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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM RIALÁIL
LEICTREACHAIS 1999; DO THABHAIRT
FEIDHMEANNA DON CHOIMISIÚN UM RIALÁIL
FUINNIMH I LEITH GNÍOMHAÍOCHTAÍ ÁIRITHE
PEITRILIAM DE CHUID GNÓTHAS PEITRILIAM A
RIALÁIL MAIDIR LE SÁBHÁILTEACHT; DO
DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR
ACHTANNA ÁIRITHE EILE AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[3 Aibreán, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Féadfar an tAcht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010 a ghairm den Acht seo.

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

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1999” tAcht um Rialáil Leictreachais 1999;

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh;

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

3.—Leasaítear Acht 1999—

(a) in alt 2(1) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “gnóthas gáis nádúrtha”:

“tá le ‘gnóthas peitriliam’ an bhrí a shanntar dó le halt
13A(1);”,
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(b) in alt 6 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) Féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoi Chuid
IIA den Acht seo a dhéantar in aon chuid—

(a) den limistéar ceadúnaithe (de réir bhrí alt 13A)
lena mbaineann fomhír (i) nó (ii), nó fomhír (i)
agus (ii), de mhír (a) den mhíniú ar ‘limistéar
ceadúnaithe’, nó

(b) de limistéar ainmnithe,

a thionscnamh, agus féadfar déileáil leis an gcion chun
gach críche teagmhasaí mar chion a rinneadh in aon áit
sa Stát.”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9K:

“Feidhmeanna
an Choimisiúin
faoi Chuid IIA
a bhaineann le
sábháilteacht
peitriliam.

9L.—I dteannta na bhfeidhmeanna a
thugtar dó le halt 9, tá ag an gCoimisiún na
feidhmeanna a shonraítear i gCuid IIA
agus a bhaineann le sábháilteacht
peitriliam.”,

(d) tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid II:

“CUID IIA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ PEITRILIAM A RIALÁIL

Léiriú (Cuid
IIA).

13A.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘Acht 1960’ an tAcht um
Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile
1960;

ciallaíonn ‘Acht 1968’ an tAcht um an
Scairbh Ilchríochach 1968;

ciallaíonn ‘Acht 1976’ an tAcht Gáis 1976;

ciallaíonn ‘cás sábháilteachta ceadaithe’ cás
sábháilteachta i leith gníomhaíochta nó
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a
cheadaigh an Coimisiún de bhun fhorálacha
na Coda seo agus folaíonn sé aon athmheas
a dhéantar ar chás sábháilteachta agus—

(a) a fhéadfaidh éifeacht a bheith
leis gan ceadú roimhe ré ón
gCoimisiún, nó

(b) a cheadaigh an Coimisiún;

ciallaíonn ‘Cúirt’ an Ard-Chúirt;

ciallaíonn ‘díchoimisiúnú’, i ndáil le
bonneagar peitriliam, an tsaoráid, an
déanmhas nó an tsuiteáil, nó aon chuid den
tsaoráid, den déanmhas nó den tsuiteáil sin,
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a chur as úsáid go buan le hionchas é nó
í a thréigean in situ nó é nó í a thabhairt
chun siúil;

ciallaíonn ‘limistéar ainmnithe’ limistéar
arna ainmniú le hordú faoi alt 2 d’Acht
1968;

ciallaíonn ‘gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe’ gníomhaíocht peitriliam a
ainmnítear le rialacháin faoi alt 13D mar
ghníomhaíocht peitriliam ar gá cead
sábháilteachta ina leith faoi alt 13P;

ciallaíonn ‘gníomhaíocht peitriliam
bhunaithe’—

(a) gníomhaíocht peitriliam atá á
seoladh ag gnóthas peitriliam
díreach roimh theacht i
ngníomh don alt seo,

(b) is gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe chun críocha na
Coda seo, agus

(c) a leanann gnóthas peitriliam dá
seoladh tar éis teacht i ngníomh
don alt seo;

tá le ‘imeall trá’ an bhrí atá le ‘imeall
trágha’ in alt 1 den Acht Imeall Trágha
1933;

tá le ‘uiscí intíre an Stáit’ agus ‘farraigí
teorann an Stáit’ na bríonna a shanntar
dóibh le Cuid 3 den Acht Iascaigh Mhara
agus Dlínse Muirí 2006;

ciallaíonn ‘limistéar ceadúnaithe’—

(a) an Stát iomlán, nó aon chuid den
Stát, lena n-áirítear—

(i) uiscí intíre an Stáit, agus

(ii) farraigí teorann an Stáit,

agus

(b) limistéar ainmnithe iomlán, nó
aon chuid de limistéar
ainmnithe,

a bhfuil údarú peitriliam i bhfeidhm ina
leith;

folaíonn ‘peitriliam’—

(a) aon ola mhianra nó hidreacarbón
gaolmhar agus gás nádúrtha
agus hidreacarbóin eile i
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bhfoirm leachta nó gáis agus a
ndíorthaigh nó a substaintí
comhábhartha agus atá ina
riocht nádúrtha i sraitheanna
(lena n-áirítear, gan teorainn,
driogáit, comhdhlútháit, gásailín
ceannchásála agus substaintí
eile a tháirgtear de ghnáth ó
thoibreacha ola agus gáis), agus

(b) aon substaint eile atá in ola agus
i ngás nádúrtha agus a thugtar
chun uachtair leo sa
ghnáthphróiseas astarraingthe,

ach ní fholaíonn sé gual ná sceallaí
biotúmanacha ná fosuithe srathaithe eile as
ar féidir ola a astarraingt trína driogadh;

ciallaíonn ‘údarú peitriliam’ aon cheann
amháin nó níos mó díobh seo a leanas—

(a) ceadúnas taiscéalaíochta arna
dheonú faoi alt 8 d’Acht 1960,

(b) ceadúnas lorgaireachta peitriliam
arna dheonú faoi alt 9 d’Acht
1960,

(c) ceadúnas limistéir
fhorchoimeádta arna dheonú
faoi alt 19 d’Acht 1960,

(d) rogha maidir le léas arna dheonú
faoi alt 10 d’Acht 1960,

(e) léas peitriliam arna dheonú faoi
alt 13 d’Acht 1960,

(f) toiliú arna dheonú faoi alt 5
d’Acht 1968,

(g) toiliú arna thabhairt faoi alt 40
d’Acht 1976;

ciallaíonn ‘tarlú peitriliam’ teagmhas nó
tarlú i mbonneagar peitriliam, ag
bonneagar peitriliam nó ina mhaighne—

(a) a bhfuil de thoradh air go
bhfaigheann duine bás,

(b) a bhfuil de thoradh air go
mbaineann díobháil phearsanta
do dhuine,

(c) a bhfuil de thoradh air go
ndéantar damáiste d’iomláine
déanmhais bonneagair
peitriliam,



[2010.] [Uimh. 4.]An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010.

(d) a bhfuil de thoradh air iomláine
déanmhais bonneagair
peitriliam a chur i mbaol,

(e) a bhfuil de thoradh air go
dtarlaíonn loiceadh nó
mífheidhmiú gléasra agus
trealaimh a úsáidtear mar chuid
de bhonneagar peitriliam nó ar
mhodh atá ceangailte go dlúth
le bonneagar peitriliam, nó

(f) ar teagmhas nó tarlú é d’aicme a
fhorordaítear le rialacháin arna
ndéanamh ag an gCoimisiún
faoi alt 13V;

ciallaíonn ‘bonneagar peitriliam’ aon
saoráid, déanmhas nó suiteáil a bhunaítear
nó a bunaíodh, nó atá nó a bhí á
chothabháil nó á cothabháil nó á oibriú nó
á hoibriú, nó a bheartaítear a bhunú, chun
gníomhaíocht peitriliam a sheoladh agus
folaíonn sé saoráidí, suiteálacha nó
déanmhais ar tír mór nó amach ón gcósta
nó teaglaim de shaoráidí, de shuiteálacha
agus de dhéanmhais den sórt sin;

ciallaíonn ‘gnóthas peitriliam’ aon duine ar
tugadh nó ar deonaíodh údarú peitriliam dó
nó di;

ciallaíonn ‘próiseáil’, i ndáil le peitriliam,
peitriliam neamhphróiseáilte nó peitriliam
atá próiseáilte go páirteach a chóireáil i
ngléasra próiseála nó i gcríochfort próiseála
nó i suiteáil próiseála amach ón gcósta;

ciallaíonn ‘foilsiú sa tslí fhorordaithe’, i
ndáil le haon doiciméad nó faisnéis (cibé
tuairisc atá air nó uirthi)—

(a) go bhfoilsítear an doiciméad nó
an fhaisnéis, de réir mar a
bheidh, ar shuíomh gréasáin
Idirlín iomchuí, agus

(b) go bhfuil an doiciméad nó an
fhaisnéis, de réir mar a bheidh,
ar fáil lena iniúchadh nó lena
hiniúchadh, in oifigí an
Choimisiúin agus gach tráth
réasúnach, ag daoine den
phobal;

ciallaíonn ‘suíomh gréasáin Idirlín iomchuí’
suíomh gréasáin Idirlín de chuid an
Choimisiúin (lena n-áirítear cuid de
shuíomh gréasáin den sórt sin)—

(a) a bhfuil rochtain ar fáil go réidh
air ag daoine den phobal, agus
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(b) ar a bhfuil aon ní a fhoilsítear ar
an suíomh gréasáin ar fáil go
réidh lena iniúchadh ag daoine
den phobal;

tá le ‘cás sábháilteachta athmheasta’ an bhrí
a thugtar dó le halt 13N;

ciallaíonn ‘cás sábháilteachta’ doiciméad
ina dtugtar tuairisc ar chomhpháirteanna an
chórais bainistíochta sábháilteachta a
bhaineann leis an ngníomhaíocht peitriliam
ainmnithe lena mbaineann;

ciallaíonn ‘creat sábháilteachta’ an creat
sábháilteachta peitriliam bunaithe ar
phriacal a bhunaítear faoi alt 13I;

ciallaíonn ‘cead sábháilteachta’ cead arna
eisiúint faoi alt 13P;

ciallaíonn ‘píblíne uas-srutha’ an oiread sin
d’aon phíblíne (lena n-áirítear na codanna
faoin bhfarraige agus ar tír mór) a oibrítear
nó a fhoirgnítear—

(a) mar chuid de thionscadal táirgthe
peitriliam, nó

(b) chun peitriliam neamhphróiseáilte
a iompar ó thionscadal amháin
nó níos mó den sórt sin chuig
gléasra próiseála nó críochfort
próiseála nó críochfort
calaíochta cósta deiridh.

(2) (a) Sa Chuid seo, ciallaíonn
‘gníomhaíocht peitriliam’ aon
ghníomhaíocht dá dtagraítear i
mír (b) agus—

(i) a n-údaraítear í a sheoladh
faoi údarú peitriliam nó i
dtaca le húdarú peitriliam,

(ii) a sheoltar ó aon bhonneagar
peitriliam, nó uaidh, tríd nó
air, nó chun críocha a
bhaineann leis, agus

(iii) a sheoltar i limistéar
ceadúnaithe.

(b) Tá ar áireamh ar na
gníomhaíochtaí dá dtagraítear i
mír (a) na nithe seo a leanas,
ach níl siad teoranta dóibh:

(i) gníomhaíochtaí taiscéalaithe
peitriliam a sheoltar faoi
aon údarú amháin nó níos
mó de na húdaruithe dá
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dtagraítear i míreanna (a)
go (d) den mhíniú ar ‘údarú
peitriliam’ in alt 13A agus
ar ina leith a bheartaítear
bonneagar peitriliam a
bhunú, a chothabháil nó a
oibriú chun toibreacha
taiscéalaithe a tholladh sa
ghrinneall nó san fho-ithir,

(ii) gnı́omhaı́ochtaı́ astarraingthe
peitriliam a sheoltar faoi
údarú dá dtagraítear i mír
(e) den mhíniú ar ‘údarú
peitriliam’ in alt 13A agus
ar ina leith a bheartaítear
bonneagar peitriliam a
bhunú, a chothabháil nó a
oibriú chun toibreacha a
tholladh mar chuid de
phlean forbartha limistéir
peitriliam agus chun
peitriliam a astarraingt
agus a phróiseáil ina
dhiaidh sin, agus chun
peitriliam a stóráil agus a
luchtú amach ón gcósta,

(iii) gníomhaíochtaí a bhaineann
le peitriliam neamh-
phróiseáilte, nó peitriliam
atá próiseáilte go páirteach
nó go hiomlán, a iompar trí
phíblínte nó soithí faoin
bhfarraige agus bonneagar
peitriliam, lena n-áirítear
tríd an gcuid d’aon phíblíne
faoin bhfarraige atá ar tír
mór, agus a sheoltar de
bhun údaraithe dá
dtagraítear i mír (g) den
mhíniú ar ‘údarú peitriliam’
in alt 13A,

(iv) gníomhaíochtaí a bhaineann
le peitriliam a phróiseáil i
ngléasra próiseála
peitriliam nó i gcríochfort
próiseála peitriliam, i
suiteáil amach ón gcósta nó
i saoráid eile den tsamhail
sin, agus a sheoltar faoi na
téarmaí agus na
coinníollacha a ghabhann
le húdarú dá dtagraítear i
mír (e) den mhíniú ar
‘údarú peitriliam’ in alt
13A,

(v) gníomhaíochtaí a bhaineann
le bonneagar peitriliam a
dhíchoimisiúnú.
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(3) Aon tagairt sa Chuid seo do
‘gníomhaíocht peitriliam’ nó do
‘gníomhaíocht peitriliam ainmnithe’,
folaíonn sí, mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, tagairt d’aon ‘bonneagar
peitriliam’ a bhunaítear nó a bunaíodh, nó
atá nó a bhí á chothabháil nó á oibriú, nó a
bheartaítear a bhunú, chun an
ghníomhaíocht peitriliam nó an
ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe a
sheoladh.

Oibleagáidí
maidir le
sábháilteacht.

13B.—Ní léifear aon ní sa Chuid seo mar
ní lena sriantar aon dualgas, ceanglas nó
oibleagáid eile maidir le sábháilteacht a
fhorchuirtear le dlí agus a mbeadh feidhm
aige nó aici thairis sin maidir le gnóthas
peitriliam.

Feidhm Chuid
IIA. 13C.—Tá feidhm ag an gCuid seo maidir

le haon ghnóthas peitriliam—

(a) a bheartaíonn gníomhaíocht
peitriliam ainmnithe a
sheoladh, nó

(b) a sheolann gníomhaíocht
peitriliam bhunaithe.

Gníomhaíocht
peitriliam
ainmnithe.

13D.—(1) Faoi réir fho-alt (3),
déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar cuí é
mar gheall ar chúinsí sábháilteachta, le
rialacháin, aon ghníomhaíocht peitriliam nó
aicme nó aicmí gníomhaíochta den sórt sin
a ainmniú chun críocha na Coda seo chun
bheith ina gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe.

(2) D’fhonn ainmniú a dhéanamh faoi
fho-alt (1), beidh aird ag an gCoimisiún ar
an méid seo a leanas:

(a) an cineál gníomhaíochta
peitriliam;

(b) an cineál bonneagair peitriliam;

(c) measúnacht ar na priacail a
bhaineann leis an
ngníomhaíocht peitriliam a
sheoladh;

(d) na bearta sábháilteachta is gá
chun na priacail a laghdú;

(e) an méid a dhéantar an
ghníomhaíocht peitriliam agus
an bonneagar peitriliam a rialáil
le hAcht eile den Oireachtas nó
faoi Acht eile den Oireachtas.
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(3) (a) Sula ndéanfaidh an Coimisiún
ainmniú faoi fho-alt (1), d’fhonn
a dheimhniú dó féin gur cuí é
agus gurb é leas an phobail é an
ghníomhaíocht peitriliam nó an
aicme nó na haicmí
gníomhaíochta den sórt sin a
ainmniú—

(i) rachaidh sé i gcomhairle leis
na daoine a shonraítear i
mír (b), agus

(ii) tabharfaidh sé deis do
dhaoine leasmhara,
d’eagraíochtaí leasmhara
agus do chomhlachtaí
leasmhara eile uiríll a
dhéanamh chuige maidir
leis an ainmniú beartaithe.

(b) Rachaidh an Coimisiún i
gcomhairle—

(i) leis an Údarás um
Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann,

(ii) leis an Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta,

(iii) leis an nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil,

(iv) leis an Aire Iompair,

(v) le hÚdarás Eitlíochta na
hÉireann, agus

(vi) le cibé daoine eile a
fhorordóidh an tAire le
hordú.

Toirmeasc ar
ghníomhaíocht
peitriliam
ainmnithe a
sheoladh gan
cead
sábháilteachta.

13E.—(1) Ní sheolfaidh duine
gníomhaíocht peitriliam ainmnithe ná, faoi
réir alt 13M(2)(b), gníomhaíocht peitriliam
bhunaithe, mura bhfuil cead sábháilteachta
i bhfeidhm i leith na gníomhaíochta
peitriliam lena mbaineann.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1),
déanann sé nó sí cion.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoi fho-
alt (2), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó
téarma príosúnachta nach faide
ná 6 mhí, nó iad araon, a chur
air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil,
fíneáil nach mó ná €3,000,000
nó téarma príosúnachta nach
faide ná 3 bliana, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.

Coinníollacha
a ghabhann le
húdaruithe
peitriliam.

13F.—Is coinníoll a ghabhfaidh le gach
údarú peitriliam a airbheartaíonn a údarú
do dhuine gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe nó gníomhaíocht peitriliam
bhunaithe a sheoladh go sealbhóidh an
duine sin cead sábháilteachta a luaitear in
alt 13E(1) i leith aon ghníomhaíochta den
sórt sin a sheoltar tar éis thosach feidhme
an ailt seo.

Cuspóir an
Choimisiúin
maidir le
sábháilteacht
peitriliam.

13G.—Is é príomhchuspóir an
Choimisiúin ag feidhmiú a fheidhmeanna
dó faoin gCuid seo an pobal a chosaint trí
shábháilteacht a chothú agus a spreagadh
maidir le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a sheoladh.

Feidhmeanna
an Choimisiúin
maidir le
sábháilteacht
peitriliam.

13H.—(1) Déanfaidh an Coimisiún gach
ní is gá agus is réasúnach chun a chuspóirí
a chur chun cinn agus déanfaidh sé a
chumhachtaí a fheidhmiú agus a
fheidhmeanna a chomhall ar mhaithe le
leas an phobail.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), is iad feidhmeanna an Choimisiúin
faoin gCuid seo—

(a) gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe gnóthas peitriliam a
rialáil i dtaca le sábháilteacht
agus féadfaidh caighdeáin agus
cóid cleachtais dá dtagraítear in
alt 13L(3) a shonrú a bheith ar
áireamh air sin,

(b) faoi réir ailt 13S go 13U, tarluithe
peitriliam a imscrúdú agus
tuarascáil fúthu a thabhairt don
Aire,

(c) faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh a n-oibleagáidí
faoin gCuid seo ag gnóthais
peitriliam agus a thabhairt go
ndéanfaidh siad iad a
chomhlíonadh,

(d) ceadanna sábháilteachta a
eisiúint, agus

(e) faisnéis maidir le sábháilteacht a
sholáthar don phobal nuair is
cuí.
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(3) Le linn dó a fheidhmeanna a
chomhall faoin gCuid seo, tabharfaidh an
Coimisiún aird ar na nithe seo a leanas—

(a) cibé feidhmeanna maidir le
sábháilteacht gníomhaíochtaí
peitriliam a bhféadfaidh na
daoine a shonraítear i mír (c)
iad a chomhall,

(b) an gá atá ann comhoibriú agus
dul i gcomhairle leis na daoine a
shonraítear i mír (c), d’fhonn—

(i) sábháilteacht a spreagadh
agus a chothú le linn
gníomhaíochtaí peitriliam a
sheoladh, agus

(ii) dúbailt gníomhaíochtaí ag
an gCoimisiún agus ag na
daoine a shonraítear i mír
(c) a sheachaint.

(c) Is iad seo a leanas na daoine lena
mbaineann míreanna (a) agus
(b):

(i) an tÚdarás um Chaighdeáin
Náisiúnta na hÉireann,

(ii) an tÚdarás Sláinte agus
Sábháilteachta,

(iii) an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil,

(iv) an tAire Iompair,

(v) Údarás Eitlíochta na
hÉireann, agus

(vi) cibé daoine eile a
fhorordóidh an tAire le
hordú.

Creat
sábháilteachta.

13I.—(1) Le linn a fheidhm faoi alt
13H(2)(a) a fheidhmiú, déanfaidh an
Coimisiún, faoi réir fho-alt (5) agus tar éis
dul i gcomhairle le cibé duine nó daoine de
na daoine a shonraítear i bhfo-alt (2) is cuí
leis an gCoimisiún, creat sábháilteachta
peitriliam bunaithe ar phriacal (dá
ngairtear ‘creat sábháilteachta’ sa Chuid
seo) a bhunú agus a chur i ngníomh i ndáil
le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a
sheoladh.

(2) Is iad seo a leanas na daoine a
shonraítear chun críocha fho-alt (1)—

(a) an tAire,
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(b) an tAire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil maidir le gníomhaíochtaí
peitriliam a ghabhtar de láimh
ar an imeall trá,

(c) an tAire Iompair,

(d) an tÚdarás Sláinte agus
Sábháilteachta, agus

(e) aon duine iomchuí eile.

(3) (a) Is i scríbhinn a bheidh an creat
sábháilteachta agus beidh ann
faisnéis a bhaineann leis na
nithe seo a leanas—

(i) cineál agus scóip na
ngníomhaíochtaí peitriliam
agus an bhonneagair
peitriliam atá le rialáil ag
an gCoimisiún, agus

(ii) na córais agus na nósanna
imeachta atá le hoibriú ag
an gCoimisiún le linn
gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a rialáil.

(b) Beidh an fhaisnéis seo a leanas
ar áireamh san fhaisnéis atá sa
chreat sábháilteachta, ach ní
bheidh sí teoranta di:

(i) liosta de ghníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe;

(ii) nósanna imeachta chun go
ndéanfaidh an Coimisiún
measúnacht ar chás
sábháilteachta;

(iii) córas chun go ndéanfaidh an
Coimisiún iniúchadh agus
cigireacht leanúnach ar
ghníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe;

(iv) na caighdeáin agus an córas
chun measúnacht a
dhéanamh ar fheidhmíocht
i dtaca le sábháilteacht;

(v) aon ní eile is dóigh leis an
gCoimisiún is gá.

(4) Le linn dó a bhreithniú céard iad na
nithe eile is gá a chur ar áireamh sa chreat
sábháilteachta, féadfaidh an Coimisiún aird
a thabhairt ar na nithe seo a leanas—
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(a) forbairtí teicneolaíochta sa
tionscal taiscéalaithe agus
astarraingthe peitriliam,

(b) an cleachtas is fearr maidir le
gníomhaíochtaí peitriliam a
sheoladh,

(c) an gá le caighdeáin agus
sonraíochtaí sábháilteachta a
bhaineann le gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe a
choimeád faoi athbhreithniú,

(d) aon ordacháin a thugann an
tAire faoi alt 13J,

(e) moltaí a dhéantar i
dtuarascálacha faoi tharluithe
peitriliam, nó

(f) aon aighneachtaí nó moltaí a
dhéanann daoine leasmhara,
eagraíochtaí leasmhara agus
comhlachtaí leasmhara eile i
ndáil le sábháilteacht
gníomhaíochtaí peitriliam.

(5) (a) Ní dhéanfaidh an Coimisiún
creat sábháilteachta a bhunú ná
a chur i ngníomh go dtí go
mbeidh próiseas
comhchomhairle poiblí curtha i
gcrích maidir leis an gcreat
sábháilteachta.

(b) I mír (a), ciallaíonn ‘próiseas
comhchomhairle poiblí’ iarraidh
ón gCoimisiún ar an bpobal
aighneachtaí a dhéanamh,
laistigh de theorainn ama
shonraithe, maidir le dréacht
den chreat sábháilteachta
beartaithe i gcás ina ndéantar
an iarraidh sin trí fhógra chuige
sin arna fhoilsiú i nuachtán a
scaiptear laistigh den Stát agus
arna fhoilsiú sa tslí
fhorordaithe.

(6) Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil
don Aire gach bliain maidir le feidhmiú an
chreata sábháilteachta.

(7) Féadfaidh an Coimisiún, ó am go
ham, an creat sábháilteachta a
athbhreithniú nó a leasú.

(8) Déanfaidh an Coimisiún na nithe seo
a leanas a fhoilsiú sa tslí fhorordaithe—
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(a) cóip den chreat sábháilteachta,
agus

(b) i gcás inar leasaíodh an creat
sábháilteachta de réir fho-alt
(7), cóip den chreat
sábháilteachta arna leasú.

Ordacháin ón
Aire. 13J.—(1) Féadfaidh an tAire ordacháin

i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na bearta atá le déanamh de
dhroim tuarascálacha arna n-
ullmhú ag an gCoimisiún faoi
alt 13H(2)(b) maidir le tarluithe
peitriliam, agus

(b) an creat sábháilteachta a
athbhreithniú nó a leasú i gcás
ina measann an tAire gurb é
leas an phobail é an creat
sábháilteachta a athbhreithniú
nó a leasú amhlaidh.

(2) Comhlíonfaidh an Coimisiún aon
ordacháin ón Aire a thugtar faoin alt seo.

(3) Déanfar fógra maidir le haon
ordachán ón Aire faoin alt seo a fhoilsiú
san Iris Oifigiúil a luaithe is indéanta tar éis
é a thabhairt.

(4) I gcás nár foilsíodh an creat
sábháilteachta dá dtagraítear in alt 13I
laistigh de 6 mhí tar éis thosach feidhme an
ailt sin, féadfaidh an tAire a ordú don
Choimisiún i scríbhinn an creat
sábháilteachta sin a fhoilsiú tráth nach
déanaí ná an dáta a shonrófar san
ordachán.

Dualgais
ghinearálta
gnóthas
peitriliam.

13K.—(1) I dteannta ceanglais aon
fhorálacha eile den Chuid seo a
chomhlíonadh, cinnteoidh gnóthas
peitriliam—

(a) go seoltar aon ghníomhaíocht
peitriliam ar mhodh a
laghdaíonn aon phriacal don
tsábháilteacht go dtí leibhéal
atá chomh híseal is indéanta le
réasún, agus

(b) go ndéantar aon bhonneagar
peitriliam a dhearadh, a
fhoirgniú, a shuiteáil, a
chothabháil, a mhodhnú, a
oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar
mhodh a laghdaíonn aon
phriacal don tsábháilteacht go
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dtí leibhéal atá chomh híseal is
indéanta le réasún.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), tá na nithe seo a leanas ar áireamh ar
dhualgais gnóthais peitriliam ach níl siad
teoranta dóibh—

(a) maidir le haon bhonneagar
peitriliam, a chinntiú, a mhéid is
indéanta le réasún—

(i) go bhfuil foirgniú agus
suiteáil bonneagair
peitriliam fónta agus
oiriúnach don chuspóir
chun ar dearadh é,

(ii) go ndéantar an modhnú, an
chothabháil nó an obair
eile ar mhodh a áirithíonn
nach ndéantar fóntacht an
bhonneagair, ná oiriúnacht
an bhonneagair don
chuspóir chun ar dearadh é,
a chur i mbaol,

(iii) gur bunaíodh teorainneacha
oibrithe sábháilte le
haghaidh an bhonneagair,

(b) a chinntiú, maidir le caighdeáin
sábháilteachta agus oiliúna
daoine a sheolann
gníomhaíochtaí peitriliam nó a
oibríonn bonneagar peitriliam,
gur de chineál iad a chinntíonn,
a mhéid is indéanta le réasún,
go bhfuil na daoine sin inniúil
chun na gníomhaíochtaí lena
mbaineann a ghabháil de láimh,

(c) socruithe agus nósanna imeachta
a ullmhú, a chur i ngníomh agus
a oibriú chun a chinntiú, a
mhéid is indéanta le réasún, go
bhfuil an priacal go mbeidh
tarlú peitriliam ann chomh
híseal is indéanta le réasún,

(d) pleananna leordhóthanacha a
bheith i bhfeidhm aige agus
bearta a ghlacadh atá le
déanamh i gcás éigeandála nó
garchontúirte móire a
eascraíonn as gníomhaíochtaí
peitriliam a sheoladh, agus

(e) tarluithe peitriliam a thuairisciú.
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Treoirlínte
maidir le
cásanna
sábháilteachta.

13L.—(1) Faoi réir fho-alt (2),
ullmhóidh an Coimisiún, ó am go ham,
treoirlínte a bhaineann le cás sábháilteachta
a ullmhú agus le lánais chuí cáis
sábháilteachta, ar treoirlínte iad is
infheidhme maidir le gach gníomhaíocht
peitriliam ainmnithe nó le haon
ghníomhaíocht nó gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn
treoirlínte maidir le cásanna sábháilteachta
a fhorbairt—

(a) dul i gcomhairle, de réir mar is
cuí leis—

(i) leis an Údarás um
Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann,

(ii) leis an Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta,

(iii) leis an nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil,

(iv) leis an Aire Iompair,

(v) le hÚdarás Eitlíochta na
hÉireann, agus

(vi) le cibé daoine eile a
fhorordóidh an tAire le
hordú,

agus

(b) féadfaidh sé deis a thabhairt
do dhaoine leasmhara,
d’eagraíochtaí leasmhara agus
do chomhlachtaí leasmhara eile
uiríll a dhéanamh chuige maidir
leis na treoirlínte beartaithe.

(3) Féadfaidh foráil maidir le gach ceann
nó aon cheann de na nithe seo a leanas a
bheith sna treoirlínte maidir le cásanna
sábháilteachta:

(a) lánais chuí cáis sábháilteachta,

(b) na prionsabail theicniúla chuí
agus na sonraíochtaí teicniúla
cuí a bhaineann le bonneagar
peitriliam a dhearadh, a
fhoirgniú, a oibriú, a
chothabháil, a mhodhnú agus a
dhíchoimisiúnú,

(c) na caighdeáin agus na cóid
cleachtais is infheidhme maidir
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le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe, lena n-áirítear
caighdeáin agus cóid cleachtais
iomchuí a rinne an tÚdarás um
Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann a fhoirmliú nó a
mholadh,

(d) na caighdeáin sábháilteachta atá
le baint amach agus le
cothabháil i leith gach
gníomhaíochta peitriliam
ainmnithe,

(e) na nósanna imeachta atá le
hurramú ag gnóthas peitriliam
chun cás sábháilteachta nó cás
sábháilteachta athmheasta a
chur faoi bhráid an Choimisiúin
lena cheadú ag an gCoimisiún,

(f) na táscairí feidhmíochta iomchuí
ar dá réir a mheasúnófar
feidhmíocht i dtaca le
sábháilteacht i leith gach
gníomhaíochta peitriliam
ainmnithe.

(4) Féadfaidh an Coimisiún aon
treoirlínte a ullmhaítear faoin alt seo a
athmheas nó féadfaidh sé na treoirlínte sin
a tharraingt siar agus treoirlínte nua a
ullmhú.

(5) Cinnteoidh an Coimisiún go
ndéantar treoirlínte a ullmhaíonn sé faoin
alt seo a fhoilsiú sa tslí fhorordaithe a
luaithe is indéanta tar éis na treoirlínte a
ullmhú.

Cás
sábháilteachta.

13M.—(1) Maidir le gnóthas
peitriliam—

(a) a bheartaíonn gníomhaíocht
peitriliam ainmnithe a sheoladh,
ullmhóidh sé cás sábháilteachta
agus déanfaidh sé, 6 mhí ar a
laghad, nó cibé tréimhse ama is
giorra ná sin a shonróidh an
Coimisiún, sula mbeartaíonn sé
tosú ar an ngníomhaíocht, an
cás sábháilteachta a chur faoi
bhráid an Choimisiúin lena
cheadú, nó

(b) a sheolann gníomhaíocht
peitriliam bhunaithe, ullmhóidh
sé cás sábháilteachta agus
cuirfidh sé é faoi bhráid an
Choimisiúin lena cheadú
laistigh de 12 mhí tar éis na
treoirlínte a bhaineann leis an
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ngníomhaíocht sin a fhoilsiú sa
tslí fhorordaithe.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), ní sheolfaidh
gnóthas peitriliam gníomhaíocht
peitriliam ainmnithe mura rud é
gur cheadaigh an Coimisiún an
cás sábháilteachta a cuireadh
faoina bhráid faoi fho-alt (1)(a)
agus gur eisíodh cead
sábháilteachta faoi alt 13P i
leith na gníomhaíochta
peitriliam ainmnithe.

(b) D’ainneoin alt 13E(1), féadfaidh
gnóthas peitriliam leanúint de
ghníomhaíocht peitriliam
bhunaithe a sheoladh—

(i) i gcás inar chuir an gnóthas
peitriliam cás sábháilteachta
faoi bhráid an Choimisiúin
laistigh den tréimhse ama a
shonraítear i bhfo-alt
(1)(b), go dtí an lá atá ann
14 lá tar éis don
Choimisiún fógra a
thabhairt don ghnóthas
peitriliam—

(I) maidir leis an gcás
sábháilteachta a cheadú
agus maidir le cead
sábháilteachta a
eisiúint faoi alt 13P, nó

(II) maidir le cead
sábháilteachta a dhiúltú
faoi alt 13Q(1),

nó

(ii) i gcás inar mhainnigh an
gnóthas peitriliam cás
sábháilteachta a chur faoi
bhráid an Choimisiúin
laistigh den tréimhse ama a
shonraítear i bhfo-alt
(1)(b), go dtí go bhfuil an
tréimhse ama sin caite.

(3) Déanfar cás sábháilteachta a ullmhú
de réir cibé treoirlínte maidir le cásanna
sábháilteachta a ullmhóidh agus a eiseoidh
an Coimisiún faoi alt 13L.

(4) Beidh i gcás sábháilteachta cibé
sonraí a shonraítear sna treoirlínte maidir
le cásanna sábháilteachta a bhaineann leis
an ngníomhaíocht nó na gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe ar ina leith a
ullmhaítear an cás sábháilteachta agus
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beidh ann go leor sonraí chun a thaispeáint
don Choimisiún—

(a) go bhfuil a dhualgas faoi alt 13K
á chomhlíonadh ag an
ngnóthas peitriliam,

(b) go bhfuil ar chumas an ghnóthais
peitriliam priacail a d’fhéadfadh
eascairt as seoladh na
gníomhaíochta nó na
ngníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a mheasúnú go cuí
agus a rialú go héifeachtach go
dtí leibhéal atá chomh híseal is
indéanta le réasún,

(c) tar éis na guaiseanna go léir a
shainaithint agus na priacail a
ghabhann leis na guaiseanna sin
a mheasúnú, go ndearna an
gnóthas peitriliam cibé bearta is
leor chun a chinntiú go bhfuil ar
chumas a chórais bainistíochta
sábháilteachta na priacail a
laghdú go dtí leibhéal atá
chomh híseal is indéanta le
réasún,

(d) go ndearnadh measúnacht ar
gach priacal go mbeidh tarlú
peitriliam ann agus go bhfuil
bearta éigeandála i bhfeidhm ar
eagla go mbeidh tarlú peitriliam
den sórt sin ann, agus

(e) gur cuireadh socruithe
leordhóthanacha ar bun chun
faireachán agus iniúchadh a
dhéanamh ar fheidhmíocht agus
comhlíonadh i dtaca le
sábháilteacht agus chun
tuarascálacha a thabhairt maidir
leis an gcéanna.

(5) Scoirfidh gníomhaíocht peitriliam de
bheith ina gníomhaíocht peitriliam
bhunaithe—

(a) nuair a dhéanann an Coimisiún
an cás sábháilteachta a cheadú
agus cead sábháilteachta a
eisiúint faoi alt 13P,

(b) nuair a dhiúltaíonn an Coimisiún
cead sábháilteachta a eisiúint
faoi alt 13Q(1), nó

(c) nuair a mhainníonn an gnóthas
peitriliam cás sábháilteachta a
chur faoi bhráid an Choimisiúin
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laistigh den tréimhse ama a
shonraítear i bhfo-alt (1)(b).

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘iniúchadh’
measúnacht chórasach ar leordhóthanacht
an chórais bainistíochta sábháilteachta,
arna déanamh ag daoine atá neamhspleách
go leor ar an gcóras (ach a fhéadfaidh a
bheith fostaithe ag an ngnóthas peitriliam)
chun a chinntiú gur measúnacht oibiachtúil
an mheasúnacht sin.

Cás
sábháilteachta
a
athbhreithniú
agus a
athmheas.

13N.—(1) Measfar gurb é atá i gcás
sábháilteachta doiciméad oibre trínar féidir
leis an ngnóthas peitriliam agus leis an
gCoimisiún a chinntiú go bhfuil an córas
bainistíochta sábháilteachta a dtugtar
tuairisc air sa chás sábháilteachta á chur i
ngníomh go cuí agus go leantar de bheith
á chothabháil.

(2) Déanfar cás sábháilteachta a
athbhreithniú—

(a) gach 5 bliana ar a laghad,

(b) aon uair is gá athbhreithniú den
sórt sin mar gheall ar fhíorais
nua nó chun eolas teicniúil nua
faoi chúrsaí sábháilteachta a
chur i gcuntas,

(c) aon uair is gá athbhreithniú den
sórt sin a dhéanamh—

(i) de dhroim tuarascálacha a
bhaineann le hiniúchtaí
(cibé acu de réir bhrí alt
13M(6) nó thairis sin),

(ii) de dhroim tuarascálacha
maidir le feidhmíocht agus
comhlíonadh i dtaca le
sábháilteacht,

(d) in imthosca inar cuí leis an
ngnóthas peitriliam déanamh
amhlaidh,

(e) i gcás ina n-eisíonn an Coimisiún
fógra i scríbhinn chuig gnóthas
peitriliam á cheangal air
déanamh amhlaidh, nó

(f) i gcás ina ndéantar athrú ar
an gcóras bainistíochta
sábháilteachta a d’fhéadfadh
difear suntasach a dhéanamh do
chumas an ghnóthais peitriliam
an dualgas atá air na priacail a
laghdú go dtí leibhéal atá
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chomh híseal is indéanta le
réasún a chomhlíonadh,

agus más rud é, de dhroim an
athbhreithnithe sin, gur gá an cás
sábháilteachta a athmheas, déanfaidh an
gnóthas peitriliam amhlaidh a luaithe is
indéanta agus cuirfidh sé na mionsonraí
faoin athmheas sin in iúl don Choimisiún.

(3) I gcás ina bhfuil de thoradh ar
athmheas ar chás sábháilteachta go
ndéantar athrú ábhartha ar an gcás
sábháilteachta a cheadaigh an Coimisiún
roimhe sin faoi alt 13P, déanfaidh an
gnóthas peitriliam lena mbaineann an t-
athmheas beartaithe a chur faoi bhráid an
Choimisiúin agus ní dhéanfar aon athmheas
beartaithe murar cheadaigh an Coimisiún é
de réir alt 13P.

(4) Déanfar cás sábháilteachta
athmheasta a chur faoi bhráid an
Choimisiúin chun críocha an ailt seo de réir
cibé nósanna imeachta a shonróidh an
Coimisiún sna treoirlínte maidir le cásanna
sábháilteachta.

Dualgas
déanamh de
réir cáis
sábháilteachta.

13O.—I gcás inar ullmhaigh gnóthas
peitriliam cás sábháilteachta agus inar
glacadh leis de bhun alt 13P, cinnteoidh sé,
fad a sheolann sé an ghníomhaíocht nó na
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe lena
mbaineann an cás sábháilteachta, go
ndéantar an córas bainistíochta
sábháilteachta a thuairiscítear sa chás
sábháilteachta, agus aon athmheas ar an
gcás sábháilteachta faoi alt 13N, a chur i
ngníomh agus a urramú.

Cead
sábháilteachta. 13P.—(1) Ní cheadóidh an Coimisiún

cás sábháilteachta nó cás sábháilteachta
athmheasta d’fhonn cead sábháilteachta a
eisiúint faoin alt seo ach amháin i gcás ina
bhfuil an fhaisnéis atá sa chás
sábháilteachta nó sa chás sábháilteachta
athmheasta de réir cheanglais alt 13M(4)
agus ina bhfuil an Coimisiún sásta, maidir
leis an ngnóthas peitriliam—

(a) go bhfuil ar a chumas an córas
bainistíochta sábháilteachta a
dtugtar tuairisc air ina chás
sábháilteachta a chur i
ngníomh, agus

(b) faoi réir aon choinníollacha a
ghabhann leis an gcead
sábháilteachta, go bhfuil ar a
chumas an ghníomhaíocht nó na
gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe lena mbaineann a
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sheoladh i gcomhlíonadh a
dhualgas faoi alt 13K.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, le linn dó
breith a thabhairt i dtaobh cead
sábháilteachta a eisiúint nó gan é a eisiúint,
d’fhonn é féin a shásamh faoi fho-alt (1),
cibé faisnéis bhreise a theastóidh uaidh le
réasún a iarraidh i scríbhinn ar ghnóthas
peitriliam agus déanfaidh an gnóthas de réir
aon iarrata den sórt sin.

(3) Tabharfaidh an Coimisiún fógra don
ghnóthas peitriliam á rá gur ghlac sé le cás
sábháilteachta trí chead sábháilteachta a
eisiúint chuig an ngnóthas peitriliam sin.

(4) Is coinníoll a ghabhfaidh le cead
sábháilteachta é go ngníomhóidh an
gnóthas peitriliam de réir an cháis
sábháilteachta cheadaithe.

(5) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh an
Coimisiún cibé coinníollacha a chur ag
gabháil le cead sábháilteachta is cuí leis,
lena n-áirítear coinníollacha—

(a) lena sriantar nó lena
dtoirmisctear codanna sonraithe
de bhonneagar peitriliam a
oibriú, ar bonneagar peitriliam
é a chothabháiltear nó a
bheartaítear a bhunú, i dtaca
leis an ngníomhaíocht nó na
gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe lena mbaineann a
sheoladh,

(b) lena sriantar nó lena
dtoirmisctear gníomhaíochtaí
sonraithe a sheoladh, ar
gníomhaíochtaí iad a dhéantar
ar bhonneagar peitriliam, uaidh
nó i dtaca leis,

(c) lena sonraítear ceanglais atá le
comhlíonadh maidir le gach
céim nó le haon chéim de
chéimeanna éagsúla na
gníomhaíochta nó na
ngníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe lena mbaineann,

(d) i leith cathain a bheidh cead
sábháilteachta faoi réir a
athbhreithnithe ag an
gCoimisiún,

(e) a bhaineann le hiniúchtaí (cibé
acu de réir bhrí alt 13M(6) nó
thairis sin) agus ceanglais
tuairiscithe, nó
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(f) a bhaineann le ceanglais maidir
le feidhmíocht i dtaca le
sábháilteacht.

(6) Cinnfidh an Coimisiún an fhoirm ina
mbeidh cead sábháilteachta.

(7) Eiseoidh an Coimisiún cead
sábháilteachta faoi fho-alt (1) nó iarraidh ar
fhaisnéis faoi fho-alt (2) a luaithe is
indéanta tar éis dó a mheasúnacht a
chríochnú ach tráth nach déanaí ná 6 mhí
tar éis an dáta a fhaightear an cás
sábháilteachta nó an cás sábháilteachta
athmheasta nó tar éis an dáta a fhaightear
an fhaisnéis bhreise arna hiarraidh faoi fho-
alt (2).

(8) Maidir leis an gCoimisiún do
ghlacadh le cás sábháilteachta nó le cás
sábháilteachta athmheasta agus maidir le
heisiúint ceada sábháilteachta, ní léireofar
sin mar ní lena saortar gnóthas peitriliam
óna dhualgais faoi alt 13K.

(9) Tá cead sábháilteachta i bhfeidhm
go dtí go ndéanann an Coimisiún é a
chúlghairm faoi alt 13Q nó go dtí go
gcuirtear cead sábháilteachta nua ina ionad.

(10) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe
is indéanta tar éis cead sábháilteachta a
eisiúint chuig gnóthas peitriliam, a chinntiú
go ndéantar cóip den chead sin a fhoilsiú sa
tslí fhorordaithe.

Cead
sábháilteachta
a dhiúltú nó a
chúlghairm.

13Q.—(1) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) diúltú cead sábháilteachta a
eisiúint i gcás nach bhfuil an
Coimisiún sásta chun críocha alt
13P(1), nó

(b) cead sábháilteachta arna eisiúint
faoi alt 13P(3) a chúlghairm i
ngach ceann nó in aon cheann
de na himthosca seo a leanas:

(i) neamhchomhlíonadh a
choinníollacha;

(ii) mainneachtain déanamh de
réir fógra feabhsúcháin
arna eisiúint faoi alt 13Z;

(iii) i gcás nach bhfuil, i dtuairim
an Choimisiúin, a dhualgais
faoi alt 13K á
gcomhlíonadh ag an
ngnóthas peitriliam.
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(2) I gcás ina mbeartaíonn an Coimisiún
cead sábháilteachta a dhiúltú nó a
chúlghairm de réir fho-alt (1), tabharfaidh
sé fógra i scríbhinn don ghnóthas peitriliam
lena mbaineann maidir lena bhfuil
beartaithe agus féadfaidh an gnóthas
peitriliam, laistigh de 21 lá tar éis an fógra
a fháil, uiríll a dhéanamh chuig an
gCoimisiún agus breithneoidh an
Coimisiún iad.

(3) I gcás ina dtugann an Coimisiún
breith faoi fho-alt (1) cead sábháilteachta a
dhiúltú nó a chúlghairm agus, tar éis uiríll
(más ann) arna ndéanamh ag an ngnóthas
peitriliam faoi fho-alt (2) a bhreithniú,
tabharfaidh sé fógra don ghnóthas
peitriliam lena mbaineann maidir leis an
mbreith agus maidir leis na cúiseanna atá
leis an mbreith.

(4) I gcás ina dtugann an Coimisiún
breith cead sábháilteachta a dhiúltú nó cead
a d’eisigh sé a chúlghairm, féadfaidh an
gnóthas peitriliam lena mbaineann, laistigh
de 21 lá tar éis an fógra maidir leis an
mbreith a fháil, achomharc a dhéanamh
chuig an Ard-Chúirt agus ní bheidh
éifeacht leis an diúltú nó leis an gcúlghairm
go dtí deireadh na tréimhse ama a
cheadaítear don achomharc sin.

(5) I gcás achomhairc faoi fho-alt (4), ní
bheidh éifeacht le breith an Choimisiúin
faoi fho-alt (3)—

(a) go dtí deireadh na tréimhse ama
a cheadaítear don achomharc
sin, nó

(b) i gcás achomharc a thionscnamh
in aghaidh na breithe agus nach
é cinneadh na Cúirte breith an
Choimisiúin a chur ar ceal, ar an
gcinneadh sin ón gCúirt agus
dá réir.

(6) Ar achomharc faoi fho-alt (4) a
éisteacht, féadfaidh an Chúirt breith an
Choimisiúin a dhaingniú nó a athrú nó
féadfaidh sí géilleadh don achomharc.

(7) Is breith chríochnaitheach aon
bhreith ón gCúirt ar achomharc faoi fho-alt
(4), ach amháin go bhféadfar achomharc i
gcoinne na breithe a dhéanamh chuig an
gCúirt Uachtarach ar phonc sonraithe dlí.
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Táillí a
bhaineann le
cás
sábháilteachta
a bhreithniú.

13R.—(1) I gcás ina ndéanann gnóthas
peitriliam—

(a) cás sábháilteachta a chur faoi
bhráid an Choimisiúin faoi alt
13M, nó

(b) cás sábháilteachta athmheasta a
chur faoi bhráid an Choimisiúin
faoi alt 13N,

beidh ina theannta cibé táille a gcinnfidh an
Coimisiún gur táille chuí í, ag féachaint do
chineál na gníomhaíochta peitriliam
ainmnithe agus do chineál agus méid an
bhonneagair peitriliam lena mbaineann an
cás sábháilteachta nó an cás sábháilteachta
athmheasta.

(2) Beidh leibhéal na dtáillí struchtúrtha
chun a chinntiú gur leor an táille a
bhaineann leis an gcás sábháilteachta nó
leis an gcás sábháilteachta athmheasta lena
mbaineann chun a chumasú don
Choimisiún na costais agus na caiteachais
réasúnacha a aisghabháil ar dóigh go
dtabhóidh an Coimisiún iad de bhíthin an
cás sábháilteachta nó an cás sábháilteachta
athmheasta lena mbaineann a bhreithniú
agus de bhíthin nithe atá bainteach go
díreach leis an gcás lena mbaineann, lena
n-áirítear na costais agus na caiteachais a
thabhaítear le linn coinníollacha a
chinneadh a bhaineann le cead
sábháilteachta a eisiúint nó le diúltú cead
sábháilteachta a eisiúint.

(3) Déanfaidh an Coimisiún faisnéis
maidir leis an struchtúr agus leis an
modheolaíocht trínar chinn sé na táillí sin
a chur ar fáil don ghnóthas peitriliam lena
mbaineann i gcás ina n-iarrtar air
déanamh amhlaidh.

Tarlú
peitriliam
intuairiscithe.

13S.—(1) I gcás ina bhfuil tarlú
peitriliam ann, déanfaidh an gnóthas
peitriliam lena mbaineann nó, má tá baint
ag níos mó ná gnóthas peitriliam amháin
leis an tarlú peitriliam, déanfaidh na
gnóthais peitriliam lena mbaineann, fógra a
thabhairt don Choimisiún maidir leis an
tarlú peitriliam a luaithe is indéanta tar éis
don tarlú peitriliam a bheith ann agus—

(a) beidh an fógra sin i cibé foirm,
agus

(b) beidh i dteannta an fhógra sin
cibé faisnéis bhreise agus
sonraí breise,
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a fhorordófar le rialacháin arna ndéanamh
ag an gCoimisiún.

(2) Ar fhógra a fháil maidir le tarlú
peitriliam, déanfaidh an Coimisiún an fógra
a bhreithniú agus, i gcás inar dóigh leis gur
gá, féadfaidh an Coimisiún tuarascáil
bhreise a iarraidh ina dtabharfar tuilleadh
mionsonraí faoin tarlú agus faoi na
himthosca a bhaineann leis, agus sa chás sin
tabharfaidh an Coimisiún fógra don
ghnóthas peitriliam lena mbaineann agus
iarrfaidh sé an tuarascáil bhreise sin a
thabhairt dó laistigh de cibé tréimhse ama
a shonrófar san iarraidh agus atá réasúnach
sna himthosca.

(3) Aon ghnóthas peitriliam nach
gcomhlíonann an t-alt seo, déanann sé cion
agus dlífear—

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

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná €1,000,000 a chur
air.

Gníomhartha a
fhéadfaidh an
Coimisiún a
dhéanamh tar
éis tarlú
peitriliam.

13T.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, ar a
thionscnamh féin nó tar éis fógra faoi alt
13S(1) nó tuarascáil faoi alt 13S(2) a fháil,
oifigeach sábháilteachta peitriliam a
cheapadh chun an tarlú peitriliam a
imscrúdú.

(2) I gcás ina bhfaigheann an
Coimisiún—

(a) fógra faoi alt 13S(1) i dtaobh
tarlú peitriliam,

(b) tuarascáil faoi alt 13S(2) maidir
le tarlú peitriliam, nó

(c) tuarascáil ó oifigeach
sábháilteachta peitriliam maidir
le himscrúdú faoi fho-alt (1),

féadfaidh an Coimisiún na nithe seo a
leanas a eisiúint chuig an ngnóthas
peitriliam lena mbaineann—

(i) fógra feabhsúcháin,

(ii) fógra toirmisc,

(iii) fógra á cheangal ar an ngnóthas
a chás sábháilteachta a
athmheas, nó
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(iv) fógra á rá go mbeartaíonn an
Coimisiún an cead
sábháilteachta iomchuí a
chúlghairm.

(3) Ní chuirfidh aon ní i bhfo-alt (2)
teorainn le cumhacht an Choimisiúin fógra
de chineál a shonraítear san fho-alt sin a
eisiúint in imthosca seachas na himthosca
sin dá dtagraítear san alt seo.

An Coimisiún
do thuairisciú
tarluithe
peitriliam don
Aire.

13U.—(1) Déanfaidh an Coimisiún
tuarascáil a ullmhú agus a chur chuig an
Aire maidir le gach tarlú peitriliam—

(a) a bhfuil de thoradh air go
bhfaigheann duine bás,

(b) a bhfuil de thoradh air go
mbaineann díobháil phearsanta
do dhuine, nó

(c) a bhfuil de thoradh air go
ndéantar damáiste do mhaoin
atá ar úinéireacht ag duine
seachas an gnóthas peitriliam
lena mbaineann.

(2) Féadfaidh an Coimisiún tuarascáil a
ullmhú agus a chur chuig an Aire maidir le
tarlú peitriliam seachas tarlú dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) más rud é gur cuí déanamh
amhlaidh, i dtuairim an Choimisiúin, de
bhíthin thromchúis an tarlaithe peitriliam
lena mbaineann.

Rialacháin
(Cuid IIA).

13V.—Féadfaidh an Coimisiún, chun a
chumasú lánéifeacht a bheith leis an gCuid
seo, rialacháin a dhéanamh—

(a) lena bhforordaítear aicme
teagmhais nó tarlaithe chun
críocha an mhínithe ar tharlú
peitriliam, ar teagmhas nó tarlú
é a d’fhéadfadh, i dtuairim an
Coimisiún, cur go suntasach leis
an bpriacal go mbeidh teagmhas
nó tarlú dá dtagraítear in alt
13U(1)(a) go (c) ann, agus

(b) lena bhforordaítear foirm atá le
húsáid ag gnóthas peitriliam
agus fógra maidir le tarlú
peitriliam á thabhairt don
Choimisiún, agus na haicmí
faisnéise atá le cur san fhoirm
sin.

Oifigigh
sábháilteachta
peitriliam.

13W.—(1) Féadfaidh an Coimisiún aon
duine dá oifigigh nó aon duine eile a
cheapadh chun bheith ina oifigeach nó ina
hoifigeach sábháilteachta peitriliam chun
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go bhfeidhmeoidh an Coimisiún a
fheidhmeanna faoin gCuid seo.

(2) (a) Déanfaidh an Coimisiún
deimhniú a cheapacháin nó a
ceapacháin a thabhairt do
dhuine a cheaptar faoi fho-alt
(1).

(b) Déanfaidh oifigeach sábháilteachta
peitriliam, le linn cumhacht a
thugtar dó nó di leis an alt seo
a fheidhmiú, má iarrann duine
dá ndéantar difear é, deimhniú
a cheapacháin nó a ceapacháin,
nó cóip den deimhniú sin, a
thabhairt ar aird don duine sin.

(3) Féadfaidh oifigeach sábháilteachta
peitriliam, faoi réir an ailt seo—

(a) aon tráth, dul ar bord aon áite,
nó dul isteach ar shlí eile in aon
áit, a bhfuil forais réasúnacha
aige nó aici chun a chreidiúint
ina leith go n-úsáidtear í chun
crı́ocha gnı́omhaı́ochta peitriliam
ainmnithe, nó i dtaca le
gníomhaíocht peitriliam ainm-
nithe, agus í a iniúchadh, a
scrúdú agus a chuardach, agus
cibé iniúchadh a dhéanamh ann,
nó cibé tástálacha nó scrúdú a
sheoladh ann is gá—

(i) ar aon bhonneagar
peitriliam,

(ii) ar aon phíblíne uas-srutha,

(iii) ar aon ghníomhaíocht,
próiseas nó nós imeachta,

(iv) ar aon ghléasra, soitheach
nó trealamh, nó

(v) ar aon taifid,

chun a fháil amach an bhfuil
forálacha na Coda seo á
gcomhlíonadh agus, chun na
gcríoch sin, aon trealamh nó
ábhair a mheasann sé nó sí is gá
a thabhairt chun bealaigh leis
nó léi agus a úsáid,

(b) imscrúdú a sheoladh i gcás ina
gceaptar é nó í faoi alt 13T(1)
chun déanamh amhlaidh,

(c) a ordú an áit sin agus aon rud atá
ag an áit sin, san áit sin nó ar an
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áit sin, a fhágáil gan cur isteach
orthu ar feadh cibé tréimhse is
gá le réasún le haghaidh aon
chuardaigh, scrúdaithe,
imscrúdaithe, iniúchta nó
fiosrúcháin faoin gCuid seo,

(d) aon toise nó grianghraf a thógáil
nó aon taifeadadh leictreach nó
leictreonach a dhéanamh a
mheasann sé nó sí is gá chun
críocha aon scrúdaithe nó
fiosrúcháin den sórt sin,

(e) samplaí a thógáil d’aon leacht nó
gás nó substaint eile a
fhaightear san áit sin,

(f) maidir le haon airceadal nó
substaint a fhaigheann sé nó sí
san áit sin, a cheangal ar aon
duine iomchuí atá i gceannas
ansin aon airceadal nó substaint
den sórt sin a sholáthar don
oifigeach gan mhuirear,

(g) a cheangal ar aon duine iomchuí
atá i gceannas ansin cibé
doiciméid, taifid nó ábhair a
thabhairt ar aird dó nó di (agus i
gcás faisnéise i bhfoirm neamh-
inléite, í a atáirgeadh i bhfoirm
inléite) atá i seilbh nó faoi rialú
an duine sin agus a bhaineann
leis an ní atá á fhiosrú agus cibé
faisnéis a thabhairt don
oifigeach a theastóidh uaidh nó
uaithi le réasún maidir leis na
doiciméid, na taifid nó na
hábhair sin,

(h) aon doiciméid, taifid nó ábhair
den sórt sin nó aon chóras
faisnéise leictreonach atá san áit
nó san áitreabh sin a iniúchadh,
agus cóipeanna a dhéanamh
den chéanna nó sleachta a
thógáil as an gcéanna, lena n-
áirítear, i gcás faisnéise i
bhfoirm neamh-inléite,
cóipeanna den fhaisnéis sin, nó
sleachta as an bhfaisnéis sin, i
mbuanfhoirm inléite nó a
cheangal go soláthraítear
cóipeanna den sórt sin,

(i) taifid den sórt sin a thabhairt
chun siúil agus a choimeád ar
feadh cibé tréimhse is gá le
réasún lena scrúdú tuilleadh,
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(j) a cheangal ar aon duine iomchuí
atá i gceannas ansin aon
fhaisnéis a thabhairt don
oifigeach a theastóidh le réasún
ón oifigeach chun críocha aon
chuardaigh, scrúdaithe,
imscrúdaithe, iniúchta nó
fiosrúcháin faoin gCuid seo,

(k) a cheangal ar aon duine a
aimsíonn sé nó sí san áit sin cibé
cúnamh agus saoráidí a
thabhairt don oifigeach atá faoi
chumhacht nó faoi rialú an
duine agus is gá le réasún chun
a chumasú don oifigeach aon
cheann dá chumhachtaí nó dá
cumhachtaí faoin gCuid seo a
fheidhmiú,

(l) cibé cumhachtaí eile a fheidhmiú
is gá chun go bhfeidhmeoidh an
Coimisiún a fheidhmeanna
faoin gCuid seo.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(3)(l), más rud é, i dtuairim an oifigigh
sábháilteachta peitriliam, go bhfuil
garphriacal substaintiúil ann don
tsábháilteacht, féadfaidh an t-oifigeach
sábháilteachta peitriliam—

(a) treoir a thabhairt d’aon duine
imeacht as aon áit dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) go
dtí cibé tráth a bhfuil an áit
sábháilte i dtuairim an oifigigh,

(b) treoir a thabhairt d’aon duine
aon ghníomh a dhéanamh, nó
staonadh ó aon ghníomh a
dhéanamh, más rud é, i dtuairim
an oifigigh, gur gá an gníomh
sin a dhéanamh nó staonadh
óna dhéanamh chun aon
chontúirt a laghdú nó a chosc
a eascraíonn as aon
ghníomhaíocht peitriliam a
sheoladh,

(c) cuardach a dhéanamh le
haghaidh aon ola nó gáis
éalaithe, nó aon sceitheadh nó
fabht in aon bhonneagar
peitriliam, píblíne uas-srutha nó
gléasra nó trealamh,

(d) sreabhadh aon ola nó gáis a
bhriseadh, nó aon chuid d’aon
bhonneagar peitriliam, píblíne
uas-srutha nó gléasra nó
trealamh a dhícheangal,
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(e) idirchaidreamh a dhéanamh le
haon duine údaraithe eile arna
cheapadh nó arna ceapadh ag
comhlacht ag a bhfuil
feidhmeanna atá comhchosúil
nó coimhdeach le feidhmeanna
an Choimisiúin i ndáil le
sábháilteacht gníomhaíochtaí
peitriliam.

(5) I gcás ina bhfuil cúis réasúnach ag
oifigeach sábháilteachta peitriliam le bheith
imníoch go gcuirfear aon bhac tromaí air
nó uirthi le linn a dhualgas nó a dualgas a
fheidhmiú, nó i gcás ina measann sé nó sí
thairis sin gur gá é—

(a) féadfaidh comhalta nó comhaltaí
den Gharda Síochána a bheith
ina theannta nó ina teannta, nó

(b) féadfaidh comhalta nó comhaltaí
d’Óglaigh na hÉireann a bheith
ina theannta nó ina teannta, i
gcás gurb é atá san áit lena
mbaineann aon chuid—

(i) den limistéar ceadúnaithe
lena mbaineann fomhír (i)
nó (ii), nó fomhíreanna (i)
agus (ii), de mhír (a) den
mhíniú ar ‘limistéar
ceadúnaithe’, nó

(ii) de limistéar ainmnithe.

(6) Ní rachaidh oifigeach sábháilteachta
peitriliam isteach i dteaghais seachas—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de réir barántais ó Chúirt Dúiche
arna eisiúint faoi fho-alt (8).

(7) I gcás go gcoisctear ar oifigeach
sábháilteachta peitriliam, ag feidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí dó nó di
faoin alt seo, dul isteach in aon áit, féadfar
iarratas a dhéanamh, faoi réir fho-alt (9),
chun na Cúirte Dúiche ar bharántas faoi
fho-alt (8) lena n-údarófar dul isteach
amhlaidh.

(8) Gan dochar do chumhachtaí oifigigh
sábháilteachta peitriliam faoin gCuid seo,
más deimhin le breitheamh den Chúirt
Dúiche, mar gheall ar fhaisnéis faoi mhionn
ó oifigeach sábháilteachta peitriliam, go
bhfuil forais réasúnacha ann chun a
chreidiúint—
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(a) go bhfuil airceadail nó substaintí
in aon áit nó aon taifid (lena n-
áirítear doiciméid a stóráiltear i
bhfoirm neamh-inléite) nó
faisnéis a bhaineann le háit, ar
gá don oifigeach sábháilteachta
peitriliam iad a iniúchadh chun
an Chuid seo a fhorghníomhú,
nó

(b) go bhfuil fianaise ar shárú ar
fhoráil den Chuid seo nó ar
mhainneachtain foráil den
Chuid a chomhlíonadh le fáil,
nó gur dóigh go nochtfaidh
iniúchadh den sórt sin fianaise
den sórt sin,

féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint
á údarú d’oifigeach sábháilteachta
peitriliam, ina aonar nó ina haonar nó cibé
daoine eile ina theannta nó ina teannta is
gá, aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí
amháin tar éis an dáta a eisítear an
barántas, ar an mbarántas a thabhairt ar
aird má iarrtar amhlaidh air nó uirthi, dul
isteach san áit, trí fhorneart réasúnach a
úsáid más gá, agus aon cheann
d’fheidhmeanna oifigigh sábháilteachta
peitriliam faoin alt seo a chomhall.

(9) I gcás ina bhfuil an áit is ábhar
d’iarratas faoi fho-alt (8) suite in aon
chuid—

(a) den limistéar ceadúnaithe lena
mbaineann fomhíreanna (i) nó
(ii), nó fomhíreanna (i) agus
(ii), de mhír (a) den mhíniú ar
‘limistéar ceadúnaithe’, nó

(b) de limistéar ainmnithe,

féadfar an t-iarratas ar bharántas cuardaigh
a dhéanamh chuig breitheamh atá sannta
d’aon dúiche cúirte dúiche.

(10) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar
oifigeach sábháilteachta peitriliam
i bhfeidhmiú cumhachtaí a
thugtar leis an alt seo,

(b) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn
aon treoir, ceanglas nó
ordachán ó oifigeach
sábháilteachta peitriliam chun
aon chríche de chuid an ailt seo
a chomhlíonadh,
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(c) a dhéanann faisnéis atá bréagach
nó míthreorach i bponc
ábhartha a thabhairt go feasach
d’oifigeach sábháilteachta
peitriliam,

(d) a dhéanann aon doiciméid, taifid
nó ábhair (lena n-áirítear
doiciméid a stóráiltear i bhfoirm
neamh-inléite) a ceanglaíodh ar
an duine a thabhairt ar aird, nó
a bhféadfaidh ionchas
réasúnach a bheith aige nó aici
iad a thabhairt ar aird, a athrú, a
choinneáil siar nó a dhíothú, nó

(e) a chuireann isteach ar aon
ghníomh a dhéanann oifigeach
sábháilteachta peitriliam chun
sreabhadh ola nó gáis a
bhriseadh nó chun aon chuid
d’aon bhonneagar peitriliam,
píblíne uas-srutha nó gléasra a
dhícheangal,

déanann sé nó sí cion.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó
téarma príosúnachta 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 €3,000,000
nó téarma príosúnachta nach
faide ná 3 bliana, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.

Ordachán
éigeandála.

13X.—(1) I gcás ina bhfuil oifigeach
sábháilteachta peitriliam den tuairim go
mbaineann an oiread sin de gharphriacal
substaintiúil don tsábháilteacht leis an
mbail atá ar aon bhonneagar peitriliam nó
ar aon chuid de bhonneagar den sórt sin,
nó ar phíblíne uas-srutha nó le haon
ghníomhaíocht, próiseas nó nós imeachta a
sheoltar ar bhonneagar nó ar phíblíne den
sórt sin, nó ón gcéanna nó i dtaca leis an
gcéanna, gur cóir scor den ghníomhaíocht
go dtí go mbeidh bearta sonraithe déanta
chun an priacal a laghdú go dtí leibhéal atá
chomh híseal is indéanta le réasún, cuirfidh
an t-oifigeach an méid sin in iúl láithreach
don Choimisiún.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, ar thuairim
an oifigigh sábháilteachta peitriliam maidir
le ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur in
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iúl dó, i gcás inar deimhin leis gur gá
déanamh amhlaidh chun saol duine nó
bonneagar peitriliam a chosaint láithreach,
ordachán éigeandála a eisiúint i scríbhinn
chuig an ngnóthas peitriliam á rá gur cóir
scor den ghníomhaíocht láithreach agus cé
na bearta is gá a dhéanamh chun an priacal
a laghdú go dtí leibhéal atá chomh híseal is
indéanta le réasún.

(3) Má mhainníonn gnóthas peitriliam
an t-ordachán faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún
iarratas ex parte a dhéanamh chuig an
gCúirt ar ordú chun an ghníomhaíocht sin
a shrianadh nó a thoirmeasc.

(4) Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas faoi
fho-alt (3), cibé ordú a dhéanamh is cuí léi.

(5) Beidh éifeacht le hordú faoin alt seo
d’ainneoin téarmaí aon cheada arna
thabhairt faoi aon achtachán eile i leith na
gníomhaíochta lena mbaineann an t-
iarratas faoin alt seo.

(6) Ar iarratas ó aon duine chun ordú
faoi fho-alt (3) a chúlghairm nó a athrú,
beidh an Coimisiún i dteideal éisteacht a
fháil.

Plean
feabhsúcháin.

13Y.—(1) I gcás ina bhfuil an Coimisiún
den tuairim, maidir le gnóthas peitriliam nó
le duine atá faoi rialú an ghnóthais sin nó
atá ag gníomhú thar a cheann—

(a) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú de
réir an cháis sábháilteachta
cheadaithe, nó de réir aon
choinníollacha a ghabhann leis
an gcead sábháilteachta a
eisíodh chuig an ngnóthas
peitriliam sin,

(b) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú ar
mhodh a chinntíonn go
gcomhlíontar na dualgais faoi
alt 13K, nó

(c) go bhfuil aon cheanglas eile de
chuid na Coda seo á shárú nó
sáraithe aige nó aici nó go bhfuil
mainneachtain á déanamh nó
déanta aige nó aici an céanna a
chomhlíonadh,

féadfaidh an Coimisiún ordachán i
scríbhinn a thabhairt don ghnóthas
peitriliam lena mbaineann á cheangal air
plean (dá ngairtear ‘plean feabhsúcháin’ sa
Chuid seo) a chur faoi bhráid an
Choimisiúin, laistigh den tréimhse ama a
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luafar san ordachán, ina sonrófar an
gníomh leigheasta a bheartaíonn an
gnóthas peitriliam a dhéanamh chun na
nithe atá leagtha síos san ordachán a chur
ina gceart.

(2) I gcás ina ndéantar plean
feabhsúcháin a chur faoi bhráid an
Choimisiúin de réir fho-alt (1) nó a chur
faoina bhráid an athuair faoi mhír (b),
scríobhfaidh an Coimisiún chuig an
ngnóthas peitriliam laistigh de 30 lá—

(a) á rá go bhfuil an Coimisiún sásta
leis an ngníomh leigheasta a
bheartaítear a dhéanamh, nó

(b) mura bhfuil an Coimisiún sásta
gur gníomh leordhóthanach an
gníomh leigheasta a
bheartaítear a dhéanamh, á
ordú an plean a athmheas agus
a chur faoi bhráid an
Choimisiúin an athuair laistigh
de thréimhse ama shonraithe.

(3) Féadfaidh an Coimisiún ordachán
faoin alt seo a tharraingt siar aon tráth
roimh dháta a bheidh sonraithe san
ordachán nó féadfaidh sé an dáta sin a chur
siar agus a chur siar tuilleadh.

Fógra
feabhsúcháin. 13Z.—(1) I gcás ina bhfuil an Coimisiún

den tuairim—

(a) gur mhainnigh gnóthas peitriliam
ordachán faoi alt 13Y a
chomhlíonadh chun plean
feabhsúcháin cuí a chur faoi
bhráid an Choimisiúin nó a chur
i ngníomh, nó

(b) maidir leis an ngnóthas peitriliam
nó le duine atá faoi rialú an
ghnóthais sin nó atá ag gníomhú
thar a cheann—

(i) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú
de réir an cháis
sábháilteachta cheadaithe,
nó de réir aon
choinníollacha a ghabhann
leis an gcead sábháilteachta
a eisíodh chuig an
ngnóthas, nó

(ii) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú
ar mhodh a chinntíonn go
gcomhlíontar na dualgais
faoi alt 13K, nó
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(iii) go bhfuil aon cheanglas eile
de chuid na Coda seo á
shárú nó sáraithe aige nó
aici nó go bhfuil
mainneachtain á déanamh
nó déanta aige nó aici an
céanna a chomhlíonadh,

féadfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn
(dá ngairtear ‘fógra feabhsúcháin’ sa Chuid
seo) a sheirbheáil ar an ngnóthas
peitriliam sin.

(2) Maidir le fógra feabhsúcháin—

(a) luafar ann go bhfuil an Coimisiún
den tuairim dá dtagraítear i
bhfo-alt (1),

(b) luafar ann na cúiseanna atá leis
an tuairim sin,

(c) más infheidhme, luafar ann gur
mhainnigh an gnóthas peitriliam
plean feabhsúcháin a chur faoi
bhráid an Choimisiúin nó a chur
i ngníomh,

(d) ordófar ann don ghnóthas
peitriliam na sáruithe
líomhnaithe nó na nithe is cúis
leis an bhfógra sin a leigheas
faoi dháta a shonrófar san
fhógra, ar dáta é nach luaithe ná
an tréimhse ar laistigh di a
fhéadfar achomharc a
dhéanamh faoi fho-alt (5),

(e) beidh ann mionsonraí faoi na
hiarmhairtí, faoin alt seo nó faoi
alt 13Q, a bhaineann le
mainneachtain an fógra a
chomhlíonadh,

(f) áireofar ann faisnéis maidir le
hachomharc a dhéanamh faoi
fho-alt (5), agus

(g) áireofar ann aon cheanglas eile is
cuí leis an gCoimisiún.

(3) Féadfaidh ordacháin maidir leis na
bearta atá le déanamh chun aon sárú nó ní
lena mbaineann fógra feabhsúcháin a
leigheas nó chun an fógra a chomhlíonadh
thairis sin a bheith ar áireamh san fhógra.

(4) I gcás ina mbeartaíonn an Coimisiún
fógra feabhsúcháin a sheirbheáil,
tabharfaidh sé fógra i scríbhinn ar dtús don
ghnóthas peitriliam lena mbaineann á rá go
bhfuil beartaithe aige an fógra
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feabhsúcháin a sheirbheáil agus féadfaidh
an gnóthas peitriliam lena mbaineann,
laistigh de 21 lá tar éis an fógra sin a fháil,
uiríll a dhéanamh chuig an gCoimisiún agus
breithneoidh an Coimisiún iad.

(5) I gcás ina dtugann an Coimisiún
breith, tar éis aon uiríll arna ndéanamh
chuige faoi fho-alt (4) a bhreithniú, fógra
feabhsúcháin a sheirbheáil, féadfaidh
gnóthas peitriliam arb éagóir leis an fógra
feabhsúcháin sin, laistigh den tréimhse 14 lá
dar tosach an lá a sheirbheáiltear an fógra
air, achomharc a dhéanamh chuig gCúirt i
gcoinne an fhógra agus le linn don Chúirt
an t-achomharc a chinneadh, féadfaidh sí—

(a) más deimhin léi gur réasúnach
déanamh amhlaidh in imthosca
an cháis, an fógra a dhaingniú
fara modhnú nó gan mhodhnú,
nó

(b) an fógra a chealú.

(6) Le linn achomharc i gcoinne fógra
feabhsúcháin a bhreithniú, déanfaidh an
Chúirt dualgais ghinearálta gnóthas
peitriliam faoi alt 13K a chur i gcuntas.

(7) I gcás ina ndéantar achomharc i
gcoinne fógra feabhsúcháin, beidh éifeacht
leis an bhfógra, mura gcealaíonn an Chúirt
é, an lá díreach tar éis an lae a dhaingnítear
an fógra ar achomharc nó a tharraingítear
siar an t-achomharc nó an lá a sonraítear
san fhógra gurb é an lá é a thiocfaidh sé in
éifeacht, cibé acu is déanaí.

(8) I gcás nach ndéantar aon achomharc
i gcoinne fógra feabhsúcháin, beidh
éifeacht leis an bhfógra ag deireadh na
tréimhse ar lena linn a fhéadfar achomharc
den sórt sin a dhéanamh nó an lá a
sonraítear san fhógra gurb é an lá é a
thiocfaidh sé in éifeacht, cibé acu is déanaí.

(9) Féadfaidh an Coimisiún fógra
feabhsúcháin a tharraingt siar aon tráth
roimh an dáta a shonraítear ann faoi fho-
alt (2)(d) agus féadfaidh an Coimisiún an
dáta sin a chur siar nó a chur siar tuilleadh
aon tráth nach bhfuil achomharc i gcoinne
an fhógra ar feitheamh.

(10) Aon duine a mhainníonn fógra
feabhsúcháin a chomhlíonadh, déanann sé
nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó
téarma príosúnachta nach faide

39

A.3



A.3

40

[Uimh. 4.] [2010.]An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010.

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 €3,000,000
nó téarma príosúnachta nach
faide ná 3 bliana, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.

Fógra toirmisc. 13AA.—(1) I gcás ina bhfuil an
Coimisiúin den tuairim go ngabhann priacal
substaintiúil don tsábháilteacht le
gníomhaíocht atá, nó ar dóigh di a bheith,
á seoladh ag gnóthas peitriliam nó faoina
rialú nó thar a cheann, féadfaidh an
Coimisiún fógra a sheirbheáil (dá ngairtear
‘fógra toirmisc’ sa Chuid seo) ar an
ngnóthas peitriliam sin.

(2) Maidir le fógra toirmisc—

(a) luafar ann go bhfuil an Coimisiún
den tuairim dá dtagraítear i
bhfo-alt (1),

(b) luafar ann na cúiseanna atá leis
an tuairim sin,

(c) sonrófar ann an ghníomhaíocht,
nó an bonneagar, a bhfuil an
tuairim sin ag an gCoimisiún
ina leith,

(d) i gcás gurb é tuairim an
Choimisiúin go ngabhann, nó
gur dóigh go ngabhfaidh, sárú
ar cheanglais na Coda seo leis
an ní, sonrófar ann an fhoráil nó
na forálacha lena mbaineann
agus na cúiseanna atá leis an
tuairim sin,

(e) toirmiscfear leis an
ghníomhaíocht lena mbaineann
a sheoladh go dtí go leigheastar
na nithe is cúis, nó ar dóigh gur
cúis iad, leis an bpriacal, agus

(f) beidh ann mionsonraí maidir leis
na hiarmhairtí faoin alt seo a
bhaineann le mainneachtain an
fógra a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh ordacháin a bheith i
bhfógra toirmisc—

(a) maidir leis na bearta atá le
déanamh chun aon sárú nó ní
lena mbaineann an fógra a
leigheas, nó chun an fógra a
chomhlíonadh thairis sin, agus
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(b) aird aon duine dá ndéanann an
fógra difear, nó aird an phobail
i gcoitinne, a tharraingt ar an
bhfógra.

(4) Beidh éifeacht le fógra toirmisc—

(a) má dhearbhaítear amhlaidh san
fhógra, a luaithe a fhaigheann
an gnóthas peitriliam nó an
duine ar a seirbheáiltear é an
fógra,

(b) mura ndéantar aon achomharc i
gcoinne an fhógra, ag deireadh
na tréimhse ar lena linn a
fhéadfar achomharc den sórt sin
a dhéanamh nó an lá a
sonraítear san fhógra gurb é an
lá é a thiocfaidh sé in éifeacht,
cibé acu is déanaí, nó

(c) i gcás ina ndéantar achomharc
(mura gcealaíonn an Chúirt an
fógra), an lá díreach tar éis an
lae a dhaingnítear an fógra ar
achomharc nó a tharraingítear
siar an t-achomharc nó an lá a
sonraítear san fhógra gurb é an
lá é a thiocfaidh sé in éifeacht,
cibé acu is déanaí.

(5) Ní bheidh d’éifeacht le hachomharc
a dhéanamh i gcoinne fógra toirmisc atá le
teacht in éifeacht de réir fho-alt (4)(a)
oibriú an fhógra a fhionraí, ar choinníoll:

(a) go bhféadfaidh an t-achomharcóir
iarratas a dhéanamh chuig an
gCúirt chun oibriú an fhógra a
fhionraí go dtí go gcuirtear an t-
achomharc de láimh, agus

(b) ar iarratas den sórt sin, go
bhféadfaidh an Chúirt, más cuí
léi déanamh amhlaidh, a ordú
oibriú an fhógra a fhionraí go
dtí go gcuirtear an t-achomharc
de láimh.

(6) (a) Féadfaidh gnóthas peitriliam arb
éagóir leis fógra toirmisc,
laistigh den tréimhse 7 lá dar
tosach an lá a sheirbheáiltear an
fógra air, achomharc a
dhéanamh chuig an gCúirt i
gcoinne an fhógra agus le linn
an t-achomharc a chinneadh
féadfaidh an Chúirt—

(i) más deimhin léi gur
réasúnach déanamh
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amhlaidh in imthosca an
cháis, an fógra a dhaingniú,
fara modhnú nó gan
mhodhnú; nó

(ii) an fógra a chealú.

(b) Más rud é, ar achomharc faoin
alt seo a éisteacht, go
ndaingnítear fógra toirmisc,
d’ainneoin fho-alt (4), féadfaidh
an Chúirt a éisteann an t-
achomharc, ar iarratas ón
achomharcóir, oibriú an fhógra
a fhionraí go ceann cibé
tréimhse is cuí leis an gCúirt in
imthosca an cháis.

(7) Déanfaidh an Chúirt, le linn di
achomharc i gcoinne fógra toirmisc a
bhreithniú, dualgais ghinearálta gnóthas
peitriliam agus daoine eile faoi alt 13K a
chur i gcuntas.

(8) Féadfaidh an Coimisiún fógra
toirmisc a tharraingt siar aon tráth.

(9) Aon duine a mhainníonn fógra
toirmisc a chomhlíonadh, déanann sé nó sí
cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €5,000 nó
téarma príosúnachta 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 €3,000,000
nó téarma príosúnachta nach
faide ná 3 bliana, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.

Imthosca ina
bhféadfar
iarratas a
dhéanamh
chuig an
gCúirt chun
gníomhaíochtaí
peitriliam a
fhionraí
láithreach.

13AB.—(1) I gcás ina measann an
Coimisiún go bhfuil an priacal—

(a) do shábháilteacht saoil duine,

(b) do shábháilteacht bonneagair
peitriliam, nó

(c) do shábháilteacht maoine nach
bhfuil ar úinéireacht ag an
ngnóthas peitriliam lena
mbaineann,

chomh tromaí sin gur cóir aon cheann de
ghníomhaíochtaí peitriliam gnóthais
peitriliam a shrianadh, nó a thoirmeasc
láithreach, go dtí go mbeidh bearta
sonraithe déanta chun an priacal a laghdú
go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta
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le réasún, féadfaidh an Coimisiún iarratas
ex parte a dhéanamh chuig an gCúirt ar
ordú chun na gníomhaíochtaí lena
mbaineann a shrianadh nó a thoirmeasc.

(2) Féadfaidh an Chúirt cibé ordú
eatramhach nó idirbhreitheach a dhéanamh
is dóigh léi is cuí, agus, le linn di breithniú a
dhéanamh i dtaobh an t-ordú a dhéanamh,
déanfaidh an Chúirt breithniú i dtaobh an
bhféadfaí deireadh a chur leis an bpriacal
lena mbaineann nó é a laghdú mar is gá trí
ordachán éigeandála nó fógra toirmisc a
eisiúint.

(3) Beidh éifeacht le haon ordú den sórt
sin d’ainneoin téarmaí aon cheada arna
thabhairt faoin Acht seo nó faoi aon
achtachán eile chun an ghníomhaíocht lena
mbaineann a sheoladh nó, i gcás ina
ndéantar tagairt san ordú do dhuine eile,
chun go seolfaidh an duine sin
gníomhaíocht.

(4) Ar aon iarratas arna dhéanamh faoi
fho-alt (1) chun ordú a chúlghairm nó a
athrú, beidh an Coimisiún i dteideal teideal
láithriú, éisteacht a fháil agus fianaise a
thabhairt ar aird.

Rochtain ar
fhaisnéis faoi
chás
sábháilteachta.

13AC.—(1) Déanfaidh gnóthas peitriliam
ar eisíodh cead sábháilteachta chuige cóip
den chás sábháilteachta ceadaithe lena
mbaineann an cead sin a chur ar fáil d’aon
duine den phobal a iarrann í.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní bhaineann
an oibleagáid chun cóip de chás
sábháilteachta ceadaithe a chur ar fáil le
haon ábhar a scaoileadh atá i gcás
sábháilteachta ceadaithe ar ábhar é a
bhaineann le nithe lena ngabhann rúndacht
tionscail, tráchtála nó phearsanta nó nithe
a bhfuil baint acu le slándáil phoiblí nó le
cosaint náisiúnta.

(3) I gcás ina mbeartaíonn gnóthas
peitriliam aon ábhar atá i gcás
sábháilteachta ceadaithe agus a bhaineann
leis na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
fhágáil ar lár, gheobhaidh sé toiliú i
scríbhinn roimh ré ón gCoimisiún.

(4) (a) Aon ghnóthas peitriliam a
dhéanann cóip de chás
sábháilteachta ceadaithe a chur
ar fáil, tá sé i dteideal táille i
leith an chóip sin a chur ar fáil
a ghearradh ar an duine a
iarrann í, ar choinníoll nach mó
an méid a ghearrann an gnóthas
ná méid atá réasúnach ag
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féachaint don chostas a
ghabhann leis an gcóip a chur
ar fáil.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh
an Coimisiún cibé ordachán a
thabhairt don ghnóthas
peitriliam is cuí leis i ndáil le
céard is táille réasúnach ann.

Sáruithe sa
limistéar
ceadúnaithe.

13AD.—Maidir le sárú ar aon fhoráil den
Chuid seo (lena n-áirítear mainneachtain
na coinníollacha a ghabhann le cead
sábháilteachta a chomhlíonadh) a
tharlaíonn in aon chuid—

(a) den limistéar ceadúnaithe lena
mbaineann fomhíreanna (i) nó
(ii), nó fomhíreanna (i) agus
(ii), de mhír (a) den mhíniú ar
‘limistéar ceadúnaithe’, nó

(b) de limistéar ainmnithe,

déileálfar leis mar shárú a tharla sa Stát.”.

4.—Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 16
agus 17:

“16. D’fhonn na caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a chomhall faoin
Acht seo, féadfaidh an Coimisiún ordú (dá ngairtear ‘ordú
tobhaigh’ san Acht seo) a dhéanamh lena bhforchuirfear
tobhach, a bheidh le híoc gach bliain—

(a) ar cibé aicme nó aicmí gnóthas fuinnimh, nó

(b) ar cibé aicme nó aicmí gnóthas peitriliam,

a shonróidh an Coimisiún san ordú agus féadfar orduithe
ar leithligh a dhéanamh faoin mír seo i leith gnóthas
leictreachais, gnóthas gáis nádúrtha agus gnóthas
peitriliam agus i leith aicmí éagsúla gnóthas den sórt sin.

17. Aon uair a dhéanfar ordú tobhaigh faoi mhír 16,
déanfaidh gach gnóthas lena mbaineann an t-ordú
tobhaigh cibé méid is cuí, ag féachaint do théarmaí an
ordaithe tobhaigh, a íoc leis an gCoimisiún.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 20:

“20. (1) Déanfaidh an Coimisiún aon bharrachas
d’ioncam an Choimisiúin ar a chaiteachas in aon bhliain a
úsáid chun íoc as a chaiteachais an bhliain ina dhiaidh sin
agus cuirfear an barrachas sin i gcuntas sa tobhach don
bhliain sin.

(2) Maidir le haon chaiteachais a thabhaíonn an
Coimisiún agus nach ngnóthaítear leis an tobhach is
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iníoctha do bhliain áirithe, féadfaidh an Coimisiún iad a
ghnóthú ar scór ordaithe tobhaigh i mbliain ina dhiaidh
sin.

(3) Le linn dó ordú tobhaigh ina dhiaidh sin a
dhéanamh, déanfaidh an Coimisiún, a mhéid is indéanta
le réasún, méid an bharrachais ioncaim in aon bhliain
áirithe nó méid na gcaiteachas nach ngnóthaítear in aon
bhliain áirithe a chur chun feidhme i leith na haicme
gnóthais is mó a bhfuil baint ag an méid sin léi.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 25(aa):

“(aa) a áirithiú, a mhéid is indéanta le réasún, go
ndéantar na gnéithe go léir a bhaineann le costas agus le
hioncam a shainaithint ar leithligh sna cuntais sin maidir
leis na hearnálacha gáis, leictreachais agus peitriliam, mar
aon le foras a ríofa agus na modhanna mionsonraithe a
úsáidtear chun iad a chur síos, ar gnéithe iad a bhaineann
le comhall fheidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht seo,”.
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