cúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh leis an gcás,

(b) i dtaobh an bhfuil na bearta cúitimh a
mholtar leordhóthanach chun a
chinntiú go ndéanfar comhtháthú
foriomlán Natura 2000 a chosaint, nó

(c) más iomchuí, i dtaobh ar cóir dó nó di
tuairim a iarraidh ón gCoimisiún go
mbaineann cúiseanna dianriachtanacha
leasa phoiblí sháraithigh dá dtagraítear
in alt 177W(4)(d) leis an gcás.

(2) I gcás ina n-iarrfaidh an tAire tuairim an
Choimisiúin faoi fho-alt (1)(c), tabharfaidh sé nó
sí fógra faoin méid sin don údarás inniúil agus ní
dhéanfaidh an t-údarás inniúil aon chinneadh i
ndáil leis an bPlean úsáide talún go dtí go mbeidh
tuairim an Choimisiúin faighte ag an Aire agus go
mbeidh fógra maidir leis an tuairim tugtha ag an
Aire don údarás inniúil.

(3) Má thagann an tAire ar an tuairim nach
mbaineann cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an gcás nó nach bhfuil
bearta cúitimh leordhóthanach chun a chinntiú go
ndéanfar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chosaint, tabharfaidh sé nó sí fógra faoin méid sin
don údarás inniúil agus, faoi réir alt 177Z, ní
dhéanfaidh an t-údarás inniúil—

(a) an Plean úsáide talún sin, nó

(b) an chuid sin den Phlean úsáide talún a
bhfuil éifeacht dhochrach aici ar
shláine láithreáin Eorpaigh.

(4) Déanfaidh an tAire a thuairim nó a tuairim,
agus tuairim an Choimisiúin i gcás inar lorgaíodh
an tuairim sin faoi fho-alt (1)(c) agus ina
bhfuarthas í, a chur in iúl don údarás inniúil agus,
faoi réir fho-alt (3), na bhforálacha iomchuí den
Acht seo a bhaineann leis an bPlean úsáide talún
a dhéanamh agus alt 177Z, féadfaidh an t-údarás
inniúil, tar éis tuairim an Aire agus, más cuí,
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tuairim an Choimisiúin a bhreithniú, a chinneadh
mar seo a leanas:

(a) an Plean úsáide talún, nó cuid de, a
dhéanamh,

(b) an Plean úsáide talún, nó cuid de, a
dhéanamh fara modhnuithe; nó

(c) gan an Plean úsáide talún a dhéanamh.

(5) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (4)(a) nó
(b) maidir le Plean úsáide talún a dhéanamh,
tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra maidir leis an
méid sin don Aire, lena n-áirítear ráiteas maidir
leis na nithe seo a leanas:

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an Plean
úsáide talún chun dochair do shláine
láithreáin Eorpaigh;

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan dul ar aghaidh
leis an bPlean úsáide talún, nó le cuid
de);

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an bplean
úsáide talún;

(d) na bearta cúitimh atá á nglacadh mar
bhearta atá riachtanach chun
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chinntiú, lena n-áirítear, más cuí,
gnáthóg chúitimh a sholáthar.

(6) Cuirfidh an tAire na nithe a bheidh i
bhfógra arna thabhairt dó nó di faoi fho-alt (5) in
iúl don Choimisiún.

(7) Déanfaidh an t-údarás inniúil fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (5) a chur ar fáil a luaithe is
féidir tar éis é a thabhairt, lena iniúchadh ag
daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí an
údaráis agus féadfaidh sé an fógra a chur ar fáil
freisin i bhfoirm leictreonach, lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

Pleananna
úsáide talún,
nó cuid díobh,
a dhéanamh.

177Z.—(1) Tar éis tuairim an Aire a fháil faoi
alt 177X(3) nó tuairim an Aire agus, más
infheidhme, fógra i dtaobh thuairim an
Choimisiúin a fháil faoi alt 177Y(4), i gcás inar
deimhin le húdarás inniúil go bhféadfar dréacht-
Phlean úsáide talún a dhéanamh gan an chuid den
dréacht-Phlean úsáide talún a bhfuil an tAire, agus
an Coimisiún más infheidhme, tagtha ar thuairim
ina leith nach bhfuil cúiseanna dianriachtanacha



[2010.] [Uimh. 30.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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leasa phoiblí sháraithigh ann nó nach bhfuil bearta
cúitimh leordhóthanach, ansin féadfaidh an
t-údarás inniúil an Plean úsáide talún sin a
dhéanamh tar éis an chuid sin den Phlean a bhfuil
an tAire agus, an Coimisiún, más infheidhme,
tagtha ar an tuairim sin ina leith a leasú nó a
fhágáil ar lár ón bPlean.

(2) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, i gcás ina
ndéanfar cuid bheartaithe de dhréacht-Phlean
úsáide talún a leasú nó a fhágáil ar lár ón bPlean,
ní dhéanfaidh leasú na coda nó fágáil na coda ar
lár difear do bhailíocht an mhéid a bheidh fágtha
den Phlean úsáide talún i gcás ina mbeidh sé
déanta agus an chuid den Phlean leasaithe
amhlaidh nó gan an chuid bheartaithe den Phlean
a fágadh ar lár amhlaidh.

(3) D’ainneoin sonrú cáis dá dtagraítear in alt
177W(1) maidir le haon chuid de dhréacht-Phlean
úsáide talún a bheith curtha faoi bhráid an Aire
faoin alt sin, féadfaidh an t-údarás inniúil dul ar
aghaidh leis an bplean a dhéanamh ar leith ón
gcuid sin den Phlean a cuireadh faoi bhráid an
Aire amhlaidh.

(4) D’ainneoin cheanglais an Achta seo, maidir
le haon mhoill a tharlóidh le linn dréacht-Phlean
úsáide talún, nó aon chuid de, a dhéanamh, agus
a eascróidh as an gCuid seo a chomhlíonadh, ní
chuirfidh sí an plean nó aon chuid den phlean ó
bhail.

Forbairt
bheartaithe
agus cúiseanna
dianriacht-
anacha leasa
phoiblí
sháraithigh.

177AA.—(1) Más rud é, d’ainneoin breithe ag
údarás inniúil go rachaidh forbairt bheartaithe
chun dochair do láithreán Eorpach, agus in
éagmais réiteach malartach, go measann údarás
inniúil gur chóir, ar a shon sin, toiliú a thabhairt
le haghaidh na forbartha beartaithe ar chúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh,
déanfaidh an t-údarás—

(a) breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh ann a thugann gur
gá toiliú le haghaidh na forbartha
beartaithe a thabhairt,

(b) na bearta cúitimh a mholadh is gá chun
a chinntiú go ndéanfar comhtháthú
foriomlán líonra Natura 2000 a
chosaint,

(c) sonrú cáis a ullmhú maidir le cúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí
sháraithigh a bheith ann agus maidir
leis na bearta cúitimh is gá,

(d) an sonrú sin a chur ar aghaidh chuig an
Aire mar aon le cóip den iarratas
pleanála agus den ráiteas tionchair
Natura.
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(2) Sonrófar i sonrú cáis dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(d)—

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an fhorbairt
bheartaithe chun dochair do shláine
láithreáin Eorpaigh,

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údaráis
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan toiliú a thabhairt
le haghaidh na forbartha beartaithe),

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údaráis
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an bhforbairt
bheartaithe,

(d) bearta cúitimh a mholtar mar bhearta
atá riachtanach chun comhtháthú
foriomlán Natura 2000 a chinntiú, lena
n-áirítear, más cuí, gnáthóg chúitimh a
sholáthar agus go gceanglófar leis na
coinníollacha a mbeidh aon toiliú le
haghaidh forbartha beartaithe faoina
réir go ndéanfar na bearta cúitimh.

(3) Maidir le láithreán Eorpach nach ósta do
chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó do
speiceas tosaíochta, féadfaidh cúiseanna de
chineál sóisialach nó eacnamaíochta a bheith ar
áireamh sna cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh.

(4) Maidir le láithreán Eorpach is ósta do
chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó do
speiceas tosaíochta, ní fhéadfar aon chúiseanna
dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh a
bhreithniú ach amháin iad sin a bhaineann—

(a) le sláinte an duine,

(b) le sábháilteacht phoiblí,

(c) le hiarmhairtí tairbhiúla a bhfuil
tábhacht phríomhúil leo maidir leis an
gcomhshaol, nó

(d) faoi réir fho-alt (7), agus tar éis tuairim
a fháil ón gCoimisiún Eorpach, le
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh eile.

(5) Tabharfaidh údarás inniúil cóip den sonrú
cáis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’iarratasóir ar
thoiliú le haghaidh forbartha beartaithe.

(6) Déanfaidh údarás inniúil sonrú cáis dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur ar fáil, a luaithe is
féidir tar éis é a ullmhú agus a chur ar aghaidh
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chuig an Aire de réir mar is cuí, lena iniúchadh ag
daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí an
údaráis agus féadfaidh sé freisin an sonrú a chur
ar fáil i bhfoirm leictreonach lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

(7) Le linn cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh a agairt faoi fho-alt (4)(d)
cuirfidh an t-údarás inniúil in iúl don Aire cén fáth
gur chóir dó nó di a bheith sásta tuairim a iarraidh
ón gCoimisiún Eorpach.

(8) San alt seo agus in ailt 177AB agus 177AC
is éard is ‘bearta cúitimh’ ann bearta arna moladh
ar an gcéad ásc ag an iarratasóir agus ansin ag
údarás inniúil nó ag an Aire, de réir mar a bheidh,
chun a chinntiú go ndéanfar comhtháthú
foriomlán Natura 2000 a chosaint agus féadfaidh
soláthar gnáthóg cúitimh a bheith ar áireamh sna
bearta sin.

(9) Chun críocha an ailt seo agus ailt 177AB
agus 177AC, féadfaidh údarás inniúil coinníoll a
chur ag gabháil le deonú toilithe le haghaidh
forbartha beartaithe is coinníoll a bhaineann le
bearta cúitimh a cheanglóidh an t-údarás nó an
tAire a dhéanamh agus a bhféadfaidh coinníoll a
bheith ar áireamh ann lena gceanglaítear go
ndéanfar ranníocaí chun soláthar beart cúitimh a
mhaoiniú agus beidh éifeacht le haon choinníoll
den sórt sin amhail is dá mbeadh sé curtha ag
gabháil le deonú an toilithe le haghaidh forbartha
beartaithe, de bhun na bhforálacha iomchuí den
Acht seo, a bhfuil feidhm acu maidir le deonú
toilithe den sórt sin.

Láithreán
Eorpach nach
ósta do chineál
gnáthóige
tosaíochta nó
do speiceas
tosaíochta.

177AB.—(1) I gcás go bhfaighidh an tAire
sonrú cáis faoi alt 177AA(1) a bhaineann le
láithreán Eorpach nach ósta do chineál gnáthóige
tosaíochta nó do speiceas tosaíochta, déanfaidh sé
nó sí an sonrú cáis a bhreithniú agus tiocfaidh sé
nó sí ar thuairim i dtaobh an bhfuil na bearta
cúitimh agus na coinníollacha dá dtagraítear in alt
177AA(2)(d) leordhóthanach chun a chinntiú go
ndéanfar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chosaint.

(2) Más rud é go dtiocfaidh an tAire ar an
tuairim nach bhfuil na bearta cúitimh
leordhóthanach chun a chinntiú go ndéanfar
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a chosaint,
tabharfaidh sé nó sí fógra dá réir sin don údarás
inniúil agus ní dheonóidh an t-údarás inniúil toiliú
don fhorbairt bheartaithe.

(3) Cuirfidh an tAire a thuairim nó a tuairim in
iúl don údarás inniúil agus féadfaidh an t-údarás
inniúil, tar éis breithniú a dhéanamh ar thuairim
an Aire faoi fho-alt (1), d’ainneoin na breithe go
rachaidh forbairt bheartaithe chun dochair do
shláine an láithreáin Eorpaigh lena mbaineann,
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breith a thabhairt, faoi réir fho-alt (2) agus
forálacha eile den Acht seo—

(a) go bhféadfar toiliú a dheonú le
haghaidh na forbartha beartaithe,

(b) go bhféadfar toiliú a dheonú le
haghaidh na forbartha beartaithe faoi
réir coinníollacha lena gceanglófar go
ndéanfar aon bhearta cúitimh is gá, nó

(c) gan toiliú a dheonú le haghaidh na
forbartha beartaithe.

(4) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (3)(a) nó
(b) maidir le breith ag údarás inniúil, tabharfaidh
an t-údarás inniúil fógra faoin mbreith don Aire,
lena n-áirítear ráiteas maidir leis an méid seo a
leanas:

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an fhorbairt
bheartaithe chun dochair do shláine
láithreáin Eorpaigh;

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan dul ar aghaidh
leis an bhforbairt bheartaithe);

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an bhforbairt
bheartaithe;

(d) na bearta cúitimh atá á nglacadh mar
bhearta atá riachtanach chun
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chinntiú, lena n-áirítear, más cuí,
gnáthóg chúitimh a sholáthar.

(5) Cuirfidh an tAire na nithe a bheidh i
bhfógra arna thabhairt dó nó di faoi fho-alt (4) in
iúl don Choimisiún.

(6) Déanfaidh an t-údarás inniúil cóip—

(a) den fhógra faoi fho-alt (2) maidir le
tuairim an Aire,

(b) de bhreith an údaráis inniúil faoi fho-alt
(3) mar aon le cúiseanna leis an
mbreith,

(c) den fhógra faoi fho-alt (4) ón údarás
inniúil don Aire,

a thabhairt do na daoine seo a leanas:

(i) an t-iarratasóir;
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(ii) más cuí, aon duine a rinne aighneachtaí
chuig an údarás inniúil, nó a thug
tuairimí dó, i ndáil leis an iarratas; nó

(iii) más cuí, aon pháirtí in achomharc nó i
dtarchur.

(7) Déanfaidh an t-údarás inniúil cóipeanna
den fhógra arna thabhairt faoi fho-alt (2) nó (4) nó
de bhreith faoi fho-alt (3) a chur ar fáil a luaithe is
féidir tar éis é nó í a thabhairt, lena n-iniúchadh
ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí
an údaráis agus cuirfidh sé na cóipeanna ar fáil
freisin i bhfoirm leictreonach, lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

Láithreán
Eorpach is
ósta do chineál
gnáthóige
tosaíochta nó
do speiceas
tosaíochta,

177AC.—(1) I gcás ina bhfaighidh an tAire
sonrú cáis faoi alt 177AA(1) a bhaineann le
láithreán Eorpach is ósta do chineál gnáthóige
tosaíochta nó do speiceas tosaíochta, déanfaidh an
tAire an sonrú cáis a bhreithniú agus tiocfaidh sé
nó sí ar thuairim—

(a) i dtaobh an bhfuil na bearta agus na
coinníollacha dá dtagraítear in alt
177AA(2)(d) leordhóthanach chun a
chinntiú go ndéanfar comhtháthú
foriomlán Natura 2000 a chosaint,

(b) más iomchuí, i dtaobh ar chóir dó nó
di tuairim a iarraidh ón gCoimisiún go
mbaineann cúiseanna dianriachtanacha
leasa phoiblí sháraithigh eile dá
dtagraítear in alt 177AA(4)(d) leis an
gcás.

(2) I gcás ina n-iarrfaidh an tAire tuairim an
Choimisiúin faoi fho-alt (1)(b), tabharfaidh sé nó
sí fógra faoin méid sin don údarás inniúil agus ní
dhéanfaidh an t-údarás inniúil aon chinneadh i
ndáil leis an bhforbairt bheartaithe go dtí go
mbeidh tuairim an Choimisiúin faighte ag an Aire
agus go mbeidh fógra maidir leis an tuairim tugtha
ag an Aire don údarás inniúil.

(3) Má thagann an tAire ar an tuairim nach
mbaineann cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh leis an gcás nó nach bhfuil
bearta cúitimh leordhóthanach chun a chinntiú go
ndéanfar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chosaint, tabharfaidh sé nó sí fógra faoin méid sin
don údarás inniúil agus ní dhéanfaidh an t-údarás
inniúil toiliú a dheonú le haghaidh na forbartha
beartaithe.

(4) Déanfaidh an tAire a thuairim nó a tuairim,
agus tuairim an Choimisiúin i gcás inar lorgaíodh
agus ina bhfuarthas an tuairim sin faoi fho-alt
(1)(b), a chur in iúl don údarás inniúil agus
féadfaidh an t-údarás inniúil, tar éis tuairim an
Aire faoi fho-alt (1) a bhreithniú, d’ainneoin na
breithe go rachaidh forbairt bheartaithe chun
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(Leasú) 2010.

dochair do shláine an láithreáin Eorpaigh lena
mbaineann, breith a thabhairt, faoi réir fho-alt (3)
agus forálacha eile den Acht seo—

(a) go bhféadfar toiliú le haghaidh na
forbartha beartaithe a dheonú,

(b) go bhféadfar toiliú le haghaidh na
forbartha beartaithe a dheonú faoi réir
coinníollacha lena gceanglófar go
ndéanfar aon bhearta cúitimh is gá, nó

(c) gan toiliú a thabhairt le haghaidh na
forbartha beartaithe.

(5) I gcás ina ndeonóidh an t-údarás inniúil
toiliú faoi fho-alt (4)(a) nó (4)(b), tabharfaidh sé
fógra faoin méid sin don Aire lena n-áirítear
ráiteas maidir leis an méid seo a leanas:

(a) na cúinsí ba bhun leis an measúnacht ón
údarás inniúil go rachadh an fhorbairt
bheartaithe chun dochair do shláine
láithreáin Eorpaigh;

(b) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil nach bhfuil aon
réitigh mhalartacha ann (lena n-
áirítear an rogha gan dul ar aghaidh
leis an bhforbairt bheartaithe);

(c) na cúiseanna ar tháinig an t-údarás
inniúil ar an mbarúil go mbaineann
cúiseanna dianriachtanacha leasa
phoiblí sháraithigh maidir leis an
bhforbairt bheartaithe;

(d) na bearta cúitimh atá á nglacadh mar
bhearta atá riachtanach chun
comhtháthú foriomlán Natura 2000 a
chinntiú, lena n-áirítear, más cuí,
gnáthóg chúitimh a sholáthar.

(6) Cuirfidh an tAire na nithe a bheidh i
bhfógra arna thabhairt dó nó dí faoi fho-alt (5) in
iúl don Choimisiún.

(7) Déanfaidh an t-údarás inniúil cóip—

(a) den fhógra ón Aire maidir lena thuairim
a iarraidh ar an gCoimisiún faoi fho-
alt (2),

(b) den fhógra i dtaobh thuairim an Aire
faoi fho-alt (3),

(c) den fhógra ina ndéantar tuairim an Aire
nó an Choimisiúin faoi fho-alt (4) a
chur in iúl don údarás inniúil,
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(d) de bhreith an údaráis inniúil faoi fho-
alt (4), mar aon leis na cúiseanna leis
an gcinneadh,

(e) den fhógra faoi fho-alt (5) ón údarás
inniúil don Aire,

a thabhairt do na daoine seo a leanas:

(i) an t-iarratasóir;

(ii) más cuí, aon duine a rinne aighneachtaí
chuig an údarás inniúil, nó a thug
tuairimí dó, i ndáil leis an iarratas, nó

(iii) más cuí, aon pháirtí in achomharc nó i
dtarchur.

(8) Déanfaidh an t-údarás inniúil cóipeanna
den fhógra faoi fho-alt (2), (3), (4) nó (5) nó de
bhreith faoi fho-alt (4) a chur ar fáil, a luaithe is
féidir tar éis é nó í a thabhairt, lena n-iniúchadh
ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige oifigí
an údaráis agus cuirfidh sé na cóipeanna ar fáil
freisin i bhfoirm leictreonach, lena n-áirítear trí na
doiciméid a chur ar shuíomh gréasáin an údaráis.

Rialacháin. 177AD.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin,
socrú a dhéanamh le haghaidh cibé nithe a
bhaineann le nós imeachta agus riarachán is dóigh
leis an Aire is gá nó is fóirsteanach maidir le haon
ní dá dtagraítear sa Chuid seo mar ní atá
forordaithe nó le forordú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin
roimhe seo, féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh, chun críocha na Coda seo, chun
éifeacht a thabhairt d’fhoráil den Chonradh ar an
Aontas Eorpach, nó d’aon ghníomh reachtach
arna ghlacadh ag institiúid den Aontas Eorpach,
lena n-áirítear na Treoracha um Ghnáthóga agus
um Éin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) nó
(2), maidir le rialacháin faoin alt seo—

(a) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha a
bheith iontu is dóigh leis an Aire is gá
nó is fóirsteanach chun críocha na
rialachán,

(b) féadfaidh forálacha a bheith iontu ag
aisghairm, ag leasú nó ag feidhmiú,
fara modhnú nó gan modhnú, dlí eile,
ar leith ó Acht na gComhphobal
Eorpach 1972 agus ó Acht na
gComhphobal Eorpach 2007,

(c) socrú a dhéanamh—
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(i) maidir le bearta cúitimh lena n-
áirítear bearta a bhaineann le
gnáthóg chúitimh a sholáthar, le
coinníollacha a fhéadfar a chur ag
gabháil le toiliú le haghaidh
forbartha beartaithe, le ranníocaí
airgeadais, nó le bannaí is gá i
ndáil le bearta cúitimh, le bearta
cúitimh a chur i ngníomh agus a
bhainistiú agus le cur i ngníomh
beart cúitimh a mhaoirsiú,

(ii) maidir le coinníollacha chun
críocha na Coda seo a fhéadfar a
chur ag gabháil le toiliú le
haghaidh forbartha beartaithe,
lena n-áirítear coinníollacha i
ndáil le speicis nó gnáthóga
speiceas a chosaint,

(iii) maidir le comhchomhairliúchán
idir iarratasóir ar thoiliú le
haghaidh forbartha beartaithe
agus údarás inniúil chun aon
chríche faoin gCuid seo,

(iv) maidir le comhchomhairliúchán idir
údarás inniúil agus an tAire chun
aon chríche a cheanglaítear faoin
gCuid seo,

(v) i ndáil le forbairt bheartaithe nó le
haicmí forbartha, mar aon le nithe
a fhoráiltear leis an Acht seo nó
faoi i ndáil le hiarratas ar thoiliú
le haghaidh forbartha beartaithe,
maidir le ráiteas tionchair Natura
a chur isteach i dteannta iarratais
ar thoiliú,

(vi) maidir le faisnéis nó le haicmí
faisnéise atá le bheith i ráiteas
tionchair Natura nó i dtuarascáil
tionchair Natura,

(vii) maidir le cáilíochtaí daoine nó
aicmí daoine a thabharfaidh
faisnéis dá dtagraítear i bhfomhír
(vi),

(viii) maidir le faisnéis nó le haicmí
faisnéise atá le bheith i bhfógraí a
fhoilsítear faoin gCuid seo,

(ix) maidir le daoine nó le haicmí
daoine a dtabharfar fógra dóibh
go mbeidh measúnacht chuí nó
scagadh measúnacht chuí le
déanamh,

(x) maidir le daoine nó le haicmí
daoine a gcuirfear an toradh ar
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mheasúnacht chuí nó ar scagadh le
haghaidh measúnachta cuí in iúl
dóibh,

(xi) maidir le taifid, nó le haicmí taifead
a bheidh le coimeád, agus leis na
tréimhsí ar cóir d’údarás inniúil
iad a choimeád lena linn i ndáil le
measúnacht chuí ar Phleananna
úsáide talún.

Measúnacht
Chuí ar
fhorbairt
áirithe arna
déanamh ag
údaráis áitiúla
nó thar a
gceann.

177AE.—(1) I gcás ina gceanglófar measúnacht
chuí a dhéanamh i leith forbartha—

(a) ag údarás áitiúil is údarás pleanála, cibé
acu ina cháil mar údarás pleanála nó in
aon cháil eile, nó

(b) ag duine éigin eile thar ceann údaráis
áitiúil den sórt sin, nó i gcomhar nó i
gcomhpháirtíocht le húdarás áitiúil den
sórt sin, de bhun conartha arna
dhéanamh ag an údarás áitiúil sin cibé
acu ina cháil mar údarás pleanála nó in
aon cháil eile,

laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil lena
mbaineann (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’ ina
dhiaidh seo san alt seo), ullmhóidh an t-údarás
áitiúil, nó cuirfidh sé faoi deara go n-ullmhófar,
ráiteas tionchair Natura ina leith sin.

(2) Ní dhéanfar forbairt bheartaithe ar ina leith
a cheanglaítear measúnacht chuí a dhéanamh
mura mbeidh sí ceadaithe ag an mBord fara
modhnuithe nó gan mhodhnuithe.

(3) I gcás ina mbeidh ráiteas tionchair Natura
ullmhaithe de bhun fho-alt (1), déanfaidh an t-
údarás áitiúil iarratas chuig an mBord ar cheadú
agus beidh feidhm ag forálacha Chuid XAB
maidir leis an measúnacht chuí a dhéanamh.

(4) Sula ndéanfaidh údarás áitiúil iarratas ar
cheadú faoi fho-alt (3), déanfaidh sé—

(a) fógra ina léireofar cineál agus suíomh na
forbartha beartaithe a fhoilsiú i
nuachtán amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar ina mbeartaítear
an fhorbairt a dhéanamh, agus—

(i) ina luafar—

(I) go mbeartaíonn sé a iarraidh
ar an mBord an fhorbairt
bheartaithe a cheadú,

(II) go bhfuil ráiteas tionchair
Natura ullmhaithe i leith na
forbartha beartaithe,
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(III) go bhféadfaidh an Bord an t-
iarratas ar fhorbairt a cheadú
fara coinníollacha nó gan
choinníollacha nó go
bhféadfaidh sé an t-iarratas ar
fhorbairt a dhiúltú,

(ii) ina sonrófar na tráthanna agus na
háiteanna ag a bhféadfar, agus an
tréimhse (nach giorra ná 6
sheachtain) ar lena linn, a
fhéadfar cóip de ráiteas tionchair
Natura a iniúchadh saor in aisce
nó a cheannach, agus

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí
aighneachtaí chuig an mBord agus
go dtabharfaí tuairimí dó, le linn
na tréimhse sin—

(I) i ndáil le himpleachtaí na
forbartha beartaithe do
phleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar lena
mbaineann,

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol, agus

(III) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt bheartaithe
ar láithreán Eorpach,

má dhéantar í,

agus

(b) cóip den iarratas agus den ráiteas
tionchair Natura a chur chuig na
húdaráis fhorordaithe mar aon le fógra
ina luafar go bhféadfar, le linn na
tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii),
aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
i scríbhinn dó—

(i) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol,

(ii) i ndáil le himpleachtaí na forbartha
beartaithe do phleanáil chuí agus
forbairt inchothaithe sa limistéar
lena mbaineann, agus

(iii) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar
láithreán Eorpach,
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má dhéantar í.

(5) (a) Féadfaidh an Bord—

(i) má mheasann sé gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar údarás
áitiúil a rinne iarratas ar cheadú le
haghaidh forbartha beartaithe
cibé faisnéis bhreise a thabhairt
don Bhord—

(I) i ndáil le héifeachtaí na
forbartha beartaithe ar an
gcomhshaol, nó

(II) i ndáil leis na hiarmhairtí a
ghabhfaidh leis an bhforbairt
sin do phleanáil chuí agus
forbairt inchothaithe sa
limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt a dúradh a
shuíomh, nó

(III) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt bheartaithe
ar láithreán Eorpach,

de réir mar a shonróidh an Bord,
nó

(ii) más é a thuairim shealadach gur
chuí an fhorbairt bheartaithe a
cheadú maille le hathruithe áirithe
(arna sonrú san fhógra dá
dtagraítear san fhomhír seo) a
bheidh le déanamh ar a téarmaí, a
chur in iúl don údarás áitiúil gurb
é sin a thuairim agus a iarraidh ar
an údarás athruithe a bheidh
sonraithe san fhógra a dhéanamh
ar an bhforbairt bheartaithe agus,
má dhéanann an t-údarás na
hathruithe sin, cibé faisnéis (más
ann) a shonróidh an Bord i ndáil
leis an bhforbairt, sna téarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más
gá, ráiteas tionchair Natura
athbhreithnithe ina leith, a
thabhairt dó.

(b) Má dhéanann údarás áitiúil na
hathruithe ar théarmaí na forbartha
beartaithe a shonrófar i bhfógra a
thabharfar dó faoi mhír (a), measfar
maidir le téarmaí na forbartha arna n-
athrú amhlaidh gurb iad an fhorbairt
bheartaithe iad chun críocha an ailt
seo.

(c) Déanfaidh an Bord—
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(i) i gcás ina measfaidh sé maidir le
haon fhaisnéis bhreise a gheofar
de bhun ceanglais arna dhéanamh
faoi mhír (a)(i), go bhfuil inti
sonraí breise suntasacha—

(I) i ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

(II) i ndáil leis na hiarmhairtí is
dóigh a ghabhfaidh leis an
bhforbairt sin do phleanáil
chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt a
dúradh a shuíomh, agus

(III) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt bheartaithe
ar láithreán Eorpach,

nó

(ii) i gcás ina mbeidh na hathruithe
déanta ag an údarás áitiúil ar
théarmaí na forbartha beartaithe a
bheidh sonraithe i bhfógra arna
thabhairt dó faoi mhír (a)(ii),

a cheangal ar an údarás áitiúil na rudaí
dá dtagraítear i mír (d) a dhéanamh.

(d) Is iad na rudaí a cheanglófar ar údarás
áitiúil a dhéanamh mar a dúradh—

(i) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin
nó níos mó a scaiptear sa limistéar
ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite ina luafar, de
réir mar is cuí—

(I) go bhfuil faisnéis bhreise i
ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe tugtha don
Bhord, nó

(II) go bhfuil athruithe déanta ag
an údarás áitiúil, de bhun
iarrata ón mBord, ar
théarmaí na forbartha
beartaithe (agus léireofar
cineál na n-athruithe sin)
agus, más amhlaidh a bheidh,
go bhfuil faisnéis i ndáil le
téarmaí na forbartha arna n-
athrú amhlaidh nó ráiteas
tionchair Natura
athbhreithnithe i leith na
forbartha tugtha don Bhord,



[2010.] [Uimh. 30.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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ina léireofar na tráthanna ag a
bhféadfar, an tréimhse (nach
mbeidh níos giorra ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar
agus an áit, nó na háiteanna, a
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó
den ráiteas tionchair Natura dá
dtagraítear i gclásal (I) nó (II) a
iniúchadh saor in aisce nó a
cheannach agus go bhféadfar
aighneachtaí nó tuairimí i ndáil
leis an bhfaisnéis sin nó leis an
ráiteas sin a dhéanamh chuig an
mBord nó a thabhairt dó roimh
dheireadh na tréimhse a léireofar,
agus

(ii) na nithe seo a leanas a chur chuig
gach údarás forordaithe dár
tugadh fógra de bhun fho-alt
(4)(b)—

(I) fógra i dtaobh an fhaisnéis
bhreise dá dtagraítear i
bhfomhír (i)(I) nó an
fhaisnéis nó an ráiteas dá
dtagraítear i bhfomhír (i)(II),
de réir mar is cuí, a bheith
tugtha don Bhord, agus

(II) cóip den fhaisnéis bhreise sin,
den fhaisnéis sin nó den
ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás go
bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí
i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise
sin, leis an bhfaisnéis sin nó leis an
ráiteas sin a dhéanamh chuig an
mBord nó a thabhairt dó roimh
dheireadh tréimhse (nach mbeidh
níos giorra ná 3 sheachtain) dar
tosach an lá a chuirfidh an t-
údarás áitiúil an fógra chuig an
údarás forordaithe.

(6) Sula ndéanfaidh an Bord cinneadh i leith
forbartha beartaithe faoin alt seo, breithneoidh
an Bord—

(a) an ráiteas tionchair Natura a cuireadh
isteach de bhun fho-alt (1) nó
(5)(a)(ii), aon aighneacht nó tuairimí a
rinneadh nó a tugadh de réir fho-alt (4)
nó (5) agus aon fhaisnéis eile a tugadh
de réir fho-alt (5)—

(i) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol,

(ii) i ndáil leis na hiarmhairtí is dóigh
a ghabhfaidh leis an bhforbairt do
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phleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt a
dúradh a shuíomh, agus

(iii) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar
láithreán Eorpach,

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ón duine
a bheidh ag seoladh éisteachta dá
dtagraítear i bhfo-alt (7) más rud é go
n-éistfear fianaise ag éisteacht den
sórt sin—

(i) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol,

(ii) i ndáil leis na hiarmhairtí is dóigh a
ghabhfaidh leis an bhforbairt sin
do phleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt a
dúradh a shuíomh, agus

(iii) i ndáil leis na héifeachtaí
suntasacha is dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar láithreán
Eorpach.

(7) Beidh an duine a sheolfaidh éisteacht ó
bhéal i ndáil le ceannach éigeantach talún a
bhaineann go hiomlán nó go páirteach le forbairt
bheartaithe faoin alt seo, ar forbairt í a ndearna
údarás áitiúil iarratas ar cheadú ina leith, i dteideal
fianaise a éisteacht—

(a) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar
an gcomhshaol,

(b) i ndáil leis na hiarmhairtí is dóigh a
ghabhfaidh leis an bhforbairt sin do
phleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt a dúradh a
shuíomh, agus

(c) i ndáil leis na éifeachtaí suntasacha is
dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar láithreán Eorpach.

(8) (a) Féadfaidh an Bord, i leith iarratais ar
cheadú faoin alt seo d’fhorbairt
bheartaithe—

(i) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(ii) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an
bhforbairt bheartaithe a
shonróidh sé sa cheadú agus an
fhorbairt bheartaithe arna
modhnú amhlaidh a cheadú,
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(iii) gan ach cuid den fhorbairt
bheartaithe a cheadú (fara
modhnuithe sonraithe air den
chineál roimhe sin nó gan
modhnuithe den sórt sin), nó

(iv) diúltú an fhorbairt bheartaithe a
cheadú, agus féadfaidh sé cibé
coinníollacha is cuí leis a chur ag
gabháil le ceadú faoi fhomhír (i),
(ii) nó (iii).

(b) Gan dochar do ghinearáltacht na
cumhachta roimhe seo coinníollacha a
chur ag gabháil le ceadú, féadfaidh an
Bord coinníoll a chur ag gabháil le
ceadú faoi mhír (a)(i), (ii) nó (iii) is
coinníoll lena gceanglaítear—

(i) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú
saoráide a mhaoiniú, go hiomlán
nó go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán
nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís
ba ghnóchan substaintiúil don phobal i
dtuairim an Bhoird.

(c) Maidir le coinníoll a chuirfear ag
gabháil le ceadú de bhun mhír (b), ní
cheanglófar leis méid acmhainní
airgeadais a árach chun an coinníoll a
chomhlíonadh a d’fhágfadh go mbainfí
go mór den duine ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an ceadú na sochair
is dóigh a d’fhabhródh as an gcead a
dheonú.

(9) (a) Ordóidh an Bord don údarás áitiúil cibé
suim a mheasfaidh sé a bheith
réasúnach a íoc leis an mBord faoi
chomhair na gcostas agus na
gcaiteachas a thabhóidh an Bord le
linn dó breith a thabhairt i dtaobh
iarratais faoin alt seo a cheadú le
haghaidh forbartha beartaithe, lena n-
áirítear—

(i) na costais a ghabhann le haon
éisteacht ó bhéal a sheoladh i
ndáil leis an iarratas,

(ii) táillí aon sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí a bheidh fostaithe
maidir leis an ní, agus

(iii) méid is comhionann le cibé cuid de
luach saothair agus d’aon liúntais
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i leith caiteachas arna n-íoc le
comhaltaí agus fostaithe an
Bhoird a chinnfidh an Bord is
inchurtha síos do na comhaltaí
agus na fostaithe do
chomhlíonadh dualgas i ndáil leis
an iarratas, agus íocfaidh an t-
údarás áitiúil an tsuim.

(b) Má mhainníonn údarás áitiúil suim a íoc
a ordófar a íoc faoi mhír (a), féadfaidh
an Bord an tsuim a ghnóthú ón údarás
mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla.

(10) (a) I gcás ina mbainfidh iarratas faoin alt
seo le forbairt bheartaithe arb éard a
bheidh inti gníomhaíocht, nó ar chun
críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le
ceadúnas um rialú comhtháite ar
thruailliú nó ceadúnas dramhaíola ina
leith, ní dhéanfaidh an Bord, i gcás ina
gcinnfidh sé an fhorbairt bheartaithe a
cheadú, an ceadú sin a chur faoi réir
coinníollacha ar chun críocha na nithe
seo a leanas iad—

(i) astaíochtaí as oibriú na
gníomhaíochta a rialú, lena n-
áirítear na hastaíochtaí sin a
chosc, a theorannú, a dhíothú, a
mhaolú nó a laghdú, nó

(ii) astaíochtaí a bhaineann le scor, nó
a leanann as scor, d’oibriú na
gníomhaíochta a rialú.

(b) I gcás ina mbainfidh iarratas faoin alt
seo le forbairt bheartaithe arb éard a
bheidh inti gníomhaíocht, nó ar chun
críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le
ceadúnas um rialú comhtháite ar
thruailliú nó ceadúnas dramhaíola ina
leith, féadfaidh an Bord, i leith aon
fhorbartha beartaithe arb éard a
bheidh inti an ghníomhaíocht, nó chun
críocha na gníomhaíochta í, cinneadh
an forbairt bheartaithe a dhiúltú, i gcás
ina measfaidh an Bord go bhfuil an
fhorbairt, d’ainneoin cheadúnú na
gníomhaíochta, neamh-inghlactha ar
fhorais timpeallachta, ag féachaint do
phleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe an limistéir ina bhfuil nó
ina mbeidh an fhorbairt suite nó go
bhfuil sí neamh-inghlactha ar fhorais
ghnáthóg ag féachaint d’fhorálacha
Chuid XAB.

(c) (i) Sula ndéanfaidh sé cinneadh i leith
forbartha beartaithe arb éard a
bheidh inti gníomhaíocht, nó chun
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críocha gníomhaíochta í, féadfaidh
an Bord a iarraidh ar an
nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil tuairimí a thabhairt
laistigh de cibé tréimhse (is
tréimhse nach mbeidh níos giorra
in aon chás ná 3 sheachtain ó
dháta na hiarrata) a shonróidh an
Bord i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe.

(ii) Le linn dó a chinneadh a
dhéanamh, tabharfaidh an Bord
aird ar na tuairimí, más ann, a
gheofar ón nGníomhaireacht
laistigh den tréimhse a shonraítear
faoi fhomhír (i).

(d) Féadfaidh an Bord, tráth ar bith tar éis
dheireadh na tréimhse a shonróidh an
Bord faoi mhír (c)(i) chun tuairimí a
thabhairt, a chinneadh a dhéanamh i
dtaobh an iarratais.

(e) Maidir leis an nGníomhaireacht do
thabhairt tuairimí faoin alt seo, ní
dhéanfaidh sé sin dochar d’aon
fheidhm eile de chuid na
Gníomhaireachta faoin Acht fán
nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992.

(11) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh chun foráil a dhéanamh
maidir le cibé nithe a bhaineann le nós
imeachta agus riarachán is
dealraitheach don Aire a bheith
riachtanach nó fóirsteanach i leith
iarratas ar cheadú faoin alt seo.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfar le rialacháin faoin bhfo-alt seo
foráil a dhéanamh maidir leis na nithe
seo a leanas—

(i) a chumasú d’údarás áitiúil a
iarraidh ar an mBord tuairim i
scríbhinn a thabhairt i dtaobh na
faisnéise a bheidh i ráiteas
tionchair Natura,

(ii) nithe maidir le nós imeachta a
bhaineann leis an nGnı́omhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil do
thabhairt tuairimí faoin alt seo
agus nithe a ghabhann leis an
méid sin, agus

(iii) a cheangal ar an mBord faisnéis a
thabhairt i leith a chinnidh maidir
leis an bhforbairt bheartaithe a
bhfuil ceadú á lorg ina leith.
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(12) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (6) ar fhaisnéis a thabharfar i ndáil leis na
hiarmhairtí is dóigh a ghabhfaidh le forbairt
bheartaithe do pleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe sa limistéar ina mbeartófar an
fhorbairt sin a shuíomh, tabharfaidh an Bord aird
ar na nithe seo a leanas—

(a) forálacha phlean forbartha an limistéir,

(b) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar,

(c) más láithreán Eorpach nó limistéar atá
forordaithe chun críocha alt 10(2)(c) é
an limistéar nó cuid den limistéar, an
méid sin,

(d) más iomchuí, beartais an Rialtais, an
Aire nó aon Aire eile den Rialtas,

(e) forálacha an Achta seo agus rialacháin
faoin Acht seo más iomchuí.

(13) Aon duine a sháróidh coinníoll arna
fhorchur ag an mBord faoin alt seo, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

(14) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
forbairt bóthair bheartaithe de réir bhrí Achtanna
na mBóithre 1993 go 2007, ag údarás bóithre nó
thar a cheann.”.

58.—Leasaítear alt 179(6) den Phríomh-Acht—

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

“(a) arb éard í oibreacha cothabhála nó deisiúcháin
seachas oibreacha ar dhéanmhas cosanta, nó ar
dhéanmhas cosanta beartaithe, a dhéanfadh
difear ábhartha—

(i) do shainghné an déanmhais, nó

(ii) do shainghné aon eiliminte den déanmhas
a chuireann leis an spéisiúlacht ar leith atá
ann ó thaobh ailtireachta, staire,
seandálaı́ochta, ealaı́ne, cultúir, eolaı́ochta,
nó cúrsaı́ sóisialta nó cúrsaı́ teicniúla,”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) arb éard í oibreacha a cheanglaítear ar údarás
áitiúil a ghabháil de láimh—

(i) le haon achtachán nó faoi aon achtachán,

(ii) le dlí an Aontais Eorpaigh nó faoi, nó le
foráil de chuid aon ghnímh arna ghlacadh
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ag institiúid den Aontas Eorpach nó faoi,
nó

(iii) le hordú cúirte.”.

59.—Leasaítear alt 180 (arna leasú le halt 114 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “tromlach úinéirí na dtithe a bheidh i
gceist” a chur in ionad “tromlach na dtoghthóirí cáilithe
arb iad úinéirí nó áititheoirí na dtithe a bheidh i gceist
iad”,

(b) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) trí “dá dtagraítear i bhfo-alt (1)” a chur isteach i
ndiaidh “i gcás nach mbeidh an fhorbairt”,

(ii) trí “i gcás ina n-iarrfaidh tromlach úinéirí na dtithe a
bheidh i gceist amhlaidh” a chur in ionad “i gcás ina
n-iarrfaidh tromlach na dtoghthóirí cáilithe ar leo na
tithe nó a áitíonn na tithe a bheidh i gceist
amhlaidh”,

(c) chun an fo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

“(2A) (a) D’ainneoin fho-ailt (1) nó (2), i gcás nach
mbeidh an fhorbairt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) críochnaithe chun sástacht an údaráis
pleanála agus—

(i) go mbeidh imeachtaí forfheidhmiúcháin
tosaithe ag an údarás pleanála laistigh de
sheacht mbliana dar tosach, maidir leis an
gcead lena n-údaraítear an fhorbairt, an
tráth a chuaigh an tréimhse iomchuí in
éag, nó

(ii) go measann an t-údarás pleanála nach
mbeidh de thoradh ar imeachtaí
forfheidhmiúcháin go ndéanfaidh an
forbróir an fhorbairt a chríochnú go sásúil,

féadfaidh an t-údarás, dá lánrogha féin, aon
tráth tar éis don tréimhse iomchuí maidir leis
an gcead lena n-údaraítear an fhorbairt dul in
éag, i gcás ina n-iarrfaidh tromlach úinéirí na
dtithe atá i gceist amhlaidh, imeachtaí a
thionscnamh faoi alt 11 d’Acht na mBóithre,
1993.

(b) Le linn a rogha a fheidhmiú agus imeachtaí a
thionscnamh faoi alt 11 d’Acht na mBóithre
1993, féadfaidh an t-údarás aon urrús arna
thabhairt faoi alt 34(4)(g) i gcomhair an
fhorbairt a chríochnú go sásúil a chur chun
feidhme.”,

(d) i bhfo-alt (3)(a), trí “mianta úinéirí na dtithe” a chur in
ionad “mianta na dtoghthóirí cáilithe”,
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(e) i bhfo-alt (3)(b), trí “mianta úinéirí na dtithe” a chur in
ionad “mianta na dtoghthóirí cáilithe”,

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

“(4) (a) I gcás ina ndéanfar ordú faoi alt 11(1) d’Acht
na mBóithre 1993 i gcomhlíonadh fho-alt (1)
nó (2), déanfaidh an t-údarás pleanála, i
dteannta fhorálacha an ailt sin—

(i) (faoi réir mhír (c)), aon séaraigh,
príomhphíopaí uisce nó ceangail seirbhíse
laistigh d’fhearann comhghafach na
forbartha a ghlacadh faoina chúram, agus

(ii) spásanna oscailte poiblí nó carrchlóis
phoiblí laistigh d’fhearann comhghafach
na forbartha a ghlacadh faoina chúram.

(b) I gcás go ndéanfar ordú faoi alt 11(1) d’Acht
na mBóithre 1993 i gcomhlíonadh fho-alt (2A),
féadfaidh an t-údarás pleanála, i dteannta
fhorálacha an ailt sin—

(i) (faoi réir mhír (c)), cuid de na séaraigh, na
príomhphíopaí uisce nó na ceangail
seirbhíse laistigh d’fhearann comhghafach
na forbartha nó iad go léir a ghlacadh
faoina chúram, agus

(ii) cuid de na spásanna oscailte poiblí nó de na
carrchlóis phoiblí laistigh d’fhearann
comhghafach na forbartha nó iad go léir a
ghlacadh faoina chúram.

agus féadfaidh an t-údarás,

(I) aon oibreacha a ghabháil de láimh atá, i
dtuairim an údaráis, riachtanach chun na
séaraigh, na príomhphíopaí uisce nó na
ceangail seirbhíse, na spásanna oscailte
poiblí nó na carrchlóis phoiblí laistigh
d’fhearann comhghafach na forbartha a
chríochnú, nó

(II) aon oibreacha a ghabháil de láimh atá
riachtanach, i dtuairim an údaráis, chun an
fhorbairt a dhéanamh sábháilte,

agus féadfaidh an t-údarás costais na n-
oibreacha dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) a
ghnóthú ón bhforbróir mar fhiach conartha
shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

(c) Ní dhéanfaidh údarás pleanála nach údarás
seirbhísí uisce de réir bhrí alt 2 d’Acht 2007
aon séaraigh, príomhphíopaí uisce nó ceangail
seirbhíse a ghlacadh faoina chúram faoi mhír
(a)(i) nó (b)(i), ach iarrfaidh sé ar an údarás
seirbhísí uisce iomchuí déanamh amhlaidh.
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(d) I mír (a)(ii), ciallaíonn ‘spásanna oscailte poiblí’
nó ‘carrchlóis phoiblí’ spásanna oscailte nó
carrchlóis ar a bhfuil rochtain ag an bpobal
cibé acu de cheart nó le cead é.

(e) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘spásanna oscailte
poiblí’ spásanna oscailte nó carrchlóis ar a
bhfuil rochtain ag an bpobal cibé acu de cheart
nó le cead é.”,

agus

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

“(6) San alt seo, tá le ‘tréimhse chuí’ an bhrí a thugtar
don téarma in alt 40 arna fadú faoi alt 42 nó 42A de réir
mar a bheidh.”.

60.—Leasaítear alt 181A den Phríomh-Acht mar a leanas—

(a) trí “éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar an gcomhshaol
nó éifeachtaí dochracha a bheith aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad
“éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar an gcomhshaol” i
bhfo-alt (1)(b), trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine
láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad
“na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol” i bhfo-ailt (3)(a)(iii)(II)
agus (3)(b)(ii) agus trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh
ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine
láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad
“na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol” i bhfo-alt (6)(a)(i),

(b) trí “ráiteas tionchair timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh, i leith”
a chur in ionad “ráiteas tionchair timpeallachta i leith”
gach áit a bhfuil sé agus “den ráiteas tionchair
timpeallachta nó den ráiteas tionchair Natura nó den dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “den
ráiteas tionchair timpeallachta” gach áit a bhfuil sé
(seachas i bhfo-alt (3)(c)),

(c) trí “ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe nó
ráiteas tionchair Natura athbhreithnithe nó an dá ráiteas
sin, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe” gach áit a
bhfuil sé.

61.—Leasaítear alt 181B den Phríomh-Acht—

(a) trí “ráiteas tionchair timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh”, a chur
in ionad “ráiteas tionchair timpeallachta” sa dá áit ina
bhfuil sé,
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(b) i bhfo-alt (1), trí “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine
láithreáin Eorpaigh” a chur in ionad “na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,

(c) i bhfo-alt (3) trí “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh” a
chur in ionad “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol”.

62.—Leasaítear alt 181C den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2) trí “agus forbairt inchothaithe, leis an
gcomhshaol nó le láithreán Eorpach” a chur in ionad
“agus forbairt inchothaithe nó leis an gcomhshaol”,

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) i mír (a) “éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar an
gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha ar shláine
láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur
in ionad “éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar an
gcomhshaol”, agus

(ii) i mír (b) “i ráiteas tionchair timpeallachta nó i ráiteas
tionchair Natura nó sa dá ráiteas sin, de réir mar a
bheidh” a chur in ionad “i ráiteas tionchair
timpeallachta”.

63.—Leasaítear alt 182A den Phríomh-Acht—

(a) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí
dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na
héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,
“éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó
ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a
chur in ionad “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an
gcomhshaol” i bhfo-alt (5)(a)(i), agus “na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a
bheidh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a
bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” i bhfo-
alt (7)(a)(i),

(b) trí “ráiteas tionchair timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh, i leith”
a chur in ionad “ráiteas tionchair timpeallachta i leith”
gach áit a bhfuil sé, “d’aon ráiteas tionchair
timpeallachta, d’aon ráiteas tionchair Natura nó den dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “d’aon
ráiteas tionchair timpeallachta” agus “den ráiteas
tionchair timpeallachta, den ráiteas tionchair Natura nó
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den dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh” a chur in ionad
“den ráiteas tionchair timpeallachta” gach áit a bhfuil sé
(seachas i bhfo-alt (5)(c)), agus

(c) trí “ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe nó
ráiteas tionchair Natura athbhreithnithe nó an dá ráiteas
sin, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe” gach áit a
bhfuil sé.

64.—Leasaítear alt 182B (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht
2006)—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “an ráiteas tionchair timpeallachta nó an ráiteas
tionchair Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a
bheidh” a chur in ionad “an ráiteas tionchair
timpeallachta”, agus

(ii) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí
dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na
héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol”,

(b) i bhfo-alt (3)(a) trí “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh” a
chur in ionad “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol”,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5):

“(5A) Luafar i gcinneadh ón mBord faoi fho-alt (5)—

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

(b) i gcás ina gcuirfear coinníollacha ag gabháil le
ceadú faoi fho-alt (5) nó (6), na
príomhchúiseanna ar cuireadh iad ag gabháil
leis an gceadú,

(c) an tsuim a bheidh le híoc leis an mBord, agus
ordófar an tsuim a íoc, faoi chomhair na
gcostas a thabhóidh an Bord—

(i) ag tabhairt tuairime i scríbhinn i
gcomhlíonadh iarrata faoi alt 182E(3) (a
cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2006),

(ii) ag seoladh comhchomhairliúchán faoi alt
182E, agus

(iii) ag tabhairt breithe ar iarratas arna
dhéanamh faoi alt 182A (a cuireadh
isteach le halt 4 d’Acht 2006) faoin alt seo,
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agus luafar an tsuim a bheidh le híoc, i cibé
méid is dóigh leis an mBord a bheith
réasúnach, agus ordófar an tsuim a íoc, le haon
údarás pleanála a thabhaigh costais i gcúrsa an
t-iarratas sin a bhreithniú agus le haon duine
eile mar ranníoc faoi chomhair na gcostas a
thabhaigh an duine sin i gcúrsa an t-iarratas sin
a bhreithniú (ar suimeanna iad gach ceann acu
a bhféadfaidh an Bord, de bhua an fho-ailt seo,
a cheangal go n-íocfar iad).

(5B) Forléireofar aon tagairt do chostais i bhfo-alt
(5A)(c) mar thagairt do cibé costais a measann an Bord,
dá lánrogha féin, gur costais réasúnacha iad, ach ní
fholaíonn sí tagairt do cibé méid de na costais dá
dtagraítear ann a bheidh gnóthaithe ag an mBord trí
tháille arna gearradh faoi alt 144.

(5C) Déanfar fógra maidir le cinneadh arna thabhairt
faoi fho-alt (5) a thabhairt don iarratasóir a luaithe is féidir
tar éis an cinneadh a thabhairt ach ní thiocfaidh sé chun
bheith i ngníomh go dtí go gcomhlíonfar aon cheanglas
faoi fho-alt (5A)(c) i ndáil leis an iarratasóir d’íoc suime i
leith costas.

(5D) I gcás ina mainníonn iarratasóir ar chead suim a
íoc i leith costas de réir ceanglais faoi fho-alt (5A)(c),
féadfaidh an Bord, an t-údarás pleanála nó aon duine eile
lena mbaineann (de réir mar is cuí) an tsuim a ghnóthú
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

65.—Leasaítear alt 182C den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “, agus i gcás ina dtabharfaidh an Bord
breith tar éis comhchomhairliúchán faoi alt 182E go
dtagann an fhorbairt faoi réim mhír (a), (b) nó (c) d’alt
37A(2),” a chur isteach i ndiaidh “agus in alt 182D)”,

(b) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí
dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na
héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,
“éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar
chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó
stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, nó go
mbeidh éifeachtaí dochracha aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad
“éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar
chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó
stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann ” gach áit a
bhfuil sé (seachas i bhfo-alt (4)(a)(i)(III)), “éifeachtaí na
forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó éifeachtaí
dochracha na forbartha beartaithe ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad
“éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol”
agus “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí
dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na
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héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,

(c) trí “ráiteas tionchair timpeallachta nó ráiteas tionchair
Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a bheidh, i leith”
a chur in ionad “ráiteas tionchair timpeallachta i leith”
gach áit a bhfuil sé agus “den ráiteas tionchair
timpeallachta nó den ráiteas tionchair Natura nó den dá
ráiteas sin, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “den
ráiteas tionchair timpeallachta” gach áit a bhfuil sé agus

(d) i bhfo-alt (8), trí “ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe nó ráiteas tionchair Natura
athbhreithnithe nó an dá ráiteas sin, de réir mar a
bheidh,” a chur in ionad “ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe”,

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

“(9) I gcás aon iarratais chuig an mBord faoin alt seo,
iarrfaidh an Bord ar an gCoimisiún tuairimí a thabhairt i
dtaobh nithe sábháilteachta nó oibríochta lena n-áirítear
aon chomhairle sábháilteachta iomchuí nó moltaí sonracha
a mheasfaidh an Coimisiún is cuí laistigh de cibé tréimhse
a shonrófar (is tréimhse nach mbeidh níos giorra ná 3
sheachtain ó dháta na hiarrata).”,

(f) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(9):

“(9A) Le linn dó breithniú a dhéanamh ar na
héifeachtaí is dóigh a bheadh ag forbairt bheartaithe ar
an gcomhshaol nó na héifeachtaí suntasacha ar láithreán
Eorpach agus iarmhairtí na forbartha do phleanáil chuí
agus forbairt inchothaithe, tabharfaidh an Bord aird ar
leith ar na tuairimí is cuí leis an gCoimisiún a thabhairt
don Bhord mar a iarrtar faoi fho-alt (9).

(9B) I gcás ina mbeidh an Bord ag breithniú gan
glacadh le tuairimí an Choimisiúin tabharfaidh sé fógra
don Choimisiún agus rachaidh sé i gcomhairle leis, ag
tabhairt na cúiseanna atá aige agus iarrfaidh an Bord ar
an gCoimisiún freagra a thabhairt laistigh de 3 sheachtain
ón tráth a thabharfar fógra faoin bhfo-alt seo.

(9C) Breithneoidh an Bord aon fhreagra a thabharfaidh
an Coimisiún faoi fho-alt (9B) sula ndéanfaidh sé cinneadh
faoi alt 182D.

(9D) Déanfaidh an Bord, le linn dó ceadú a thabhairt
le haghaidh forbartha beartaithe faoi alt 182D(5)(a), (b)
nó (c) nó diúltú forbairt bheartaithe a cheadú faoi alt
182D(5)(d), i gcás nach ndéanfaidh sé de réir thuairimí an
Choimisiúin nó cuid díobh, cúiseanna a thabhairt.

(9E) Le linn dó tuairimí a thabhairt i dtaobh nithe
sábháilteachta nó oibríochta lena n-áirítear aon
chomhairle sábháilteachta iomchuí nó moltaí sonracha a
mheasfaidh an Coimisiún a bheith cuí faoin alt seo,
féadfaidh an Coimisiún, gan dochar do ghinearáltacht na
teidlíochta tuairimí den sórt sin a thabhairt, tagairt a
dhéanamh do cibé nithe is cuí leis, lena n-áirítear—
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(a) creat sábháilteachta arna bhunú faoi alt 13I
d’Acht 1999,

(b) ordacháin arna ndéanamh ag an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha faoi alt 13J d’Acht 1999,

(c) treoirlínte arna n-eisiúint faoi alt 13L d’Acht
1999,

(d) cás sábháilteachta arna mhíniú le halt 13A(1)
d’Acht 1999,

(e) cás sábháilteachta athmheasta de réir bhrí alt
13N d’Acht 1999,

(f) cead sábháilteachta arna eisiúint de bhun alt
13P d’Acht 1999,

(g) fógra feabhsúcháin arna eisiúint faoi alt 13Z
d’Acht 1999,

(h) fógra toirmisc arna eisiúint faoi alt 13AA
d’Acht 1999,

(i) caighdeáin sábháilteachta dá dtagraítear i
dtreoirlínte arna n-eisiúint faoi alt 13L d’Acht
1999,

(j) caighdeáin agus cóid chleachtais dá dtagraítear
in alt 13L(3)(c), agus

(k) coinníollacha a bhaineann le húdaruithe
peitriliam.

(9F) I bhfo-alt (9E)—

(a) ciallaíonn ‘Acht 1999’ an tAcht um Rialáil
Leictreachais 1999;

(b) tá le téarma nó le habairt a úsáidtear san fho-
alt sin an bhrí chéanna atá leis nó léi i gCuid
IIA den Acht um Rialáil Leictreachais 1999.”.

66.—Leasaítear alt 182D (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2006)
den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “an ráiteas tionchair timpeallachta nó an ráiteas
tionchair Natura nó an dá ráiteas sin, de réir mar a
bheidh, a chuirtear” a chur in ionad “an ráiteas
tionchair timpeallachta arna chur”, agus

(ii) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí
dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin
Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na
héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol”,
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(b) i bhfo-alt (3)(a), trí “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na
héifeachtaí dochracha, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh” a
chur in ionad “na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol”,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5):

“(5A) Luafar i gcinneadh ón mBord arna thabhairt faoi
fho-alt (5)—

(a) na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí ar
a bhfuil cinneadh bunaithe,

(b) i gcás ina gcuirfear coinníollacha ag gabháil le
ceadú faoi fho-alt (5) nó (6), na
príomhchúiseanna ar cuireadh na coinníollacha
ag gabháil leis an gceadú, agus

(c) an tsuim a bheidh le híoc leis an mBord, agus
ordófar an tsuim a íoc, faoi chomhair na
gcostas arna dtabhú ag an mBord—

(i) le linn dó a oibleagáidí a chomhlíonadh faoi
ailt 146B, 146C, 146D (a cuireadh isteach
le halt 30 d’Acht 2006), agus 181A (a
cuireadh isteach le halt 36 d’Acht 2006),

(ii) i ndáil le tuairim i scríbhinn a thabhairt i
gcomhlíonadh iarrata arna déanamh faoi
alt 182E(3) (a cuireadh isteach le halt 4
d’Acht 2006),

(iii) a bhaineann le comhchomhairliúcháin a
sheoladh faoi alt 182E,

(iv) a bhaineann le breith a thabhairt faoin alt
seo ar an iarratas arna dhéanamh faoi alt
182C (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht
2006),

agus, luafar an tsuim a bheidh le híoc, i cibé
méid is dóigh leis an mBord a bheith
réasúnach, agus ordófar an tsuim a íoc, le haon
údarás pleanála a thabhaigh costais i gcúrsa an
t-iarratas sin a bhreithniú agus le haon duine
eile mar ranníoc faoi chomhair na gcostas a
thabhaigh an duine sin i gcúrsa an t-iarratas sin
a bhreithniú (ar suimeanna iad gach ceann de
na suimeanna sin a bhféadfaidh an Bord, de
bhua an fho-ailt seo, a cheangal go n-íocfar
iad).

(5B) Forléireofar aon tagairt do chostais i bhfo-alt
(5A)(c) mar thagairt do cibé costais a measann an Bord,
dá lánrogha féin, gur costais réasúnacha iad, ach ní
fholaíonn sí tagairt do cibé méid de na costais dá
dtagraítear ann a bheidh gnóthaithe ag an mBord trí
tháille arna gearradh faoi alt 144.
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(Leasú) 2010.

(5C) Déanfar fógra maidir le cinneadh arna thabhairt
faoi fho-alt (5) a thabhairt don iarratasóir a luaithe is féidir
tar éis an cinneadh a thabhairt ach ní thiocfaidh sé chun
bheith i ngníomh go dtí go gcomhlíonfar aon cheanglas
faoi fho-alt (5A)(c) i ndáil leis an iarratasóir d’íoc suime i
leith costas.

(5D) I gcás ina mainníonn iarratasóir ar chead suim a
íoc i leith costas de réir ceanglais faoi fho-alt (5A)(c),
féadfaidh an Bord, an t-údarás pleanála nó aon duine eile
lena mbaineann (de réir mar is cuí) an tsuim a ghnóthú
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

67.—Leasaítear alt 191(2) den Phríomh-Acht trí “plean forbartha
nua a dhéanamh faoi alt 12 nó plean limistéir áitiúil a ullmhú, a
dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm faoi alt 18 nó 20.” a chur in ionad
“plean forbartha nua a dhéanamh faoi alt 12”.

68.—Leasaítear alt 212 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(f) trí “na geolaíochta nó na staire de, a
shlánchoimeád;” a chur in ionad “na geolaíochta, na
staire, na heolaíochta nó na héiceolaíochta de, a
shlánchoimeád.”,

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

“(g) a áirithiú go ndéanfar aon láithreán is díol spéise
ó thaobh na heolaíochta nó na héiceolaíochta
de, lena n-áirítear aon Láithreán Caomhantais
Dúlra a chruthú, a bhainistiú, a aisiriú nó a
shlánchoimeád,”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(5) San alt seo, ciallaíonn ‘Láithreán Caomhantais
Dúlra’—

(a) láithreán Eorpach,

(b) limistéar atá beartaithe a bheith ina limistéar
oidhreachta nádúrtha agus is ábhar d’fhógra
arna dhéanamh faoi alt 16(1) den Acht um
Fhiadhúlra (Leasú) 2000,

(c) limistéar arna ainmniú mar limistéar
oidhreachta nádúrtha le hordú um limistéar
oidhreachta nádúrtha arna dhéanamh faoi alt
18 den Acht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000,

(d) anaclann dúlra arna bunú faoi ordú bunaithe
arna dhéanamh faoi alt 15 (arna leasú le halt
26 den Acht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000) den
Acht um Fhiadhúlra 1976,
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(Leasú) 2010.

(e) anaclann dúlra arna haithint faoi ordú
aitheantais arna dhéanamh faoi alt 16 (arna
leasú le halt 27 den Acht um Fhiadhúlra
(Leasú) 2000) den Acht um Fhiadhúlra 1976,
nó

(f) tearmann le haghaidh fauna nó flora arna
shainiú faoi ordú sainiúcháin arna dhéanamh
faoi alt 17 (arna leasú le halt 28 den Acht um
Fhiadhúlra (Leasú) 2000) den Acht um
Fhiadhúlra 1976”.”

69.—Leasaítear alt 217 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) (a) D’ainneoin fho-alt (6), i gcás ina bhfuil imeachtaí dlí
ar marthain—

(i) ag agóid i gcoinne bhailíocht an ordaithe
ceannaigh éigeantaigh nó an ordaithe
shealadaigh lena mbaineann, nó

(ii) ag agóid i gcoinne bailíochta ceadanna, toilithe
nó údaruithe arna ndeonú leis an Acht seo nó
faoi nó le haon achtachán eile nó faoi a
bhaineann leis an tionscadal ar ina leith, nó ar
chun a chríche, atá an talamh lena mbaineann
á fáil,

agus nach ndéantar fógra gnóthaíochta a sheirbheáil
laistigh den tréimhse 18 mí (dá ngairtear ‘an chéad
tréimhse’ san fho-alt seo), déanfar an chéad tréimhse
a fhadú ar feadh tréimhse breise (dá ngairtear ‘an
dara tréimhse’ san fho-alt seo) dar tosach an lá
díreach tar éis an lae a rachaidh an chéad tréimhse
in éag agus dar críoch an tráth is luaithe acu seo a
leanas—

(I) 30 lá tar éis an lae a thabharfar na himeachtaí dlí
chun críche, nó

(II) 18 mí tar éis an lae a rachaidh an chéad tréimhse
in éag.

(b) I gcás nach mbeidh imeachtaí dá dtagraítear i mír (a)
tugtha chun críche le linn an dara tréimhse, ar
iarratas ag an Údarás Áitiúil chuig an Ard-Chúirt
tráth nach déanaí ná ceithre sheachtain tar éis
dheireadh an dara tréimhse, más rud é go measfaidh
an Chúirt go bhfuil cúis mhaith leordhóthanach sna
himthosca ar leith le déanamh amhlaidh, féadfaidh
an Chúirt cibé tréimhse bhreise a chreidfidh sí is gá
sna himthosca a chur leis an dara tréimhse ar
choinníoll go bhfuil sé cóir agus cothromasach
déanamh amhlaidh ag féachaint do na himthosca
uile.”.

70.—Leasaítear alt 220(1) den Phríomh-Acht trí “nósanna
imeachta chun éifeacht a thabhairt don Treoir um Measúnacht
Tionchair Timpeallachta” a chur in ionad “nósanna imeachta chun
éifeacht a thabhairt don Treoir ón gComhairle”.
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71.—Leasaítear alt 248(9) den Phríomh-Acht tríd an míniú ar
“foirm leictreonach” a scriosadh.

72.—Leasaítear alt 251 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad an ailt:

“251.—Le linn aon tréimhse chuí nó aon teorainn ama eile dá
dtagraítear san Acht seo nó in aon rialacháin arna ndéanamh
faoin Acht seo a ríomh, tabharfar neamhaird ar an tréimhse idir
an 24ú lá de Nollaig agus an chéad lá d’Eanáir, agus an dá lá sin
a áireamh.”.

73.—Leasaítear alt 253 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “dul isteach in áitreabh nó ar thalamh” a
chur in ionad “dul isteach in aon áitreabh”,

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “rachaidh duine údaraithe isteach in áitreabh nó ar
thalamh” in ionad “ rachaidh duine údaraithe isteach
in aon áitreabh”, agus

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

“(a) cibé faisnéis a éileamh ar áititheoir an
áitribh nó na talún nó ar aon duine atá
fostaithe san áitreabh nó ar an talamh nó
ar aon duine eile atá san áitreabh nó ar an
talamh, nó”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (a)—

(I) trí “go gcoiscfear ar dhuine údaraithe dul isteach
in áitreabh nó ar thalamh” a chur in ionad “go
gcoiscfear ar dhuine údaraithe dul isteach in
aon áitreabh”,

(II) trí “a bheith in áitreabh nó ar thalamh” a chur in
ionad “a bheith in aon áitreabh”, agus

(III) trí “don duine údaraithe dul isteach san áitreabh
nó ar an talamh” a chur in ionad “don duine
údaraithe dul isteach san áitreabh”,

(ii) i mír (b)—

(I) trí “duine údaraithe lena mbaineann a chosc ar
dhul isteach in áitreabh nó ar thalamh” a chur
in ionad “duine údaraithe lena mbaineann a
chosc ar dhul isteach in áitreabh”,

(II) trí “dul isteach, le forneart más gá, san áitreabh
nó ar an talamh lena mbaineann” a chur in
ionad “dul isteach, le forneart más gá, san
áitreabh lena mbaineann”.
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74.—Leasaítear alt 261 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(a):

“(aa) D’ainneoin aon fhorálacha eile den Acht
seo, is forbairt neamhúdaraithe é oibriú
cairéil a mainneoidh an t-úinéir nó an t-
oibritheoir coinníollacha arna bhforchur
faoi mhír (a)(i) a chomhlíonadh ina
leith.”, agus

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

“(b) Más rud é, i ndáil le deonú ceada pleanála,
go ndearnadh coinníollacha a athlua nó a
mhodhnú, nó gur cuireadh leis na
coinníollacha sin de réir mhír (a), measfar,
chun críocha an Achta seo, gur deonaíodh
an cead pleanála faoi alt 34 an dáta a
rinneadh na coinníollacha a athlua nó a
mhodhnú nó a cuireadh leis na
coinníollacha agus beidh éifeacht le haon
choinníoll arna athlua nó arna mhodhnú
nó arna chur leis na coinníollacha sin
amhlaidh amhail is dá mba rud é gur faoi
alt 34 a forchuireadh é.”,

(b) i bhfo-alt (7), trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c):

“(d) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, is
forbairt neamhúdaraithe é oibriú leanúnach
cairéil a bhfuil feidhm ag fógra faoi mhír (a)
ina leith, mura gcuirfear iarratas pleanála i
leith an chairéil faoi bhráid an údaráis pleanála
laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa mhír sin.

(e) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, is
forbairt neamhúdaraithe é oibriú leanúnach
cairéil ar diúltaíodh cead pleanála a thabhairt
ina leith don úinéir nó don oibritheoir i leith
iarratais ar chead a rinneadh ar scór fógra faoi
mhír (a).

(f) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, is
forbairt neamhúdaraithe é oibriú leanúnach
cairéil a mainneoidh an t-úinéir nó an t-
oibritheoir coinníollacha a chomhlíonadh ina
leith a cuireadh ag gabháil le cead arna dheonú
i leith iarratais ar chead a rinneadh ar scór
fógra faoi mhír (a).”,

(c) i bhfo-alt (8), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b):

“(c) Más rud é, i ndáil le cairéal ar tosaíodh ar é a
oibriú roimh 1 Deireadh Fómhair 1964, go
ndéanfaidh údarás pleanála coinníollacha a
fhorchur faoi fho-alt (6)(a)(i) ar oibriú an
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(Leasú) 2010.

chairéil, féadfaidh úinéir nó oibritheoir an
chairéil cúiteamh a éileamh faoi alt 197 agus
déanfar tagairtí san alt sin do chomhlíonadh
coinníollacha maidir le leanúint d’aon úsáid a
dhéanamh de thalamh de dhroim fógra faoi alt
46 a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí
do chomhlíonadh coinníollacha a cuireadh
amhlaidh le coinníollacha nó do chomhlíonadh
coinníollacha arna modhnú amhlaidh, ach
amháin nach bhféadfar aon éileamh den sórt
sin a dhéanamh i leith aon choinníll a
bhaineann le ní a shonraítear i mír (a), (b) or
(c) d’alt 34(4), nó i leith coinníll a bhaineann
le hastaíochtaí ón gcairéal a chosc, a theorannú
nó a rialú, nó le talamh ar a bhfuil an cairéal
suite a athbhunú.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, is
forbairt neamhúdaraithe é cairéal a bhfuil feidhm ag an
alt seo maidir leis agus a mainneoidh an t-úinéir nó an t-
oibritheoir ina leith faisnéis a thabhairt i ndáil hoibriú an
chairéil de réir fho-alt (1) nó de réir ceanglais faoi fho-
alt (3).”.

agus

(e) i bhfo-alt (13), trí na mínithe ar “oibritheoir” agus
“cairéal” a scriosadh.”.

75.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 261:

“261A.—(1) Déanfaidh gach údarás pleanála, tráth nach
déanaí ná 4 sheachtain tar éis don alt seo teacht i ngníomh, fógra
a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina limistéar
riaracháin agus ar shuíomh gréasáin an údaráis, ina luafar—

(a) go bhfuil sé beartaithe aige gach cairéal ina limistéar
riaracháin a scrúdú le breith a thabhairt, i ndáil leis
an gcairéal sin, ag féachaint don Treoir um
Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus don
Treoir um Ghnáthóga, ar ghá ceann amháin nó níos
mó díobh seo a leanas a dhéanamh ach nach
ndearnadh í nó é nó iad—

(i) measúnacht tionchair timpeallachta;

(ii) breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil gá le
measúnacht tionchair timpeallachta;

(iii) measúnacht chuí,

(b) i gcás go dtabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
ndáil le cairéal gur ghá measúnacht tionchair
timpeallachta, breith i dtaobh an raibh gá le
measúnacht tionchair timpeallachta, nó measúnacht
chuí, a dhéanamh ach nach ndearnadh í nó é agus go
gcinnfidh an t-údarás pleanála freisin—
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(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh 1
Deireadh Fómhair, 1964, nó gur deonaíodh cead
i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht um
Pleanáil agus Forbairt 2000 nó Cuid IV den
Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt)
1963,

agus

(ii) más infheidhme, gur comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261 den Acht um Pleanáil
agus Forbairt 2000,

go n-eiseoidh an t-údarás pleanála fógra chuig úinéir
nó oibritheoir an chairéil ag ceangal air nó uirthi
iarratas ar thoiliú ionaid a chur faoi bhráid an
Bhoird, agus beidh ag gabháil leis an iarratas sin
ráiteas leigheasta tionchair timpeallachta nó ráiteas
leigheasta tionchair Natura nó an dá ráiteas sin, mar
is cuí,

(c) i gcás go dtabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
ndáil le cairéal gur ghá measúnacht tionchair
timpeallachta, breith i dtaobh an raibh gá le
measúnacht tionchair timpeallachta, nó measúnacht
chuí, a dhéanamh ach nach ndearnadh í nó é agus go
gcinnfidh an t-údarás pleanála freisin—

(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh 1
Deireadh Fómhair, 1964 agus nár deonaíodh
aon chead i leith an chairéil faoi Chuid III den
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 nó Cuid
IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt) 1963,

nó

(ii) más infheidhme, nár comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261 den Acht um Pleanáil
agus Forbairt 2000,

go n-eiseoidh an t-údarás pleanála fógra chuig úinéir
nó oibritheoir an chairéil á chur in iúl dó nó di go
bhfuil beartaithe aige fógra forfheidhmiúcháin faoi
alt 154 a eisiúint lena gceanglófar go scoirfear
d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is
dóigh leis an údarás pleanála is cuí,

(d) i gcás go dtabharfaidh an t-údarás pleanála breith i
ndáil le cairéal gur ghá measúnacht tionchair
timpeallachta, breith i dtaobh an raibh gá le
measúnacht tionchair timpeallachta, nó measúnacht
chuí, a dhéanamh ach nach ndearnadh í nó é agus go
dtabharfaidh an t-údarás pleanála breith freisin go
ndearnadh an fhorbairt a bheidh i gceist tar éis an 3
Iúil 2008, go n-eiseoidh an t-údarás pleanála fógra
chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil á chur in iúl
dó nó di go bhfuil beartaithe aige fógra
forfheidhmiúcháin faoi alt 154 a eisiúint lena
gceanglófar go scoirfear d’oibriú an chairéil agus go
ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an údarás pleanála
is cuí,
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(e) gur bhféadfaidh aon duine aighneachtaí a dhéanamh
i scríbhinn chuig an údarás pleanála nó tuairimí a
thabhairt i scríbhinn dó i ndáil le haon chairéal ina
limistéar riaracháin, tráth nach déanaí ná 6
sheachtain tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi mhír
(a), nach mbeidh aon táille iníoctha i ndáil leis na
haighneachtaí a dhéanamh nó na tuairimí a thabhairt
agus go mbreathnóidh an t-údarás pleanála na
haighneachtaí sin nó na tuairimí sin,

(f) go ndéanfar cóip d’aon fhógra a eiseofar chuig úinéir
nó oibritheoir cairéil faoin alt seo, á ordú dó nó á
hordú di iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
thoiliú ionaid nó á chur in iúl dó nó di go bhfuil
beartaithe ag an údarás pleanála fógra
forfheidhmiúcháin faoi alt 154 a eisiúint i leith an
chairéil, a thabhairt do dhuine a rinne aighneachtaí,
nó a thug tuairimí, tráth nár dhéanaí ná 6 sheachtain
tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi mhír (a), agus

(g) gur bhféadfaidh úinéir nó oibritheoir cairéil dá n-
eisítear fógra, agus le haon duine dá dtugtar cóip den
fhógra sin, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith nó ar chinneadh, nó orthu
araon, de chuid an údaráis pleanála dá dtagraítear
san fhógra agus nach mbeidh aon táille iníoctha i
ndáil leis an iarratas ar athbhreithniú.

(2) (a) Scrúdóidh gach údarás pleanála, tráth nach déanaí ná
9 mí tar éis don alt seo teacht i ngníomh, gach cairéal
ina limistéar riaracháin agus tabharfaidh sé breith—

(i) i dtaobh an ndearnadh forbairt tar éis 1 Feabhra,
1990 nach raibh údaraithe le cead arna dheonú
faoi Chuid IV d’Acht 1963, roimh 1 Feabhra,
1990, arbh fhorbairt í ar ghá, ag féachaint don
Treoir um Measúnacht Tionchair
Timpeallachta, measúnacht tionchair
timpeallachta, nó breith i dtaobh an raibh gá le
measúnacht tionchair timpeallachta, a
dhéanamh ina leith, ach nach ndearnadh
measúnacht nó nár tugadh breith den sórt sin,
nó

(ii) i dtaobh an ndearnadh forbairt tar éis 26
Feabhra, 1997 nach raibh údaraithe le cead arna
dheonú faoi Chuid IV d’Acht 1963, roimh 26
Feabhra, 1997, arbh fhorbairt í ar ghá, ag
féachaint don Treoir um Ghnáthóga,
measúnacht chuí a dhéanamh ina leith, ach nach
ndearnadh measúnacht den sórt sin.

(b) Le linn dó breith a thabhairt faoi mhír (a), beidh aird
ag an údarás pleanála ar na nithe seo a leanas:

(i) aon aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh an t-
údarás tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis
dháta foilsithe an fhógra faoi fho-alt (1)(a);

(ii) aon fhaisnéis a chuirfear faoi bhráid an údaráis i
ndáil le clárú an chairéil faoi alt 261;
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(iii) aon fhaisnéis iomchuí ar an gclár pleanála;

(iv) aon fhaisnéis iomchuí a gheobhaidh an t-údarás
pleanála i ngníomh forfheidhmiúcháin i ndáil
leis an gcairéal:

(v) aon fhaisnéis iomchuí eile.

(3) (a) I gcás go dtabharfaidh údarás pleanála breith faoi fho-
alt (2)(a) go bhfuil feidhm ag fo-mhír (i) nó (ii) nó
acu araon, más infheidhme, den mhír sin i ndáil le
cairéal (dá ngairtear ‘breith faoi fho-alt (2)(a)’ san
alt seo), agus go gcinnfidh an t-údarás freisin—

(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh 1
Deireadh Fómhair, 1964 nó gur deonaíodh
ceadú i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht
seo nó Cuid IV d’Acht 1963, agus

(ii) más infheidhme, gur comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261,

eiseoidh an t-údarás pleanála fógra, tráth nach
déanaí ná 9 mí tar éis don alt seo teacht i ngníomh,
chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil.

(b) Le linn dó cinneadh a dhéanamh faoi mhír (a),
breathnóidh údarás pleanála an fhaisnéis iomchuí go
léir a bheidh ar fáil dó lena n-áirítear aon
aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh an t-údarás
tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis dháta
foilsithe an fhógra faoi fho-alt (1)(a).

(c) Maidir le fógra dá dtagraítear i mír (a), beidh sé i
scríbhinn agus cuirfidh sé na nithe seo a leanas in iúl
don duine dá n-eisítear é:

(i) an bhreith faoi fho-alt (2)(a) agus na cúiseanna
atá léi;

(ii) cinneadh an údaráis pleanála faoi mhír (a) agus
na cúiseanna atá leis;

(iii) go n-ordaítear don duine iarratas ar thoiliú ionaid
a dhéanamh chuig an mBord i leith an chairéil,
faoi alt 177E, tráth nach déanaí ná 12 sheachtain
tar éis dháta an fhógra, nó cibé tréimhse bhreise
a cheadóidh an Bord;

(iv) go bhféadfaidh an duine iarratas a dhéanamh
chuig an mBord, tráth nach déanaí ná 21 lá tar
éis dháta an fhógra, ar athbhreithniú ar bhreith
an údaráis pleanála faoi fho-alt (2)(a) nó ar
chinneadh an údaráis pleanála faoi mhír (a),
agus nach mbeidh aon táille iníoctha i ndáil le
ceachtar iarratas ar athbhreithniú.

(d) An tráth céanna a eiseoidh an t-údarás pleanála an
fógra chuig úinéir nó oibritheoir cairéil, déanfaidh an
t-údarás pleanála—
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(i) cóip den fhógra a thabhairt d’aon duine a rinne
aighneachtaí, nó a thug tuairimí, tráth nár
dhéanaí ná 6 sheachtain tar éis dháta foilsithe
an fhógra faoi fho-alt (1)(a) don údarás i ndáil
leis an gcairéal,

(ii) a chur in iúl don duine sin gur bhféadfaidh sé nó
sí, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an
fhógra, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
athbhreithniú ar an mbreith faoi fho-alt (2)(a)
nó ar chinneadh an údaráis faoi mhír (a) agus
nach mbeidh aon táille iníoctha i ndáil le
ceachtar iarratas ar athbhreithniú, agus

(iii) cóip den fhógra a chur ar aghaidh chuig an
mBord.

(4) (a) I gcás go dtabharfaidh údarás pleanála breith faoi fho-
alt (2)(a) agus go gcinnfidh an t-údarás freisin—

(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú ar 1 Deireadh
Fómhair, 1964 nó dá éis agus nár deonaíodh aon
chead i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht
seo nó Cuid IV d’Acht 1963, nó

(ii) más infheidhme, nár comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261,

déanfaidh an t-údarás pleanála, tráth nach déanaí ná
9 mí tar éis don alt seo teacht i ngníomh, fógra a
eisiúint chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil.

(b) Le linn dó cinneadh a dhéanamh faoi mhír (a),
breithneoidh údarás pleanála an fhaisnéis iomchuí
go léir a bheidh ar fáil dó, lena n-áirítear aon
aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh an t-údarás
tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis dháta
foilsithe an fhógra faoi fho-alt (1)(a).

(c) Maidir le fógra dá dtagraítear i mír (a), beidh sé i
scríbhinn agus cuirfidh sé na nithe seo a leanas in iúl
don duine dá n-eiseofar é:

(i) an bhreith faoi fho-alt (2)(a) agus na cúiseanna
atá léi;

(ii) cinneadh an údaráis pleanála faoi mhír (a) agus
na cúiseanna atá leis,

(iii) go bhfuil sé beartaithe ag an údarás pleanála
fógra forfheidhmiúcháin faoi alt 154 a eisiúint i
ndáil leis an gcairéal lena gceanglófar go
scoirfear d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar
cibé bearta is dóigh leis an údarás is cuí;

(iv) go bhféadfaidh an duine iarratas a dhéanamh
chuig an mBord, tráth nach déanaí ná 21 lá tar
éis dháta an fhógra, ar athbhreithniú ar an
mbreith faoi fho-alt (2)(a) nó ar chinneadh an
údaráis pleanála faoi mhír (a), agus nach
mbeidh aon táille iníoctha i ndáil le ceachtar
iarratas ar athbhreithniú.



[2010.] [Uimh. 30.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
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(d) An tráth céanna a eiseoidh an t-údarás pleanála an
fógra chuig úinéir nó oibritheoir cairéil, déanfaidh an
t-údarás—

(i) cóip den fhógra a thabhairt d’aon duine a rinne
aighneacht chuig an údarás nó a thug tuairim dó
i ndáil leis an gcairéal, tráth nár dhéanaí ná 6
sheachtain tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi
fho-alt (1)(a), agus

(ii) a chur in iúl don duine sin go bhféadfaidh sé nó
sí, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an
fhógra, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith an údaráis pleanála
faoi fho-alt (2)(a) nó ar chinneadh an údaráis
pleanála faoi mhír (a) agus nach mbeidh aon
táille iníoctha i ndáil le ceachtar iarratas ar
athbhreithniú.

(5) (a) D’ainneoin aon ní i bhfo-alt (3) nó (4), i gcás ina
ndéanann údarás pleanála breith faoi fho-alt (2)(a)
agus go ndéanann an t-údarás breith thairis sin go
ndearnadh an fhorbairt is ábhar don bhreith faoi fho-
alt (2)(a) tar éis 3 Iúil, 2008, déanfaidh an t-údarás
cinneadh freisin—

(i) i dtaobh ar tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh
1 Deireadh Fómhair, 1964 nó ar deonaíodh cead
i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht seo
nó Cuid IV d’Acht 1963, agus

(ii) más infheidhme, i dtaobh ar comhlíonadh na
ceanglais i ndáil le clárú faoi alt 261,

agus eiseoidh sé fógra tráth nach déanaí ná 9 mí tar
éis don alt seo teacht i ngníomh chuig úinéir nó
oibritheoir an chairéil.

(b) Le linn dó cinneadh a dhéanamh faoi mhír (a),
breithneoidh údarás pleanála an fhaisnéis iomchuí
go léir a bheidh ar fáil dó, lena n-áirítear aon
aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh an t-údarás
tráth nach déanaí ná 6 sheachtain tar éis dháta
foilsithe an fhógra faoi fho-alt (1)(a).

(c) Maidir le fógra dá dtagraítear i mír (a), beidh sé i
scríbhinn agus cuirfidh sé na nithe seo a leanas in iúl
don duine dá n-eiseofar é:

(i) breith an údaráis pleanála faoi fho-alt (2)(a) agus
na cúiseanna atá léi;

(ii) breith an údaráis pleanála faoi mhír (a) gur tharla
an fhorbairt is ábhar don bhreith faoi fho-alt
(2)(a) tar éis 3 Iúil, 2008, agus na cúiseanna atá
léi,

(iii) cinneadh an údaráis pleanála faoi mhír (a) agus
na cúiseanna atá leis sin;

(iv) go bhfuil beartaithe ag an údarás pleanála fógra
forfheidhmiúcháin faoi alt 154 a eisiúint i ndáil
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leis an gcairéal lena gceanglófar go scoirfear
d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar cibé bearta
is dóigh leis an údarás is cuí;

(v) go bhféadfaidh an duine, tráth nach déanaí ná 21
lá tar éis dháta an fhógra, iarratas a dhéanamh
chuig an mBord ar athbhreithniú ar bhreith an
údaráis pleanála faoi fho-alt (2)(a), ar bhreith
an údaráis pleanála faoi mhír (a), nó ar
chinneadh an údaráis pleanála faoi mhír (a),
agus nach mbeidh aon táille iníoctha i ndáil le
haon iarratas ar athbhreithniú.

(d) An tráth céanna a eiseoidh an t-údarás pleanála an
fógra chuig úinéir nó oibritheoir cairéil, déanfaidh an
t-údarás—

(i) cóip den fhógra a thabhairt d’aon duine a rinne
aighneachtaí chuig an údarás nó a thug tuairimí
dó i ndáil leis an gcairéal, tráth nár dhéanaí ná
6 sheachtain tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi
fho-alt (1)(a), agus

(ii) a chur in iúl don duine sin go bhféadfaidh sé nó
sí, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an
fhógra, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar
athbhreithniú ar an mbreith faoi fho-alt (2)(a),
ar bhreith an údaráis pleanála faoi mhír (a) gur
tharla an fhorbairt is ábhar don bhreith faoi fho-
alt (2)(a) tar éis 3 Iúil, 2008 nó ar chinneadh an
údaráis pleanála faoi mhír (a), agus nach
mbeidh aon táille iníoctha i ndáil le haon
iarratas ar athbhreithniú.

(6) (a) Fhéadfaidh duine ar eisíodh fógra chuige nó chuici
faoi fho-alt (3)(a), (4)(a) nó (5)(a), nó duine ar
tugadh cóip d’fhógra den sórt sin dó nó di faoi fho-
alt (3)(d), (4)(d) nó (5)(d), tráth nach déanaí ná 21
lá tar éis dháta an fhógra arna eisiúint nó arna
thabhairt dó nó di amhlaidh, iarratas a dhéanamh
chuig an mBord ar athbhreithniú ar cheann amháin
nó níos mó de na nithe seo a leanas a dtagraítear
dóibh san fhógra—

(i) breith faoi fho-alt (2)(a),

(ii) cinneadh ón údarás pleanála faoi fho-alt (3)(a),

(iii) cinneadh ón údarás pleanála faoi fho-alt (4)(a);

(iv) breith ón údarás pleanála faoi fho-alt (5)(a) gur
tharla an fhorbairt is ábhar don bhreith faoi fho-
alt (2)(a) tar éis 3 Iúil, 2008;

(v) cinneadh ón údarás pleanála faoi fho-alt (5)(a).

(b) I gcás ina ndéantar iarratas ar athbhreithniú chuig an
mBord faoi mhír (a), féadfaidh aon duine
aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt
tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an fhógra
arna eisiúint faoi fho-alt (3)(a), (4)(a) nó (5)(a), de
réir mar a bheidh.
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(c) I gcás ina ndéantar iarratas ar athbhreithniú faoi mhír
(a), cuirfidh an Bord an méid sin in iúl don údarás
pleanála agus iarrfaidh sé ar an údarás pleanála cibé
faisnéis a thabhairt dó is dóigh leis an mBord is gá
chun cinneadh a dhéanamh i ndáil leis an
athbhreithniú, agus déanfaidh an t-údarás pleanála
de réir na hiarrata sin laistigh den tréimhse a bheidh
sonraithe san iarraidh.

(d) Le linn dó cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas
ar athbhreithniú faoi mhír (a), breithneoidh an Bord
aon doiciméid nó fianaise a chuirfidh an duine nó na
daoine a d’iarr an t-athbhreithniú faoina bhráid, aon
aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh sé faoi mhír
(b) agus aon fhaisnéis a thabharfaidh an t-údarás
pleanála dó faoi mhír (c).

(e) Déanfaidh an Bord cinneadh, a luaithe is féidir, cibé
acu chun breith nó cinneadh an údaráis pleanála dá
dtagraíonn an t-iarratas ar athbhreithniú a dhaingniú
nó a chur ar ceal.

(f) A luaithe is féidir tar éis don Bhord a chinneadh a
dhéanamh faoi mhír (e), tabharfaidh sé fógra maidir
lena chinneadh don duine nó do na daoine a rinne
iarratas ar an athbhreithniú, agus don údarás
pleanála lena mbaineann, agus measfar chun críocha
an ailt seo gurb é diúscairt an athbhreithnithe ag an
mBord é an fógra a thabhairt.

(g) Beidh d’éifeacht leis an iarratas ar athbhreithniú
chuig an mBord faoi mhír (a), ordú atá i bhfógra
arna eisiúint faoi fho-alt (3)(a) a fhionraí go dtí go
ndéantar an t-athbhreithniú a dhiúscairt.

(h) I gcás gurb é cinneadh an Bhoird breith a chur ar ceal
faoi fho-alt (2)(a), scoirfidh ordachán chun iarratas
a dhéanamh ar thoiliú ionaid atá i bhfógra arna
eisiúint faoi fho-alt (3)(a) d’éifeacht a bheith leis.

(7) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (3)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála faoi
fho-alt (3)(a) nó go ndearna an Bord, le linn breith
a dhéanamh i ndáil le hathbhreithniú den sórt sin,
cinneadh an údaráis pleanála a dhaingniú,

déanfaidh an duine dár eisíodh an fógra faoi fho-alt (3)(a)
iarratas chuig an mBord ar thoiliú ionaid faoi alt 177E tráth
nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis an dáta a thug an Bord an
fógra faoina chinneadh faoi fho-alt (6)(f), nó cibé tréimhse
bhreise a cheadóidh an Bord, ach amháin más rud é nach
ndearnadh aon iarratas ar athbhreithniú chuig an mBord,
déanfaidh an duine dár eisíodh an fógra faoi fho-alt (3)(a)
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iarratas chuig an mBord ar thoiliú ionaid laistigh den tréimhse
a shonraítear san fhógra sin.

(8) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (3)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) go ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú ar chinneadh ón údarás
pleanála faoi fho-alt (3)(a), cinneadh an údaráis
pleanála a chur ar ceal,

scoirfidh an t-ordachán chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú
ionaid a bheidh san fhógra a eisíodh faoi fho-alt (3)(a) d’éifeacht
a bheith leis agus déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is
féidir tar éis an dáta a thug an Bord an fógra faoina chinneadh
faoi fho-alt (6)(f), fógra forfheidhmiúcháin faoi alt 154 a eisiúint
lena gceanglófar go scoirfear d’oibriú an chairéil agus go
ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an údarás pleanála is cuí.

(9) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (4)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála faoi
fho-alt (4)(a) nó go ndearna an Bord, le linn
cinneadh a dhéanamh i ndáil le hathbhreithniú den
sórt sin, cinneadh an údaráis pleanála a dhaingniú,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis don
tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú dul in éag
nó tar éis an dáta a thug an Bord fógra faoina chinneadh faoi
fho-alt (6)(f), de réir mar a bheidh, fógra forfheidhmiúcháin faoi
alt 154 a eisiúint lena gceanglófar go scoirfear d’oibriú an
chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an údarás
pleanála is cuí.

(10) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (4)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) go ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú ar chinneadh faoi fho-alt
(4)(a), cinneadh an údaráis pleanála a chur ar ceal,
agus
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(c) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh faoi fho-alt (4)(a)(i) gur
tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh an 1 Deireadh
Fómhair, 1964, nó gur deonaíodh cead i leith an
chairéil faoi Chuid III den Acht seo nó faoi Chuid
IV d’Acht 1963, nó gur chinn an Bord, in
athbhreithniú ar chinneadh den sórt sin, gur tosaíodh
ar an gcairéal a oibriú roimh an 1 Deireadh Fómhair,
1964 nó gur deonaíodh cead i leith an chairéil faoi
Chuid III den Acht seo nó faoi Chuid IV d’Acht
1963, agus

(d) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála faoi
fho-alt (4)(a)(ii), más infheidhme, gur comhlíonadh
na ceanglais i ndáil le clárú faoi alt 261, nó gur chinn
an Bord, in athbhreithniú ar chinneadh den sórt sin,
más infheidhme, gur comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis an dáta
a thug an Bord an fógra faoina chinneadh faoi fho-alt (6)(f),
fógra a eisiúint chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil á ordú dó
nó di iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar thoiliú ionaid faoi
alt 177E tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis dháta an
fhógra a d’eisigh an t-údarás pleanála faoin bhfo-alt seo nó cibé
tréimhse bhreise a cheadóidh an Bord.

(11) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (5)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith ón údarás pleanála faoi fho-
alt (5)(a) gur tharla an fhorbairt is ábhar don bhreith
faoi fho-alt (2)(a) tar éis an 3 Iúil, 2008 nó go
ndearna an Bord breith an údaráis pleanála faoi fho-
alt (5)(a) a dhaingniú,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis don
tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú dul in éag
nó tar éis an dáta a thug an Bord an fógra faoina chinneadh faoi
fho-alt (6)(f), de réir mar a bheidh, fógra forfheidhmiúcháin a
eisiúint faoi alt 154 lena gceanglófar go scoirfear d’oibriú an
chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is dóigh leis an údarás
pleanála is cuí.

(12) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (5)(a) agus—

(a) nach ndearnadh iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus
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(b) go ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú ar fhógra den sórt sin, breith
an údaráis pleanála faoi fho-alt (5)(a) gur tharla an
fhorbairt is ábhar don bhreith faoi fho-alt (2)(a) tar
éis an 3 Iúil, 2008 a chur ar ceal, agus

(c) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála faoi
fho-alt (5)(a)(i) gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú
roimh an 1 Deireadh Fómhair, 1964, nó gur
deonaíodh cead i leith an chairéil faoi Chuid III den
Acht seo nó faoi Chuid IV d’Acht 1963, nó gur chinn
an Bord, in athbhreithniú ar chinneadh den sórt sin,
gur tosaíodh ar an gcairéal a oibriú roimh an 1
Deireadh Fómhair, 1964 nó gur deonaíodh cead i
leith an chairéil faoi Chuid III den Acht seo nó faoi
Chuid IV d’Acht 1963, agus

(d) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála faoi
fho-alt (5)(a)(ii), más infheidhme, gur comhlíonadh
na ceanglais i ndáil le clárú faoi alt 261, nó gur chinn
an Bord, in athbhreithniú ar chinneadh den sórt sin,
más infheidhme, gur comhlíonadh na ceanglais i
ndáil le clárú faoi alt 261,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis an dáta
a thug an Bord an fógra faoina chinneadh faoi fho-alt (6)(f),
fógra a eisiúint chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil á ordú dó
nó di iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar thoiliú ionaid faoi
alt 177E tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis dháta an
fhógra a d’eisigh an t-údarás pleanála faoin bhfo-alt seo nó cibé
tréimhse bhreise a cheadóidh an Bord.

(13) Más rud é, i ndáil le cairéal ar eisíodh fógra ina leith faoi
fho-alt (5)(a)—

(a) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar bhreith faoi fho-alt (2)(a) nó go
ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú den sórt sin, breith an údaráis
pleanála a dhaingniú, agus

(b) go ndearna an Bord, le linn cinneadh a dhéanamh i
ndáil le hathbhreithniú, breith an údaráis pleanála
faoi fho-alt (5)(a) gur tharla an fhorbairt is ábhar
don bhreith faoi fho-alt (2)(a) tar éis an 3 Iúil, 2008
a chur ar ceal, agus

(c) (i) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála
faoi fho-alt (5)(a)(i) gur tosaíodh ar an gcairéal
a oibriú an 1 Deireadh Fómhair, 1964 nó dá éis,
agus nár deonaíodh aon chead i leith an chairéil
faoi Chuid III den Acht seo nó faoi Chuid IV
d’Acht 1963, nó gur chinn an Bord, in
athbhreithniú ar chinneadh den sórt sin, gur
tosaíodh ar an gcairéal a oibriú an 1 Deireadh
Fómhair, 1964 nó dá éis agus nár deonaíodh aon
chead i leith an chairéil faoi Chuid III den Acht
seo nó faoi Chuid IV d’Acht 1963, nó
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(ii) nach ndearnadh aon iarratas chuig an mBord ar
athbhreithniú ar chinneadh ón údarás pleanála
faoi fho-alt (5)(a)(ii), más infheidhme, nár
comhlíonadh na ceanglais i ndáil le clárú faoi alt
261, nó gur chinn an Bord, in athbhreithniú ar
chinneadh den sórt sin, más infheidhme, nár
comhlíonadh na ceanglais i ndáil le clárú faoi
alt 261,

déanfaidh an t-údarás pleanála, a luaithe is féidir tar éis an dáta
a thug an Bord an fógra faoina chinneadh faoi fho-alt (6)(f),
fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint faoi alt 154 lena gceanglófar
go scoirfear d’oibriú an chairéil agus go ndéanfar cibé bearta is
dóigh leis an údarás pleanála is cuí.

(14) I gcás go gceanglaítear iarratas ar thoiliú ionaid a
dhéanamh faoin alt seo, déanfar é i ndáil leis an bhforbairt sin
ar ina leith a rinne an t-údarás pleanála breith faoi fho-alt (2)(a).

(15) Beidh feidhm ag forálacha Chuid XA, de réir mar is cuí,
maidir le hiarratas ar thoiliú ionaid arna dhéanamh de réir
ordacháin faoi fho-alt (3), (10) nó (12).”.

76.—Leasaítear alt 262 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (4)—

(a) trí “4(4)(b)” a chur isteach i ndiaidh “4(2)”, agus

(b) trí “96(3)(da)” a chur isteach i ndiaidh “25(5)”.

77.—Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) i gCuid I:

(i) trí mhír 2 a scriosadh,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 6:

“6. Measúnacht ar phriacal tuile a dhéanamh chun
forbairt i limistéir ina bhfuil priacal tuile (cibé acu
intíre nó cósta) a rialáil, a shrianadh agus a rialú.”,

(iii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 11:

“12. Forbairt i limistéir ina bhfuil priacal creimthe
nó guaiseacha nádúrtha eile a rialáil, a shrianadh agus
a rialú.

13. Talamh a chur in áirithe lena úsáid agus lena
shaothrú mar phlásáin agus soláthar talún chun na
húsáide sin a rialáil, a chur chun cinn, a éascú nó a
rialú.”,

agus

(b) i gCuid IV tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 8:
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“8. Cearta slí poiblí seachas iad sin dá dtagraítear in alt
10(2)(o) a shlánchoimeád.”.

78.—Leasaítear an Seachtú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht (arna chur isteach le halt 5 d’Acht 2006)—

(a) i mír 1 trí:

“Suiteáil chun leas a bhaint as cumhacht na
gaoithe chun fuinneamh a tháirgeadh (feirm
ghaoithe) ag a bhfuil níos mó ná 25 thuirbín nó
ag a bhfuil aschur iomlán is mó ná 50
meigeavata.”

a chur in ionad:

“Suiteáil chun leas a bhaint as cumhacht na
gaoithe chun fuinneamh a tháirgeadh (feirm
ghaoithe) ag a bhfuil níos mó ná 50 tuirbín nó
ag a bhfuil aschur iomlán is mó ná 100
meigeavata.”

(b) i mír 2 trí:

“Suiteáil cuain nó calafoirt (a bhféadfaidh a
bheith san áireamh inti saoráidí i bhfoirm
limistéar luchtaithe nó díluchtaithe, limistéar
do scuainí agus locadh feithiclí, limistéar
deisithe loinge, limistéar chun longa a chalú nó
a chur i nduga tirim, limistéar chun earraí a
mheá, a láimhseáil nó a iompar nó chun
paisinéirí a aistriú nó a iompar (lena n-áirítear
saoráidí custam nó scrúdaithe pasanna), oifigí
riaracháin gaolmhara nó saoráidí eile dá
samhail a bhaineann go díreach leis an tsuiteáil
agus is cuid dhílis di)—

(a) inarbh é 20 heicteár nó níos mó achar, nó
achar breise, an uisce a bheadh faoi
iamh, nó

(b) a mbeadh míntíriú 5 heicteár talún nó níos
mó i gceist léi, nó

(c) a mbeadh foirgniú cé amháin nó níos mó, a
bheadh, nó a mbeadh gach ceann acu, níos
faide ná 100 méadar, nó

(d) a bhféadfadh soitheach breis agus 1350
tona teacht isteach inti.”,

a chur in ionad

“Suiteáil cuain nó calafoirt—

(a) inarbh é 20 heicteár nó níos mó achar, nó
achar breise, an uisce a bheadh faoi
iamh, nó

(b) a mbeadh míntíriú 5 heicteár talún nó níos
mó i gceist léi, nó
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(c) a mbeadh foirgniú cé amháin nó níos mó, a
bheadh, nó a mbeadh gach ceann acu, níos
faide ná 100 méadar, nó

(d) a bhféadfadh soitheach breis agus 1350
tona teacht isteach inti.”,

agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 3:

“Bonneagar Sláinte

4. Forbairt arb éard í an méid seo a leanas nó ar
chun críocha an mhéid seo a leanas í:

—Saoráid cúraim sláinte a sholáthraíonn
seirbhísí d’othair chónaithe, ach gan forbairt a
áireamh ar forbairt chun seirbhísí cúraim de
réir na brí a thugtar don téarma sin le halt 3
den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009 a sholáthar í den chuid is mó.”.

CUID 3

Leasú ar Achtanna áirithe

79.—Leasaítear alt 99F den Acht fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil 1992 (arna chur isteach le halt 15 den Acht
um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003)—

(a) i bhfo-alt (1) trí “nó toiliú ionaid, de réir bhrí alt 177A,”
a chur isteach i ndiaidh “cead a dheonú faoi alt 34”,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “nó deonú toilithe ionaid a dhiúltú, mar a
mhínítear in alt 177A,” a chur isteach i ndiaidh “faoi
alt 34”,

(ii) trí “ar fhorais timpeallachta nó ar fhorais éifeachtaí
dochracha ar shláine láithreáin Eorpaigh (mar a
mhínítear san Acht sin)” a chur in ionad “ar fhorais
timpeallachta,”,

(c) i bhfo-alt (3) trí “, ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta nó ráiteas leigheasta tionchair Natura (mar
a mhínítear in alt 177T d’Acht 2000) de réir mar a
bheidh” a chur isteach i ndiaidh “ráiteas tionchair
timpeallachta”, agus

(d) i bhfo-alt (9), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a)—

“(aa) toiliú ionaid, mar a mhínítear in alt 177T d’Acht
2000, nó”.
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80.—Leasaítear alt 54 den Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996—

(a) i bhfo-alt (3), trí “nó toiliú ionaid, mar a mhínítear in alt
177T,” a chur isteach i ndiaidh “cead a dheonú faoi alt
34”,

(b) i bhfo-alt (3A)—

(i) trí “nó ceadú toilithe ionaid” a chur isteach i ndiaidh
“faoi alt 34”,

(ii) trí “ar fhorais timpeallachta nó ar fhorais éifeachtaí
dochracha ar shláine láithreáin Eorpaigh (de réir
bhrí an Achta sin)” a chur in ionad “ar fhorais
timpeallachta,”,

(c) i bhfo-alt (3B) trí “, ráiteas leigheasta tionchair
timpeallachta nó ráiteas leigheasta tionchair Natura (mar
a mhínítear in alt 177T d’Acht 2000), de réir mar a
bheidh,” a chur isteach i ndiaidh “ráiteas tionchair
timpeallachta”.

81.—Leasaítear an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 tríd
an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 47D (a cuireadh isteach
le halt 50 d’Acht 2006):

“47DD.—(1) I gcás ina dtugann an Bord breith ar iarratas
faoi alt 37 (arna leasú le halt 49 d’Acht 2006), féadfaidh sé a
ordú, dá lánrogha féin, go n-íocfaidh an t-iarratasóir cibé
suimeanna a mheasfaidh an Bord a bheith réasúnach leis an
mBord faoi chomhair na gcostas a thabhaigh an Bord—

(a) i leith comhchomhairliúcháin a sheoladh faoi alt 47B,

(b) i leith comhlíonadh ag an mBord ar iarraidh ó
iarratasóir ar thuairim ón mBord faoi alt 39(3) (arna
leasú le halt 49 d’Acht 2006), nó

(c) i leith breith a thabhairt ar iarratas arna dhéanamh
faoi alt 37 mar a dúradh,

agus, i cibé méid a mheasfaidh an Bord a bheith réasúnach, an
tsuim a bheidh le híoc a lua agus a ordú go n-íocfar an tsuim sin
le haon údarás pleanála a thabhaigh costais i gcúrsa an t-iarratas
sin a bhreithniú agus le haon duine eile mar ranníoc faoi
chomhair na gcostas a thabhaigh an duine sin i gcúrsa an t-
iarratas sin a bhreithniú (ar suimeanna iad a bhféadfaidh an
Bord, de bhua an fho-ailt seo, a cheangal gach ceann acu a íoc),
agus íocfaidh an t-iarratasóir na suimeanna sin.

(2) Aon tagairt do chostais i bhfo-alt (1), déanfar í a
fhorléiriú mar thagairt do cibé costais a measann an Bord dá
lánrogha féin, gur costais réasúnacha iad, ach ní fholaíonn sí
tagairt do cibé méid de na costais dá dtagraítear ansin a bheidh
gnóthaithe ag an mBord ar mhodh táille arna muirearú faoi alt
144 d’Acht 2000.

(3) Déanfar fógra maidir le breith a thabhairt ar iarratas faoi
alt 37 a thabhairt don iarratasóir a luaithe is féidir tar éis an
bhreith a thabhairt ach ní thiocfaidh sí i ngníomh go dtí go
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gcomhlíonfar aon cheanglas faoi fho-alt (1) i ndáil leis an
iarratasóir d’íoc suim i leith costas.

(4) I gcás ina mainneoidh iarratasóir ar chead suim a íoc i
leith costas de réir ceanglais arna chur faoi fho-alt (1) leis an
mBord, féadfaidh an t-údarás nó aon duine eile lena mbaineann
(de réir mar is cuí) an tsuim a ghnóthú mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.
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