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RIAR NA nALT

Alt
1. Deochanna meisciúla a dhíol sa Lárionad Náisiúnta

Comhdhála.

2. Leasú ar alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

3. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.
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[Uimh. 9.] [2010.]An tAcht Deochanna Meisciúla (An
Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Deocha Meisciúla 1927 1927, Uimh. 15

Na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2008

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CEADÚNAS A
EISIÚINT Á ÚDARÚ DEOCHANNA MEISCIÚLA A
DHÍOL IN IMTHOSCA ÁIRITHE SA LÁRIONAD
NÁISIÚNTA COMHDHÁLA, BAILE ÁTHA CLIATH.

[31 Bealtaine, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1927” an tAcht Deocha Meisciúla 1927;

ciallaíonn “Lárionad Coinbhinsiúin” an Lárionad Náisiúnta
Comhdhála ar a dtugtar An Lárionad Coinbhinsiúin, Baile Átha
Cliath, atá ag Duga Spionsair, Cé an Phoirt Thuaidh, i gCathair
Átha Cliath;

ciallaíonn “ócáid choinbhinsiúin” comhdháil, tionól, coinbhinsiún,
seimineár nó siompóisiam, a thionóltar i gcuid de shaoráidí
comhdhála an Lárionaid Coinbhinsiúin nó iontu go léir, agus a
n-úsáidtear i ndáil léi nó leis cuid de na saoráidí comhdhála sin nó
iad go léir, agus folaíonn sé fáiltiú, dinnéar, fleá nó seó stáitse a
sheoltar mar chuid d’ócáid den sórt sin agus a n-úsáidtear i ndáil leis
nó léi cuid de shaoráidí an Lárionaid Coinbhinsiúin nó iad go léir;

ciallaíonn “Achtanna Ceadúnúcháin” na hAchtanna Ceadúnúcháin
1833 go 2008;

ciallaíonn “Aire” an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt;

ciallaíonn “ócáid nach coinbhinsiún” aonach trádála, ócáid bheo
spóirt, fáiltiú, dinnéar, fleá nó seó stáitse, a thionóltar i gcuid de
shaoráidí an Lárionaid Coinbhinsiúin nó iontu go léir agus a
n-úsáidtear i ndáil leis nó léi cuid de na saoráidí sin nó iad go léir,
agus is ócáid nach dtionóltar mar chuid de chomhdháil, de thionól,
de choinbhinsiún, de sheimineár ná de shiompóisiam;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire.
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(2) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna Ceadúnúcháin,
déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir fho-ailt (8) agus (9), ar
iarratas chucu a bheith déanta chuige sin ag oibritheoir an Lárionaid
Coinbhinsiúin nó ag duine atá ainmnithe ag an oibritheoir sin,
ceadúnas a eisiúint maidir le deochanna meisciúla a dhíol sa
Lárionad Coinbhinsiúin.

(3) Faoi réir fho-ailt (8) agus (9), athnuafaidh na Coimisinéirí
Ioncaim ceadúnas arna eisiúint amhlaidh.

(4) Déanfaidh an tAire, le rialacháin, limistéar den Lárionad
Coinbhinsiúin a fhorordú—

(a) chun críocha ócáidí coinbhinsiúin, agus

(b) chun críocha ócáidí nach coinbhinsiún.

(5) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go
2008, oibreoidh ceadúnas arna eisiúint nó arna athnuachan faoin alt
seo chun a údarú—

(a) deochanna meisciúla a dhíol le daoine atá ag freastal ar
ócáid choinbhinsiúin, nó ag glacadh páirte in ócáid
choinbhinsiúin, i limistéar den Lárionad Coinbhinsiúin
lena dtomhailt sa limistéar sin i gcaitheamh na tréimhse
dar tosach aon uair an chloig amháin roimh thosach na
hócáide, ach ní tráth is luaithe ná 10.30 a.m., agus dar
críoch—

(i) aon uair an chloig amháin tar éis dheireadh na
hócáide nó meán oíche, cibé acu is luaithe, nó

(ii) i gcás gur fáiltiú, dinnéar, fleá nó seó stáitse í an ócáid
choinbhinsiúin a thionóltar mar chuid de
chomhdháil, de thionól, de choinbhinsiún, de
sheimineár nó de shiompóisiam, aon uair an chloig
amháin tar éis dheireadh na hócáide nó 2.00 a.m.,
cibé acu is luaithe,

agus

(b) faoi réir alt 2 (tráthanna coiscthe) agus alt 5 (orduithe
saoirse speisialta) d’Acht 1927, deochanna meisciúla a
dhíol le daoine atá ag freastal ar ócáid nach coinbhinsiún
nó ag glacadh páirte in ócáid nach coinbhinsiún i
limistéar den Lárionad Coinbhinsiúin lena dtomhailt sa
limistéar sin.

(6) I mír (a) d’fho-alt (5), aon tagairt do limistéar, forléireofar í
mar limistéar a fhorordaítear de bhun fho-alt (4)(a) chun críocha
ócáidí coinbhinsiúin.

(7) I mír (b) d’fho-alt (5), aon tagairt do limistéar, forléireofar í
mar limistéar a fhorordaítear de bhun fho-alt (4)(b) chun críocha
ócáidí nach coinbhinsiún.

(8) Muirearófar, toibheofar agus íocfar ar gach ceadúnas a
eiseofar de bhun an ailt seo, agus ar é a athnuachan, dleacht máil
€500.

(9) Ní eiseoidh ná ní athnuafaidh na Coimisinéirí Ioncaim
ceadúnas faoin alt seo mura bhfuil deimhniú imréitigh cánach de
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bhun alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 arna eisiúint
agus i bhfeidhm i ndáil le hoibritheoir an Lárionaid Coinbhinsiúin
agus, i gcás gur duine atá ainmnithe ag an oibritheoir a dhéanann
iarratas ar an gceadúnas nó ar an athnuachan, i ndáil leis an duine
sin freisin.

(10) Aon cheadúnas arna eisiúint faoin alt seo is ar-cheadúnas (nó
ceadúnas iomlán) é chun críocha alt 5 d’Acht 1927.

(11) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin
alt seo is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach
chun críocha na rialachán.

2.—Leasaítear alt 1094(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997—

(a) sa mhíniú ar “ceadúnas”—

(i) i mír (n), trí “1910,” a chur in ionad “1910, agus”,

(ii) i mír (o), trí “2003, agus” a chur in ionad “2003;”, agus

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

“(p) in alt 1 den Acht Deochanna Meisciúla (An
Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010;”,

agus

(b) sa mhíniú ar “dáta sonraithe”, trí “míreanna (a) go (p)” a
chur in ionad “míreanna (a) go (o)”.

3.—(1) Féadfar an tAcht Deochanna Meisciúla (An Lárionad
Náisiúnta Comhdhála) 2010 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2010 a ghairm
de na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2008 agus d’alt 1 le chéile
agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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