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AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ
POIST), 2011

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2. Míniú.

3. Caiteachais.

4. Aisghairm agus cúlghairm.

5. Leasuithe ar achtacháin eile.

CUID 2

Seirbhísí Poist a Rialáil

Caibidil 1

Léiriú agus ginearálta

6. Léiriú (Cuid 2).

7. Fógraí a sheirbheáil faoin gCuid seo.

Caibidil 2

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

8. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (léiriú).

9. Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht (feidhmeanna an
Choimisiúin).

10. Leasú ar alt 12 den Phríomh-Acht (cuspóirí an Choimisiúin).

11. Cumhacht an Choimisiúin chun faisnéis a fháil ó sholáthraí
seirbhíse poist.

12. Nós imeachta malartach chun alt 13F den Phríomh-Acht a
fhorfheidhmiú.
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13. Leasú ar alt 38A den Phríomh-Acht (féadfaidh an Coimisiún
a cheangal ar dhaoine fianaise a thabhairt nó doiciméid
a thabhairt ar aird).

14. Údarás rialála náisiúnta.

15. Próiseas comhchomhairle poiblí.

Caibidil 3

Seirbhís poist uilechoiteann

16. Seirbhís poist uilechoiteann.

Caibidil 4

Soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne

17. An Post a ainmniú mar sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne.

18. Soláthraithe seirbhíse poist uilechoitinne a ainmniú —
forálacha ginearálta.

19. Athbhreithniú ag an gCoimisiún.

20. Scéala maidir le hainmniú.

21. Ainmniú faoi réir ceanglas áirithe.

22. Téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le seirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar agus muirir atá le gearradh
ina leith — an Post.

23. Téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le seirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar agus muirir atá le gearradh
ina leith — soláthraithe seirbhíse poist uilechoitinne
ina dhiaidh sin.

24. Téarmaí agus coinníollacha, muirir – forálacha a bhfuil
feidhm ghinearálta acu.

25. Foráil idirthréimhseach – an Post.

26. Teorainn le dliteanas soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne.

27. Cumhacht chun a cheangal postphaicéid agus málaí poist a
iompar i long nó in aerárthach.

28. Ceanglais maidir le taraifí.

29. Dírí foirceannaidh agus postas a sheachaint.

30. Praghsanna a rialáil.

31. Oibleagáidí cuntasaíochta seirbhíse poist uilechoitinne.

32. Caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse.

33. Rochtain ar líonra poist soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne.

34. Rochtain ar bhonneagar poist.
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(Seirbhı́sı́ Poist), 2011.

Caibidil 5

Tacaíocht airgeadais chun seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar

35. An glanchostas a bhaineann le seirbhís poist uilechoiteann
a sholáthar.

36. Soláthar seirbhíse poist uilechoitinne a mhaoiniú.

Caibidil 6

Soláthraithe Seirbhíse Poist a Rialáil

37. Seirbhísí poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne.

38. Údarú chun seirbhís poist a sholáthar.

39. Coinníollacha a ghabhann le húdarú.

40. Clár soláthraithe seirbhíse poist.

41. Údarú a fhionraí nó a tharraingt siar.

42. Seirbhísí poist a tharraingt siar.

43. Nósanna imeachta maidir le gearáin agus sásamh.

44. Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht (tobhaigh agus táillí).

45. Sceithirí a chosaint.

Caibidil 7

An post a bheith dosháraithe, etc.

46. An post a bheith dosháraithe agus díolúine ó ionchúiseamh.

47. Cumhachtaí maidir le postphaicéid a chur ar aghaidh.

48. Cumhacht chun postphaicéid a choinneáil.

Caibidil 8

Forálacha maidir le fianaise

49. Forálacha maidir le fianaise i ndáil le postas.

50. Fianaise gur postphaicéad rud.

Caibidil 9

Forfheidhmiú

51. Ordacháin agus comhlíonadh.

52. Achomhairc chun na hArd-Chúirte.

Caibidil 10

Cionta i ndáil le seirbhísí poist

53. Toirmeasc ar phostphaicéid agus málaí poist a oscailt.

54. Ordacháin ón Aire do sholáthraithe seirbhíse poist.

55. Toirmeasc ar airceadail áirithe a chur leis an bpost.
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56. Soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a bhac.

57. Toirmeasc ar chur isteach ar bhoscaí poist.

58. Postphaicéad a dhícheilt.

59. Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht (an Coimisiún
d’ionchúiseamh cionta achoimre).

60. Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht (fógra ón gCoimisiún go
bhfuil ar intinn aige ionchúiseamh a dhéanamh, etc.).

Caibidil 11

Soláthar postais in aisce d’iarrthóirí a rialáil

61. Postas in aisce a sholáthar d’iarrthóirí.

62. Leasuithe ar Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-
Scoile), 1937.

63. Leasuithe ar an Acht Toghcháin, 1992.

64. Leasuithe ar Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993.

65. Leasuithe ar an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997.

CUID 3

An Córas Postchód Náisiúnta

66. An córas postchód náisiúnta.

CUID 4

Leasuithe ar an Acht Craolacháin, 2009

67. Míniú (Cuid 4).

68. Leasú ar alt 118 d’Acht 2009 (príomhchuspóirí agus
cumhachtaí gaolmhara TG4).

69. Leasú ar alt 123 d’Acht 2009 (maoiniú poiblí a leithroinnt).

70. Leasú ar alt 124 d’Acht 2009 (moltaí maidir le hathruithe ar
mhaoiniú poiblí).

71. Leasú ar alt 145 d’Acht 2009 (gníomhaire d’eisiúint
ceadúnas teilifíse).

72. Leasú ar alt 154 d’Acht 2009 (an scéim um maoiniú
craolacháin).

SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Aisghairm
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CUID 2

Cúlghairm

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar achtacháin eile

SCEIDEAL 3

Caighdeáin Cáilíochta le haghaidh Poist Trasteorann Laistigh
den Chomhphobal

SCEIDEAL 4

Treoir maidir le Ríomh an ghlanchostais, más ann, a ghabhann
le Seirbhís Uilechoiteann

————————
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[Uimh. 21.] [2011.]An tAcht um Rialáil Cumarsáide
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936 1936, Uimh. 40

An tAcht Eadrána, 2010 2010, Uimh. 1

An tAcht Craolacháin, 2009 2009, Uimh. 18

An tAcht um Rialáil Cumarsáide, 2002 2002, Uimh. 20

Na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2010

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus
Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí), 2010 2010, Uimh. 2

Achtanna na gCuideachtaí

Conveyance of Mails Act 1893 56 & 57 Vict., c. 38

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Sceimhlitheoireachta), 2005 2005, Uimh. 2

Debtors (Ireland) Act 1840 3 & 4 Vict., c. 105

An tAcht Toghcháin, 1992 1992, Uimh. 23

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 1997, Uimh. 2

Acht na nArm Teine, 1925 1925, Uimh. 17

An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 1956, Uimh. 2

An tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí
Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil), 1993 1993, Uimh. 10

An tAcht Léiriúcháin, 2005 2005, Uimh. 23

An tAcht Ombudsman, 1980 1980, Uimh. 26

Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vict., c. 93

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 1951, Uimh. 17

Post Office (Duties) Act 1847 10 & 11 Vict., c. 85

An tAcht Post-Oifige (Postas do Sheachaint), 1937 1937, Uimh. 7

Post Office Act 1908 8 Edw. 7, c. 48

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 1983, Uimh. 24

Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993 1993, Uimh. 28

Railways (Conveyance of Mails) Act 1838 1 & 2 Vict., c. 98

Regulation of Railways Act 1868 31 & 32 Vict., c. 119

Regulation of Railways Act 1873 36 & 37 Vict., c. 48

Acht na mBóithre, 1993 1993, Uimh. 14

Sale of Food and Drugs Act 1875 38 & 39 Vict., c. 63

An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 1980, Uimh. 16

Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937 1937, Uimh. 30

An tAcht Iompair, 1944 1944, Uimh. 21

An tAcht Iompair, 1958 1958, Uimh. 19
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SEIRBHÍSÍ
POIST A RIALÁIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
CUR I nGNÍOMH THREOIR 97/67/CE AN 15 NOLLAIG
1997 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE1 ARNA LEASÚ LE TREOIR 2002/39/CE AN
10 MEITHEAMH 2002 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
AGUS ÓN gCOMHAIRLE2 AGUS TREOIR 2008/6/CE AN
20 FEABHRA 2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS
ÓN gCOMHAIRLE3, DO THABHAIRT FEIDHMEANNA
BREISE DON CHOIMISIÚN UM RIALÁIL
CUMARSÁIDE, DO CHINNTIÚ GO SOLÁTHRÓFAR
SEIRBHÍS POIST UILECHOITEANN, DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE SOLÁTHRAÍ SEIRBHÍSE POIST
UILECHOITINNE A AINMNIÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE TACAÍOCHT AIRGEADAIS I LEITH
SEIRBHÍS POIST UILECHOITEANN A SHOLÁTHAR, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR SOLÁTHRAITHE
SEIRBHÍSE POIST A ÚDARÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ
BREISE I nDÁIL LE SEIRBHÍSÍ POIST, DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE BEARTA FORFHEIDHMITHE, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CIONTA I nDÁIL LE
SEIRBHÍSÍ POIST, DO RIALÁIL SOLÁTHAR POSTAIS IN
AISCE D’IARRTHÓIRÍ ÁIRITHE CHUN A dTOFA, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÓRAS POSTCHÓD A
BHUNÚ, A OIBRIÚ AGUS A CHOTHABHÁIL, CHUN NA
gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE
D’AISGHAIRM FORÁLACHA ÁIRITHE DEN ACHT UM
RIALÁIL CUMARSÁIDE, 2002, DEN ACHT UM POST-
PHAICÉID AGUS TEACHTAIREACHTAÍ
TEILEACHUMARSÁIDE A THASCRADH (RIALÁIL),
1993, D’ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL
PHRÍOMH-SCOILE), 1937, DEN ACHT TOGHCHÁIN,
1992, D’ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1993,
DEN ACHT UM THOGHCHÁIN DO PHARLAIMINT NA
hEORPA, 1997 AGUS D’ACHTANNA AGUS
D’IONSTRAIMÍ REACHTÚLA ÁIRITHE EILE, AGUS DO
LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN CHÉANNA, DO
LEASÚ AN ACHTA CRAOLACHÁIN, 2009 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[2 Lúnasa 2011]
1IO Uimh. L15, 21.1.1998, lch. 14
2IO Uimh. L176, 5.7.2002, lch. 21
3IO Uimh. L52, 27.2.2008, lch. 3
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Gearrtheideal,
comhlua agus
forléiriú.

Míniú.

Caiteachais.

Aisghairm agus
cúlghairm.

Leasuithe ar
achtacháin eile.

Léiriú (Cuid 2).
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ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist),
2011 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011
a ghairm le chéile de na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go
2010 agus den Acht seo (seachas ailt 62 go 65 agus Cuid 4) agus
léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

2.—San Acht seo, ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

4.—(1) Déantar na hachtacháin a shonraítear i gCuid 1 de
Sceideal 1 a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Chuid
sin.

(2) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gCuid 2 de
Sceideal 1 a chúlghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (4) den
Chuid sin.

5.—Déantar na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 2 a leasú a
mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin.

CUID 2

Seirbhísí Poist a Rialáil

Caibidil 1

Léiriú agus ginearálta

6.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “pointe rochtana” aon bhosca, gabhdán nó saoráid eile,
lena n-áirítear boscaí poist, a sholáthraítear don phobal ar an
mbóthar poiblí nó i bpostoifig agus ina bhféadfaidh seoltóirí
postphaicéid, nó aon aicme postphaicéad, a thaisceadh le soláthraí
seirbhíse poist lena gcur ar aghaidh leis an bpost;

ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht Seirbhísí Poist agus
Teileachumarsáide, 1983;

ciallaíonn “údarú” údarú chun seirbhís poist a sholáthar de bhun
alt 38;
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ciallaíonn “seolaí” i ndáil le postphaicéad, an duine a bhfuil sé dírithe
chuige nó chuici;

ciallaíonn “imréiteach” an oibríocht arb éard í soláthraí seirbhíse
poist do bhailiú postphaicéad lena gcur ar aghaidh, lena n-áirítear
iad a chur ar aghaidh chuig áiteanna lasmuigh den Stát;

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide;

ciallaíonn “post trasteorann” post ó Bhallstát eile nó chuig Ballstát
eile nó ó thríú tír nó chuig tríú tír;

ciallaíonn “Treoir” Treoir 97/67/CE an 15 Nollaig 1997 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhrialacha chun
margadh inmheánach sheirbhísí poist an Chomhphobail a fhorbairt
agus caighdeán na seirbhíse a fheabhsú, arna leasú;

ciallaíonn “dáileadh” an próiseas ó shórtáil postphaicéad san ionad
dáilte go dtí seachadadh postphaicéad ar a seolaithe;

tá le “achtachán” an bhrí a shanntar dó leis an Acht Léiriúcháin,
2005;

folaíonn “mála poist” aon chineál coimeádáin nó clúdaigh ina
ndéanann soláthraí seirbhíse poist postphaicéid a iamh, chun iad a
iompar, i gcúrsa iad a chur ar aghaidh leis an bpost, cibé acu atá nó
nach bhfuil aon phostphaicéid den sórt sin ann;

ciallaíonn “bosca poist” aon ghabhdán a sholáthraíonn soláthraí
seirbhíse poist chun postphaicéid, nó aon aicme postphaicéad, a
ghlacadh lena gcur ar aghaidh leis an bpost;

folaíonn “postoifig” aon teach, foirgneamh, seomra nó áit a
úsáidtear, cibé acu go heisiach nó thairis sin, chun seirbhís poist a
sholáthar ag soláthraí seirbhíse poist;

ciallaíonn “postas” an tsuim is inmhuirearaithe i leith postphaicéid a
chur ar aghaidh;

ciallaíonn “líonra poist” an córas eagraithe agus na hacmhainní de
gach cineál a úsáideann soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun
na gcríoch seo a leanas, go háirithe—

(a) postphaicéid a imréiteach,

(b) na postphaicéid sin a ródú agus a láimhseáil ón bpointe
rochtana go dtí an t-ionad dáilte, agus

(c) dáileadh chuig na seoltaí a thaispeántar ar phostphaicéid;

ciallaíonn “postphaicéad” mír ar a bhfuil seoladh agus í san fhoirm
dheiridh ina bhfuil sí le hiompar ag soláthraí seirbhíse poist, agus
folaíonn sé litir, beartán, paicéad nó aon airceadal eile is inchurtha
ar aghaidh leis an bpost;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse poist” aon duine a sholáthraíonn
seirbhís poist nó seirbhísí poist;

ciallaíonn “seirbhísí poist” seirbhísí lena ngabhann imréiteach,
sórtáil, iompar agus dáileadh postphaicéad;

9
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ciallaíonn “úsáideoir seirbhíse poist” aon duine a dtéann soláthar
seirbhíse poist chun sochair dó nó di mar sheoltóir nó mar sheolaí;

déanfar “seirbhís poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne” a léamh de réir alt 37;

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

tá le “bóthar poiblí” an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht na
mBóithre, 1993;

ciallaíonn “foilsiú” cur ar fáil don phobal;

tá le “caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse” an bhrí a thugtar dó
le halt 32;

ciallaíonn “seoltóir” duine atá freagrach as postphaicéid a
thionscnamh;

léifear “sásra roinnte” de réir alt 36;

tá le “iniúchóir reachtúil” an bhrí a shanntar dó le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE),
2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010);

tá le “gnólacht iniúchta reachtúil” an bhrí a shanntar dó le Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir
2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010);

tá le “dírí foirceannaidh” luach saothair soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne as post trasteorann a dháileadh atá ag teacht isteach
agus arb éard é postphaicéid ó Bhallstát eile nó ó thríú tír;

léifear “seirbhís poist uilechoiteann” de réir alt 16;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne” aon soláthraí
seirbhíse poist atá ainmnithe de thuras na huaire faoi alt 17 nó 18.

(2) Tá le focal nó le habairt a úsáidtear sa Chuid seo agus sa
Treoir nó, de réir mar a bheidh, i dTreoir 2008/6/CE an 20 Feabhra
2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, mura léir a
mhalairt d’intinn, an bhrí chéanna sa Chuid seo atá leis nó léi sa
Treoir nó, de réir mar a bheidh, i dTreoir 2008/6/CE.

(3) Chun críocha na Coda seo—

(a) measfar postphaicéad a bheith i gcúrsa a churtha ar
aghaidh leis an bpost ón tráth a thíolactar é ag pointe
rochtana go dtí an tráth a dhéantar é a sheachadadh,

(b) is seachadadh ar phostoifig é postphaicéad d’aon tuairisc
a sheachadadh ar aon duine atá údaraithe chun
postphaicéid den tuairisc sin a ghlacadh le haghaidh an
phoist, agus

(c) maidir le postphaicéad a sheachadadh—

(i) ag an áitreabh a bhfuil sé dírithe nó athdhírithe
chuige, mura postoifig óna bhfuil an postphaicéad le
bailiú an t-áitreabh,
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(ii) ar aon bhosca nó gabhdán ar aontaigh áititheoir an
áitribh sin leis go bhféadfar postphaicéid atá dírithe
chuig daoine san áitreabh sin a sheachadadh, nó

(iii) ar an seolaí nó ar ghníomhaire an tseolaí nó ar aon
duine eile a mheastar a bheith údaraithe chun an
postphaicéad a ghlacadh,

is seachadadh ar an seolaí é.

7.—(1) Faoi réir fho-alt (3), déanfar fógra nó scéala, a
cheanglaítear ar an gCoimisiún leis an gCuid seo nó fúithi a thabhairt
do dhuine, a dhíriú chuig an duine faoina ainm nó faoina hainm agus
a thabhairt don duine ar cheann de na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó ag a seolann sé nó sí gnó,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha arna
díriú chuig an duine ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi nó ag a seolann sé nó sí gnó,

(d) más rud é gur thug an duine seoladh le haghaidh seirbheáil
fógraí nó scéala, trína fhágáil ag an seoladh sin nó trína
chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha, agus é dírithe
chuig an duine, chuig an seoladh sin,

(e) i gcás go bhfuil saoráid ann chun cóip den fhógra nó den
scéala a fháil trí phost leictreonach nó chun macasamhail
den fhógra nó den scéala a fháil trí mheán leictreonach
ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ag
a seolann sé nó sí gnó, trí chóip den fhógra nó den scéala
a chur trí phost leictreonach nó trí mhacasamhail den
fhógra nó den scéala a chur tríd an meán sin chuig an
seoladh sin, ar choinníoll go ndéantar an fógra nó an
scéala a sheirbheáil nó a thabhairt freisin ar aon cheann
de na slite eile dá dtagraítear san fho-alt seo seachas sa
mhír seo.

(2) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a
phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le scéala arna thabhairt
ag an gCoimisiún—

(a) faoi alt 16(8),

(b) faoi alt 20(1)(b) nó (2)(b), nó

(c) faoi alt 32(4)(b) nó (9).

11
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Caibidil 2

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

8.—Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

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

“tá le ‘seirbhísí poist’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht
um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;”,

agus

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

“tá le ‘soláthraí seirbhíse poist’ an bhrí a shanntar dó leis
an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;

tá le ‘úsáideoir seirbhíse poist’ an bhrí a shanntar dó leis
an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;

tá le ‘seirbhís poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Rialáil
Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;

tá le ‘seirbhís poist uilechoiteann’ an bhrí a shanntar dó
leis an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist),
2011;”.

9.—Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

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

“(ba) soláthar seirbhíse poist uilechoitinne a
fhreastalaíonn do riachtanais réasúnacha
úsáideoirí seirbhíse poist a áirithiú,”,

agus

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

“(c) faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil,
agus a chinntiú go bhfuil, na hoibleagáidí a
fhorchuirtear orthu leis na hAchtanna um
Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011, nó fúthu, i
ndáil le seirbhísí poist a sholáthar á
gcomhlíonadh ag soláthraithe seirbhíse poist,”.

10.—Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht—

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

“(c) i ndáil le seirbhísí poist a sholáthar—

(i) forbairt na hearnála poist agus, go háirithe,
fáil ar sheirbhís poist uilechoiteann laistigh
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den Stát, chuige agus uaidh ar phraghas
inacmhainne a chur chun cinn chun
sochair do gach úsáideoir seirbhíse poist,

(ii) leasanna úsáideoirí seirbhíse poist laistigh
den Chomhphobal a chur chun cinn, agus

(iii) faoi réir fhomhír (i), forbairt na
hiomaíochta agus na nuálaíochta sa
mhargadh le haghaidh soláthar seirbhíse
poist a éascú,

agus”,

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

“(2A) Déanfaidh an Coimisiún, i ndáil leis na cuspóirí
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c), gach beart réasúnach arb
é is aidhm dó na cuspóirí sin a bhaint amach, lena n-
áirítear—

(a) cibé nósanna imeachta faireacháin agus rialála,
is gá chun soláthar seirbhíse poist uilechoitinne
a áirithiú, a bhunú chun a chinntiú go
gcomhlíonann soláthraithe seirbhíse poist na
hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu leis na
hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go
2011, agus fúthu,

(b) a chinntiú go bhféadfaidh úsáideoirí seirbhíse
poist leas a bhaint as seirbhís poist
uilechoiteann a fhreastalaíonn dá riachtanais
réasúnacha,

(c) a mhéid a bhaineann sé leis an iomaíocht agus
an nuálaíocht a éascú, a chinntiú go
bhfaigheann úsáideoirí seirbhíse poist an
sochar is mó is féidir i dtéarmaí rogha, praghais
agus cáilíochta, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le leasanna úsáideoirí
seirbhíse poist laistigh den Chomhphobal a
chur chun cinn—

(i) a chinntiú go dtugtar ardleibhéal cosanta
d’úsáideoirí seirbhíse poist agus iad ag
déileáil le soláthraithe seirbhíse poist, go
háirithe—

(I) trína chinntiú go bhfuil nósanna
imeachta simplí neamhchostasacha ar
fáil chun díospóidí a réiteach, ar
nósanna imeachta iad a chomhallann
comhlacht atá neamhspleách ar na
páirtithe sa díospóid, agus

(II) trı́ dhul i gcomhairle, agus trı́
chomhoibriú, leis an nGnı́omhaireacht
Náisiúnta Tomhaltóirı́ de réir mar is cuı́,

agus

13

Cd.2 A.10



Cd.2 A.10

Cumhacht an
Choimisiúin chun
faisnéis a fháil ó
sholáthraí seirbhíse
poist.

14

[Uimh. 21.] [2011.]An tAcht um Rialáil Cumarsáide
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(ii) freastal do riachtanais grúpaí sóisialta
sonracha, go háirithe úsáideoirí seirbhíse
poist atá faoi mhíchumas.”,

agus

(c) i bhfo-alt (4), trí “d’fho-ailt (1), (2), (2A) ná (3)” a chur in
ionad “d’fho-ailt (1), (2) ná (3)”.

11.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 13E:

“13F.—(1) Féadfaidh an Coimisiún aon tráth, trí fhógra i
scríbhinn, a cheangal ar sholáthraí seirbhíse poist cibé faisnéis i
scríbhinn a sholáthar dó is dóigh leis, faoi réir fho-alt (3), is gá
chun a chumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus, go
háirithe, chun aon chríche díobh seo a leanas:

(a) a shuíomh go gcomhlíonann an soláthraí seirbhíse
poist na hoibleagáidí a fhorchuirtear air leis na
hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011,
nó fúthu;

(b) ainmniú a dhéanamh faoi alt 17 nó 18 den Acht um
Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;

(c) athbhreithniú a sheoladh chun aon chríche de chuid
an ailt sin 17 nó 18;

(d) an ranníoc (más ann) atá le híoc ag soláthraí seirbhíse
poist le sásra roinnte arna bhunú faoi alt 36 den Acht
um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011 a
mheasúnú;

(e) an ranníoc (más ann) atá le híoc ag soláthraí seirbhíse
poist le costais riaracháin an Choimisiúin faoi alt
30(2) a mheasúnú;

(f) críocha staidrimh.

(2) Maidir le ceanglas a dhéanfar faoi fho-alt (1)—

(a) sonrófar ann an fhaisnéis is gá, agus

(b) luafar ann na críocha chun ar gá an fhaisnéis sin, lena
n-áirítear, más iomchuí, na críocha staidrimh chun ar
gá an fhaisnéis sin.

(3) Beidh cineál agus méid na faisnéise is ábhar do cheanglas
faoi fho-alt (1) i gcomhréir leis an úsáid atá le baint ag an
gCoimisiún as an bhfaisnéis le linn dó a chuid feidhmeanna a
chomhlíonadh.

(4) Soláthróidh soláthraí seirbhíse poist faisnéis de bhun
ceanglais a dhéanfar faoi fho-alt (1) i cibé foirm, ar cibé modh
agus laistigh de cibé tréimhse réasúnach a shonróidh an
Coimisiún san fhógra.

(5) Déanann soláthraí seirbhíse poist cion más rud é—
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(a) go mainníonn sé ceanglas arna dhéanamh faoi fho-alt
(1) a chomhlíonadh laistigh den tréimhse a
shonraítear san fhógra nó laistigh de cibé tréimhse
fhadaithe a cheadaíonn an Coimisiún, nó

(b) le linn a airbheartú go gcomhlíonann sé nó sí ceanglas
den sórt sin, go soláthraíonn sé faisnéis don
Choimisiún is eol don soláthraí seirbhíse poist a
bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha.

(6) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (5) lena
ngabhann mainneachtain ag soláthraí seirbhíse poist ceanglas
arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, is cosaint é má
shuíonn an soláthraí seirbhíse poist—

(a) nach raibh an fhaisnéis ba ghá ar eolas aige agus nach
bhféadfaí le réasún a bheith ag súil go mbeadh an
fhaisnéis sin ar eolas aige ná go bhfionnfadh sé í, nó

(b) gur toirmisceadh le haon achtachán nó riail dlí an
fhaisnéis a nochtadh.

(7) Aon soláthraí seirbhíse poist a dhéanann cion faoi fho-alt
(5) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid Aicme
A a chur air.

(8) (a) Déanfaidh an Coimisiún faisnéis chuí iomchuí is gá
chun go gcomhallfaidh sé a thascanna faoin Treoir
(de réir bhrí alt 6 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011) a thabhairt don Choimisiún
Eorpach ar sin a iarraidh.

(b) Ní choiscfidh aon ní in alt 24(1) ar an gCoimisiún
faisnéis faoi rún (de réir bhrí alt 24) a nochtadh don
Choimisiún Eorpach faoin bhfo-alt seo.”.

12.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 13F (a chuirtear isteach le halt 11)—

“13G.—(1) Mar mhalairt ar ionchúiseamh mar gheall ar
chion faoi alt 13F(5) a thionscnamh, féadfaidh an Coimisiún
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun ordú um
chomhlíonadh a dhéanamh faoi fho-alt (4). Is trí fhoriarratas a
dhéanfar iarratas den sórt sin.

(2) Ní fhéadfaidh an Ard-Chúirt an t-iarratas a éisteacht ach
amháin más deimhin léi go ndearnadh cóip den iarratas a
sheirbheáil ar an soláthraí seirbhíse poist lena mbaineann. Ar
chóip den sórt sin a sheirbheáil air, is é an soláthraí seirbhíse
poist an freagróir san iarratas.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú eatramhach nó
idirbhreitheach a dhéanamh is dóigh léi is cuí go dtí go gcinnfear
iarratas arna dhéanamh faoi fho-alt (1). Ní ceadmhach don
Chúirt faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach a dhiúltú de
bhíthin amháin nach bhféadfadh go mbainfeadh damáiste don
Choimisiún dá mba rud é nach ndeonófaí faoiseamh go dtí go
gcinnfí an t-iarratas.

(4) Ar iarratas arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a éisteacht,
féadfaidh an Ard-Chúirt ordú a dhéanamh á cheangal ar an
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soláthraí seirbhíse poist alt 13F a chomhlíonadh nó féadfaidh sí
an t-iarratas a dhiúltú.

(5) Má dhéanann an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (4),
féadfaidh sí cibé orduithe coimhdeacha a dhéanamh is cuí
léi.”.

13.—Leasaítear alt 38A den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), trí
“(seachas na feidhmeanna nó na cuspóirí dá chuid a bhaineann le
seirbhísí poist)” a chur isteach i ndiaidh “an Choimisiúin”.

14.—Is é an Coimisiún an t-údarás rialála náisiúnta chun críocha
na Treorach.

15.—(1) I gcás ina gceanglaítear ar an gCoimisiún próiseas
comhchomhairle poiblí a sheoladh le linn aon fheidhmeanna dá
chuid faoi na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011 a
bhaineann le seirbhísí poist a chomhlíonadh, seolfaidh an Coimisiún
an próiseas sin de réir na nósanna imeachta arna mbunú agus arna
gcothabháil aige.

(2) Áireofar ar na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
an deis a bheith ag daoine leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe
soláthraithe seirbhíse poist agus úsáideoirí seirbhíse poist agus
eagraíochtaí atá ionadaitheach d’fhostaithe de chuid soláthraithe
seirbhíse poist, uiríll a dhéanamh chuig an gCoimisiún maidir leis an
ní is ábhar don phróiseas comhchomhairle lena mbaineann i cibé
foirm agus laistigh de cibé tréimhse réasúnach a shonróidh an
Coimisiún i gcoitinne nó faoi threoir an phróisis comhchomhairle
lena mbaineann.

(3) Déanfaidh an Coimisiún tagairt do na nósanna imeachta dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus cuirfidh sé
cóip de na nósanna imeachta ar fáil do pháirtithe leasmhara, ar sin
a iarraidh, ar chostas nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh le
cóip a dhéanamh nó, más cuí, ar an gcostas sin agus méid aon
phostais a bheidh i gceist.

Caibidil 3

Seirbhís poist uilechoiteann

16.—(1) Sa Chuid seo agus faoi réir an ailt seo, ciallaíonn
“seirbhís poist uilechoiteann”—

(a) gach lá oibre, seachas i cibé imthosca nó dálaí geografacha
a mheasann an Coimisiún a bheith eisceachtúil, go
ndéantar ar a laghad—

(i) imréiteach amháin, agus

(ii) seachadadh amháin ar bhaile nó ar áitreabh gach
duine sa Stát nó, de réir mar is dóigh leis an
gCoimisiún is cuí, faoi cibé coinníollacha a chinnfidh
sé ó am go ham, ar shuiteálacha cuí,
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agus

(b) go soláthraítear na seirbhísí seo a leanas:

(i) postphaicéid ar 2 chileagram nó níos lú a meáchan a
imréiteach, a shórtáil, a iompar agus a dháileadh;

(ii) beartáin arb é an meáchan arna shloinneadh i
gcileagraim a shonraítear i bhfo-alt (2) nó níos lú a
meáchan a imréiteach, a shórtáil, a iompar agus a
dháileadh;

(iii) beartáin ó Bhallstáit eile ar 20 cileagram nó níos lú a
meáchan a shórtáil, a iompar agus a dháileadh;

(iv) seirbhís míreanna cláraithe;

(v) seirbhís míreanna árachaithe laistigh den Stát agus
chuig gach tír agus ó gach tír a dhearbhaíonn, mar
thíortha a shínigh Coinbhinsiún Poist Uilechoiteann
an Aontais Poist Uilechoitinn, go bhfuil siad
toilteanach míreanna den sórt sin a cheadú, cibé acu
ar bhonn cómhalartach nó in aon treo amháin, agus

(vi) seirbhísí poist saor in aisce do dhaoine dalla agus
leathdhalla.

(2) Is é an meáchan i gcileagraim dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b)(ii)—

(a) cibé meáchan a bheidh arna shonrú le hordú faoi fho-alt
(3), nó

(b) i gcás nach mbeidh aon mheáchan arna shonrú amhlaidh,
20 cileagram.

(3) (a) Féadfaidh an Coimisiún, ó am go ham, an meáchan dá
bhforáiltear le fo-alt (2) a athbhreithniú agus féadfaidh
sé, tar éis próisis comhchomhairle poiblí agus ag
féachaint do riachtanais réasúnacha úsáideoirí seirbhíse
poist, foráil a dhéanamh le hordú do mheáchan in ionad
an mheáchain dá bhforáiltear le fo-alt (2)(a) nó an
mheáchain a shonraítear i bhfo-alt (2)(b) agus ní lú an
meáchan sin in aon chás ná 10 gcileagram.

(b) Féadfaidh an Coimisiún ordú faoin bhfo-alt seo a
chúlghairm gan foráil a dhéanamh do mheáchan, agus sa
chás sin beidh feidhm ag an meáchan a shonraítear i
bhfo-alt (2)(b).

(4) Déanfaidh an Coimisiún fógra i dtaobh ordú a dhéanamh faoi
fho-alt (3) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus ar cibé modh eile is cuí
leis.

(5) D’fhonn seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, is iad na toisí
íosta agus uasta le haghaidh postphaicéad na toisí a leagtar síos sa
Choinbhinsiún agus sa Chomhaontú maidir le Beartáin Phoist ar
ghlac an tAontas Poist Uilechoiteann leo faoin gCoinbhinsiún Poist
Uilechoiteann, arna leasú ó am go ham.

17
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(6) Le linn don Choimisiún aon eisceacht ó sholáthar seirbhíse
poist uilechoitinne a bhreithniú chun críocha fho-alt (1)(a), beidh
aird aige ar an timpeallacht theicniúil, eacnamaíoch agus shóisialta
agus ar riachtanais úsáideoirí seirbhíse poist.

(7) Le linn don Choimisiún cinneadh a dhéanamh chun críocha
fho-alt (1)(a)(ii), beidh aird aige—

(a) ar riachtanais réasúnacha úsáideoirí seirbhíse poist,

(b) ar na bearta a cheanglófar le réasún ar sholáthraí seirbhíse
poist uilechoitinne a dhéanamh d’fhonn freastal do
riachtanais réasúnacha úsáideoirí seirbhíse poist, agus

(c) ar cibé nithe eile is dóigh leis an gCoimisiún is cuí, lena n-
áirítear so-rochtaineacht ar thithe nó ar áitribh agus
sláinte agus sábháilteacht fostaithe agus gníomhairí de
chuid soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne.

(8) Déanfaidh an Coimisiún scéala maidir le haon eisceacht a
dheonófar chun críocha fho-alt (1)(a) nó maidir le haon chinneadh a
dhéanfar chun críocha fho-alt (1)(a)(ii) a thabhairt i scríbhinn—

(a) don Aire,

(b) don Choimisiún Eorpach, agus

(c) do na húdaráis rialála náisiúnta sna Ballstáit go léir,

agus foilseoidh sé aon eisceacht den sórt sin a dheonófar nó aon
chinneadh den sórt sin a dhéanfar.

(9) Chun a chinntiú go bhforbraítear an tseirbhís poist
uilechoiteann de réir na timpeallachta teicniúla eacnamaíche agus
sóisialta agus de réir riachtanas réasúnach úsáideoirí seirbhíse poist,
déanfaidh an Coimisiún, tar éis próisis comhchomhairle poiblí,
rialacháin ina sonrófar na seirbhísí atá le soláthar ag soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne maidir le seirbhís poist uilechoiteann a
sholáthar.

(10) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis próisis comhchomhairle
poiblí, ordacháin a thabhairt do sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne chun a chinntiú go ndéantar, chun críocha soláthar
seirbhíse poist uilechoitinne ag an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann, riachtanais réasúnacha úsáideoirí
seirbhíse poist a chur i gcuntas ó thaobh dlúis pointí rochtana agus
soláthar pointí teagmhála d’úsáideoirí seirbhíse poist leis an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne.

(11) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1)(a)(ii) do phostphaicéid a
sheachadadh tagairt do phostphaicéid a cuireadh leis an bpost
lasmuigh den Stát a sheachadadh.

(12) San alt seo—

ciallaíonn “seirbhís míreanna árachaithe” seirbhís poist lena
ndéantar socrú, faoi réir na dteorainneacha airgid a shonraítear i
dtéarmaí agus coinníollacha na seirbhíse lena mbaineann, i gcás ina
gcailltear nó ina ngoidtear postphaicéad nó ina ndéantar damáiste
dó, go n-íocfar méid suas le luach an phostphaicéid arna dhearbhú
ag an seoltóir;
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ciallaíonn “seirbhís míreanna cláraithe” seirbhís poist lena ndéantar
socrú—

(a) go gclárófar postphaicéad i dtaca lena chur ar aghaidh leis
an bpost, agus

(b) go n-íocfar méid a chinnfidh an duine a sholáthraíonn an
tseirbhís i gcás ina gcailltear nó ina ngoidtear an
postphaicéad sin nó ina ndéantar damáiste dó.

Caibidil 4

Soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne

17.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ainmnítear an Post mar an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne ar feadh tréimhse 12 bhliain dar tosach
dáta rite an Achta seo.

(2) Tar éis 7 mbliana a bheith caite tar éis an tAcht seo a rith,
agus tar éis don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 19 ar
ainmniú an Phoist faoi fho-alt (1), féadfaidh an Coimisiún—

(a) breith a thabhairt—

(i) ainmniú an Phoist mar sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne a choimeád i bhfeidhm ar feadh na
tréimhse neamhchaite den ainmniú a shonraítear i
bhfo-alt (1), nó

(ii) le toiliú roimh ré ón Aire, soláthraí nó soláthraithe
seirbhíse poist a ainmniú mar sholáthraí seirbhíse
poist uilechoitinne ar feadh na tréimhse sin, faoi réir
alt 18(4), de réir mar is dóigh leis an gCoimisiún is
cuí,

nó

(b) le toiliú roimh ré ón Aire, breith a thabhairt nach gá aon
ainmniú den sórt sin.

(3) I gcás go mbeartaíonn an Coimisiún breith a thabhairt faoi
fho-alt (2)(a)(ii) nó (b), de réir mar a bheidh, déanfaidh an tAire,
tar éis dul i gcomhairle le cibé daoine is dóigh leis nó léi is cuí, ag
féachaint don togra lena mbaineann, fógra i scríbhinn a thabhairt
don Choimisiún, maidir lena bhreith nó lena breith toiliú a thabhairt
nó diúltú toiliú a thabhairt, laistigh de 4 mhí ón dáta a iarrann an
Coimisiún toiliú.

(4) Nuair a thugann an tAire toiliú nó nuair a dhiúltaíonn an
tAire toiliú a thabhairt i ndáil le togra ón gCoimisiún breith a
thabhairt faoi fho-alt (2)(a)(ii) nó (b), de réir mar a bheidh,
ceanglóidh an tAire go ndeimhneofar dó nó di an ndéanfar nó nach
ndéanfar soláthar seirbhíse poist uilechoitinne a áirithiú le togra an
Choimisiúin.

(5) I gcás go ndiúltaíonn an tAire toiliú le togra ón gCoimisiún
breith a thabhairt faoi fho-alt (2)(a)(ii) nó (b), de réir mar a bheidh,
coimeádfar ainmniú an Phoist i bhfeidhm ar feadh na tréimhse
neamhchaite den ainmniú a shonraítear i bhfo-alt (1).
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(6) Más rud é, le toiliú roimh ré ón Aire, go dtugann an Coimisiún
breith faoi fho-alt (2)(a)(ii), scoirfidh ainmniú an Phoist faoi fho-
alt (1) d’éifeacht a bheith leis ar an dáta a mbeidh éifeacht leis an
mbreith sin.

(7) Más rud é, le toiliú roimh ré ón Aire, go dtugann an Coimisiún
breith faoi fho-alt (2)(b), scoirfidh ainmniú an Phoist faoi fho-alt (1)
d’éifeacht a bheith leis ar an dáta a mbeidh éifeacht leis an mbreith
sin.

18.—(1) Roimh dheireadh na tréimhse a ndéanfar ainmniú an
Phoist a choimeád i bhfeidhm ar a feadh faoi fho-alt (2)(a)(i) nó (5)
d’alt 17 nó, de réir mar a bheidh, roimh dheireadh na tréimhse a
bhfuil soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne ainmnithe ar a feadh
faoi fho-alt (2)(a)(ii) den alt sin nó, i gcás go n-ainmneofar soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne faoin alt seo, roimh dheireadh na
tréimhse a mbeidh an soláthraí ainmnithe amhlaidh ar a feadh,
maidir leis an gCoimisiún—

(a) seolfaidh sé athbhreithniú ar an ainmniú, agus

(b) féadfaidh sé, le héifeacht ó dheireadh na tréimhse sin—

(i) breith a thabhairt soláthraí nó soláthraithe seirbhíse
poist a ainmniú mar sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne ar feadh cibé tréimhse, faoi réir fho-alt
(4), is dóigh leis an gCoimisiún is cuí, nó

(ii) breith a thabhairt nach gá aon ainmniú den sórt sin.

(2) I gcás go dtugann an Coimisiún breith—

(a) le toiliú roimh ré ón Aire, faoi alt 17(2)(b), nó

(b) faoi fho-alt (1)(b)(ii),

déanfaidh sé, i gceann cibé eatramh is dóigh leis is cuí, athbhreithniú
a sheoladh faoi alt 19 d’fhonn breith a thabhairt i dtaobh an gá
soláthraí nó soláthraithe seirbhíse poist a ainmniú mar sholáthraí
seirbhíse poist uilechoitinne, agus féadfaidh sé breith a thabhairt—

(c) nach gá aon ainmniú den sórt sin de thuras na huaire, nó

(d) gur gá ainmniú den sórt sin ar feadh cibé tréimhse, faoi
réir fho-alt (4), is dóigh leis an gCoimisiún is cuí,

agus tá feidhm ag an alt seo maidir le breith arna tabhairt faoi
fhomhír (i) nó (ii), de réir mar a bheidh, mar atá feidhm aige maidir
le breith arna tabhairt faoi fhomhír (i) nó (ii) d’fho-alt (1)(b).

(3) Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go ndéanfaidh
soláthraithe éagsúla seirbhíse poist uilechoitinne, is ábhar d’ainmniú
a rinne an Coimisiún faoi alt 17(2)(a)(ii) nó faoin alt seo, codanna
éagsúla den tseirbhís poist uilechoiteann a sholáthar nó an tseirbhís
sin a sholáthar i leith an Stáit ar fad nó aon choda nó codanna de,
nó iad araon, ag féachaint don ghá atá ann a chinntiú nach ndéantar
na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar gach soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne arna ainmniú amhlaidh a dhúbailt.

(4) Maidir leis an gCoimisiún d’ainmniú soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne faoi alt 17(2)(a)(ii) nó faoin alt seo—
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(a) mairfidh sé ar feadh cibé tréimhse is dóigh leis an
gCoimisiún is cuí, ag féachaint don ghá atá ann a chinntiú
go mairfidh an t-ainmniú fada go leor chun go mbeidh
toradh ar infheistíochtaí,

(b) beidh éifeacht leis 14 lá tar éis an dáta a fhoilseofar fógra
faoi alt 23(2)(a) maidir leis na téarmaí agus na
coinníollacha atá ag gabháil lena sholáthar seirbhíse poist
uilechoitinne a cheadú, agus

(c) scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis—

(i) an dáta a mbeidh éifeacht le hainmniú soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne faoi mhír (b), nó

(ii) an dáta a dtabharfaidh an Coimisiún breith nach gá
aon ainmniú den sórt sin.

19.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar athbhreithniú ag an
gCoimisiún chun críocha alt 17 nó 18 a sheoladh de réir cibé nósanna
imeachta a dhéanfaidh an Coimisiún a bhunú agus a chothabháil ag
féachaint do na feidhmeanna agus do na cuspóirí dá chuid faoi na
hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011 a bhaineann le
seirbhísí poist, go háirithe an gá atá ann soláthar seirbhíse poist
uilechoitinne agus comhlíonadh na gceanglais a shonraítear in alt 18
a áirithiú.

(2) Maidir leis na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) déanfar socrú leo chun measúnacht a dhéanamh ar a
mhéid atá an margadh chun seirbhísí poist a sholáthar
sa Stát ag freastal do riachtanais réasúnacha úsáideoirí
seirbhíse poist,

(b) is é a bheidh iontu nósanna imeachta is dóigh leis an
gCoimisiún atá éifeachtúil, oibiachtúil, trédhearcach,
neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus

(c) foilseoidh an Coimisiún iad.

20.—(1) Maidir le hainmniú an Phoist a choimeád i bhfeidhm faoi
fho-alt (2)(a)(i) nó (5) d’alt 17 nó, de réir mar a bheidh, maidir le
hainmniú soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne faoi fho-alt (2)(a)(ii)
den alt sin, nó maidir le hainmniú soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne faoi alt 18, beidh sé i scríbhinn agus déanfaidh an
Coimisiún—

(a) fógra maidir leis an gcoimeád i bhfeidhm sin nó maidir leis
an ainmniú sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus ar cibé
modh eile is dóigh leis is cuí, agus

(b) scéala a thabhairt i scríbhinn—

(i) don Choimisiún Eorpach maidir leis an gcoimeád i
bhfeidhm sin nó maidir le céannacht aon soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne arna ainmniú
amhlaidh, agus

(ii) don Aire maidir le céannacht aon soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne arna ainmniú amhlaidh.
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(2) I gcás go dtugann an Coimisiún breith faoi alt 17(2)(b) nó faoi
fho-alt (1)(b)(ii) nó (2)(i) d’alt 18, de réir mar a bheidh, nach gá aon
ainmniú, déanfaidh sé—

(a) fógra maidir le breith den sórt sin a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil agus ar cibé modh eile is dóigh leis is cuí, agus

(b) scéala a thabhairt i scríbhinn don Aire agus don
Choimisiún Eorpach.

21.—(1) Ceanglaítear ar sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne—

(a) seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar de réir na n-
oibleagáidí a fhorchuirtear ar sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne leis na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide,
2002 go 2011, nó fúthu, faoi réir an tseirbhís poist
uilechoiteann go léir nó aon chuid di a bhriseadh, a
fhionraí nó a shrianadh ar shlí eile i gcásanna force
majeure,

(b) seirbhísí comhionanna a sholáthar d’úsáideoirí seirbhíse
poist faoi choinníollacha inchomparáide, agus

(c) na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le soláthar
seirbhíse poist uilechoitinne aige, arna bhfoilsiú faoi alt
22 nó 23, de réir mar a bheidh, agus aon leasuithe nó
modhnuithe ar na téarmaí agus na coinníollacha sin faoin
alt sin a chomhlíonadh.

(2) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil
mainneachtain á déanamh nó déanta ag soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne aon cheann de cheanglais an ailt seo a chomhlíonadh,
féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt don soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne chun a chinntiú go gcomhlíontar an ceanglas
lena mbaineann.

22.—(1) Déanfaidh an Post—

(a) tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis teacht i ngníomh don
Acht seo, ráiteas i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún
maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann
le seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar aige agus
maidir leis na muirir a ghearrann sé i leith an tseirbhís
poist uilechoiteann a sholáthar (ach amháin a mhéid a
chomhaontófar na muirir sin thairis sin idir an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne agus úsáideoir seirbhíse
poist), agus

(b) a luaithe is indéanta tar éis scéala a thabhairt don
Choimisiún faoi mhír (a), na nithe seo a leanas a fhoilsiú
ar a shuíomh idirlín agus ar cibé modh eile a ordóidh
an Coimisiún—

(i) na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann le
seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar aige, agus

(ii) na muirir dá dtagraítear i mír (a).

(2) Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 6 mhí tar éis teacht i
ngníomh don Acht seo, na téarmaí agus na coinníollacha ar tugadh
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scéala dó maidir leo faoi fho-alt (1) a cheadú, faoi réir alt 24(3), fara
leasú nó gan leasú.

23.—(1) Laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an Coimisiún in
ainmniú a dhéanfaidh sé faoi alt 17(2)(a)(ii) nó 18, ach in aon chás,
tráth nach déanaí ná 3 mhí ó dháta an ainmnithe sin, tabharfaidh
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne ráiteas i scríbhinn don
Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann le seirbhís
poist uilechoiteann a sholáthar aige, lena gceadú ag an
gCoimisiún, faoi réir alt 24(3), fara leasú nó gan leasú,
agus

(b) na muirir atá le gearradh aige i leith an tseirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar (ach amháin a mhéid a
chomhaontófar na muirir sin thairis sin idir an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne agus úsáideoir seirbhíse
poist).

(2) I gcás go gceadaíonn an Coimisiún na téarmaí agus na
coinníollacha, fara leasú nó gan leasú, déanfaidh soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne na nithe seo a leanas a fhoilsiú ar a shuíomh
idirlín agus ar cibé modh eile a ordóidh an Coimisiún—

(a) fógra maidir leis an gceadú,

(b) na téarmaí agus na coinníollacha a ceadaíodh amhlaidh,
agus

(c) na muirir dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b).

(3) Beidh éifeacht leis na téarmaí agus na coinníollacha a
cheadófar faoin alt seo lá nach luaithe ná 14 lá tar éis dháta a
bhfoilsithe faoi fho-alt (2)(b).

24.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “muirir” na muirir arna bhfoilsiú faoi alt 22 nó 23, de réir
mar a bheidh;

ciallaíonn “téarmaí agus coinníollacha” téarmaí agus coinníollacha
arna bhfoilsiú faoi alt 22 nó 23, de réir mar a bheidh.

(2) Is é a bheidh sna téarmaí agus sna coinníollacha téarmaí agus
coinníollacha a chinnteoidh go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne leis na
hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011, nó fúthu, maidir le
seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar agus beidh ar áireamh
orthu—

(a) na téarmaí agus na coinníollacha ar dá réir a fhéadfaidh
úsáideoir seirbhíse poist leas a bhaint as na seirbhísí poist
lena mbaineann, agus

(b) téarmaí agus coinníollacha maidir le gearáin a dhéanann
úsáideoirí seirbhíse poist leis an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne i ndáil le soláthar na seirbhíse poist
uilechoitinne, agus maidir lena chuid nósanna imeachta
chun déileáil le gearáin den sórt sin.
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(3) D’fhonn na téarmaí agus na coinníollacha faoi alt 22(2) nó
23(1) a cheadú, déanfaidh an Coimisiún breithniú i dtaobh an
téarmaí agus coinníollacha cuí na téarmaí agus na coinníollacha ag
féachaint do na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar an soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne leis na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002
go 2011, nó fúthu, maidir le seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar
agus riachtanais réasúnacha úsáideoirí, agus i dtaobh nach bhfuil
drochéifeacht shuntasach acu ar úsáideoirí seirbhíse poist.

(4) I gcás go mbeartaíonn soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne
aon téarmaí agus coinníollacha dá chuid a leasú, déanfaidh sé fógra
30 lá ar a laghad, nó cibé tréimhse fógra is giorra ná sin a
chomhaontófar leis an gCoimisiún, a thabhairt i scríbhinn don
Choimisiún á rá go bhfuil sé ar intinn aige leasuithe a dhéanamh
agus féadfaidh an Coimisiún, faoi réir fho-alt (5)(a) nó (b), de réir
mar a bheidh, na leasuithe sin a cheadú, fara leasú nó gan leasú.

(5) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis próisis comhchomhairle poiblí,
ordachán a thabhairt do sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne á
cheangal air a chuid téarmaí agus coinníollacha a mhodhnú—

(a) i gcás gur dóigh leis an gCoimisiún gur cuí an modhnú sin
a dhéanamh, ag féachaint do na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne
leis na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011,
nó fúthu, maidir le seirbhís poist uilechoiteann a
sholáthar agus riachtanais réasúnacha úsáideoirí seirbhíse
poist, nó

(b) i gcás gur dóigh leis an gCoimisiún go bhféadfaidh go
mbeidh drochéifeacht shuntasach ar úsáideoirí seirbhíse
poist ag leasú beartaithe ar tugadh fógra dó maidir leis
faoi fho-alt (4).

(6) I gcás go ndéanann soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a
chuid téarmaí agus coinníollacha a leasú nó a mhodhnú de bhun fho-
alt (4) nó (5), de réir mar a bheidh, déanfaidh sé fógra maidir leis an
leasú nó maidir leis an modhnú a fhoilsiú ar a shuíomh idirlín agus
ar cibé modh eile a ordóidh an Coimisiún agus ní bheidh éifeacht
leis an leasú nó leis an modhnú tráth is luaithe ná 14 lá tar éis dháta
foilsithe an fhógra sin nó cibé tréimhse eile a chomhaontófar leis
an gCoimisiún.

(7) Féadfaidh an Coimisiún iarraidh i scríbhinn a dhéanamh chuig
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne cibé faisnéis bhreise a thabhairt
don Choimisiún, agus sin laistigh de cibé tréimhse, a shonróidh an
Coimisiún ina iarraidh, ar tréimhse í nach giorra ná 14 lá ó dháta
na hiarrata.

(8) I gcás go leasaíonn soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne na
muirir a fhorchuireann sé i leith seirbhís poist uilechoiteann a
sholáthar, déanfaidh sé—

(a) fógra maidir le haon leasú den sórt sin a fhoilsiú ar a
shuíomh idirlín agus ar cibé modh eile a ordóidh an
Coimisiún, agus

(b) a luaithe is indéanta ina dhiaidh sin, scéala i scríbhinn a
thabhairt don Choimisiún maidir leis an leasú,

agus ní bheidh éifeacht leis na muirir arna leasú amhlaidh tráth is
luaithe ná 14 lá tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi mhír (a).
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(9) Déanfaidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a chuid
téarmaí agus coinníollacha agus muirear a chur ar fáil d’úsáideoirí
seirbhíse poist, ar sin a iarraidh, saor in aisce agus ag cibé pointí
rochtana is dóigh leis is cuí.

(10) Déanfar tagairtí do chaighdeáin theicniúla i dtéarmaí agus
coinníollacha a léamh mar thagairtí do na caighdeáin sin arna
bhfoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh arna dtarraingt suas
ag an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú.

(11) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil
mainneachtain á déanamh nó déanta ag soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne aon cheann de cheanglais alt 22 nó 23 nó an ailt seo
a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt don
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun a chinntiú go
gcomhlíontar an ceanglas lena mbaineann.

25.—(1) Faoi réir fho-alt (2), d’ainneoin aisghairm ailt 70 agus 72
d’Acht 1983 le halt 4(1)—

(a) maidir le scéimeanna a rinne an Post faoi alt 70 d’Acht
1983 agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh theacht i
ngníomh don Acht seo, agus

(b) maidir le rialacháin dá dtagraítear in alt 72 d’Acht 1983
agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh theacht i ngníomh
don Acht seo de bhua fho-alt (1) den alt sin,

leanfaidh siad i bhfeidhm.

(2) Scoireann fo-alt (1) d’fheidhm a bheith aige—

(a) i gcás téarmaí agus coinníollacha arna bhfoilsiú faoi alt 22,
ar dháta an fhoilsithe sin agus ón dáta sin, agus

(b) i gcás muirear arna bhfoilsiú faoi alt 22, ar dháta an
fhoilsithe sin agus ón dáta sin.

26.—(1) Faoi réir fho-alt (3), beidh soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne díolmhaithe ó gach dliteanas i leith aon chaillteanais
nó damáiste a bhaineann d’úsáideoir seirbhíse poist—

(a) mar gheall ar mhainneachtain nó moill i ndáil le seirbhís
poist uilechoiteann a sholáthar, a oibriú nó a
chothabháil, nó

(b) mar gheall ar aon chliseadh, briseadh, fionraí nó srianadh
seirbhíse poist uilechoitinne.

(2) Beidh fostaithe agus gníomhairí soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne díolmhaithe ó dhliteanas sibhialta, ach amháin ar agra
an tsoláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, i leith aon chaillteanais nó
damáiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 39 den Acht um Dhíol Earraí agus
Soláthar Seirbhísí, 1980 i ndáil le soláthar seirbhíse poist
uilechoitinne ag soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne go dtí cibé
dáta dá ndéanfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, tar éis
dó nó di dul i gcomhairle leis an gCoimisiún agus leis an Aire, foráil
amhlaidh le hordú, i ndáil leis an tseirbhís poist uilechoiteann nó i
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ndáil le haon chuid nó codanna den tseirbhís sin a shonrófar san ordú
ar cibé modh agus faoi threoir cibé nithe, lena n-áirítear a chinntiú go
ndéanfar leasanna úsáideoirí seirbhíse poist a chosaint, is dóigh leis
an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta is cuí tar éis dó nó di dul i
gcomhairle amhlaidh.

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

27.—(1) Féadfaidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, chun
aon chríche i dtaca le soláthar seirbhíse poist uilechoitinne aige, a
cheangal le fógra ar úinéir nó ar oibritheoir loinge nó aerárthaigh
iomchuí málaí poist a iompar ar an long nó ar an aerárthach iomchuí.

(2) Déanfar an luach saothair i leith aon seirbhísí arna soláthar
de bhun an ailt seo a chinneadh trí chomhaontú idir an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne agus úinéir nó oibritheoir na loinge nó
an aerárthaigh iomchuí lena mbaineann.

(3) I gcás ina n-éiríonn díospóid nó easaontas idir soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne agus úinéir loinge nó aerárthaigh
iomchuí, maidir leis an luach saothair i leith aon seirbhísí arna
soláthar de bhun an ailt seo, déanfar an díospóid nó an t-easaontas
a chinneadh de réir nósanna imeachta comhréitigh a comhaontaíodh
idir an dá pháirtí nó, cheal comhaontú den sórt sin, feadfar an ní a
tharchur chun eadrána agus, faoi réir alt 29 den Acht Eadrána, 2010,
beidh feidhm ag an Acht sin maidir le headráin faoin Acht seo.

(4) San alt seo, ciallaíonn “long nó aerárthach iomchuí” aon long
nó aerárthach a sheolann cumarsáidí rialta idir 2 áit nó níos mó, arb
é atá i gceann amháin díobh áit nach bhfuil rochtain go réidh uirthi
de bhóthar.

28.—(1) Maidir leis na taraifí i leith gach seirbhíse poist, nó gach
coda de sheirbhís poist, a sholáthraíonn soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne le linn seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, beidh
siad de réir na gceanglas seo a leanas:

(a) beidh praghsanna inacmhainne agus de chineál go
bhféadfaidh gach úsáideoir seirbhíse poist leas a bhaint
as na seirbhísí a sholáthraítear;

(b) beidh praghsanna dírithe ar chostais, is é sin le rá, cuirfear
i gcuntas sna praghsanna, agus léireofar iontu, na costais
a bhaineann leis an tseirbhís poist lena mbaineann nó leis
an gcuid den tseirbhís poist lena mbaineann a sholáthar;

(c) faoi réir aon bhreithe a thabharfaidh an Coimisiún faoi
mhír (b) d’fho-alt (2), beidh praghsanna de réir aon
taraife aonfhoirmí dá dtagraítear san fho-alt sin;

(d) beidh taraifí trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach;
agus

(e) i gcás ina gcuireann soláthraithe seirbhíse poist taraifí
speisialta chun feidhme, lena n-áirítear taraifí speisialta i
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leith seirbhísí poist le haghaidh gnóthaí, bulc-sheoltóirí
poist nó comhdhlúthóirí poist ó úsáideoirí seirbhíse poist
éagsúla, beidh taraifí agus coinníollacha gaolmhara
trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach.

(2) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (d), beidh feidhm ag taraif
aonfhoirmeach ar fud an Stáit maidir le haon seirbhís
poist arna soláthar de réir taraife píosa aonair.

(b) Féadfaidh an Coimisiún, ag féachaint do riachtanais
réasúnacha úsáideoirí, le toiliú roimh ré ón Aire, breith
a thabhairt nach mbeidh feidhm ag taraif aonfhoirmeach
dá dtagraítear i mír (a) agus foilseoidh sé aon bhreith den
sórt sin.

(c) Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú roimh ré ón Aire, breith
a thabhairt go gcuirfear taraif aonfhoirmeach chun
feidhme ar bhonn trasteorann maidir le haon seirbhís
poist arna soláthar de réir taraife píosa aonair agus
foilseoidh sé aon bhreith den sórt sin.

(d) Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú roimh ré ón Aire, breith
a tugadh faoi mhír (b) nó (c) a chúlghairm.

(3) Ní dhéanfar ceart soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun
comhaontuithe aonair maidir le praghsanna a thabhairt i gcrích le
húsáideoirí seirbhíse poist a eisiamh mar gheall ar tharaif
aonfhoirmeach a chur chun feidhme de bhun fho-alt (2).

(4) San alt seo, ciallaíonn “seirbhís arna soláthar de réir taraife
píosa aonair” seirbhís poist a ndéanann soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne taraif le haghaidh postphaicéid aonair a leagan amach
ina leith ina chuid muirear arna bhfoilsiú faoi alt 22 nó 23, de réir
mar a bheidh.

(5) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil
mainneachtain á déanamh nó déanta ag soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne aon cheann de na ceanglais a shonraítear i bhfo-alt (1)
a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt don
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun a chinntiú go
gcomhlíontar an ceanglas lena mbaineann.

29.—(1) D’fhonn a chinntiú go ndéantar an tseirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar ar bhonn trasteorann, cinnteoidh soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne go gcomhlíonann a chuid comhaontuithe
maidir le dírí foirceannaidh i ndáil le post trasteorann laistigh den
Chomhphobal na ceanglais seo a leanas:

(a) socrófar dírí foirceannaidh i ndáil leis na costais a
ghabhann le post trasteorann ag teacht isteach a
phróiseáil agus a sheachadadh;

(b) bainfidh na leibhéil luacha saothair le cáilíocht na seirbhíse
a bhainfear amach; agus

(c) beidh dírí foirceannaidh trédhearcach neamh-
idirdhealaitheach.

(2) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis próisis comhchomhairle poiblí,
ordachán a thabhairt do sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun
a chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais a shonraítear i bhfo-alt (1).
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(3) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le postphaicéad—

(i) a chuirtear leis an bpost lasmuigh den Stát,

(ii) a dhírítear chuig an seolaí ag seoladh sa Stát, agus

(iii) a n-airbheartaítear go dtagann sé ó dhuine a
chónaíonn nó a sheolann gnó sa Stát, nó gur chuir
duine den sórt sin é nó gur cuireadh é thar ceann
duine den sórt sin,

ach níl feidhm aige maidir le postphaicéad a n-
airbheartaítear go dtagann sé ó dhuine a sheolann gnó sa
Stát agus lasmuigh den Stát araon, nó gur chuir duine den
sórt sin é nó gur cuireadh é thar ceann duine den sórt sin,
mura rud é go n-airbheartaítear nach dtagann an
postphaicéad nó nár cuireadh é ach amháin ó sheoladh,
nó ó na seoltaí go léir, atá ag an duine sin sa Stát.

(b) Beidh ag soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne an
chumhacht chun méid a mhuirearú ar an duine agus a
ghnóthú ón duine—

(i) a n-airbheartaítear go dtagann postphaicéad lena
mbaineann an fo-alt seo uaidh nó uaithi, nó

(ii) a n-airbheartaítear gur chuir sé nó sí an postphaicéad
sin nó gur cuireadh é thar a cheann nó thar a ceann,

mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla,
ar méid é arb é an difríocht é idir an postas a bheadh
iníoctha dá mba rud é gur cuireadh an postphaicéad leis
an bpost sa Stát agus an méid a íocadh nó a bhí iníoctha
iarbhír leis an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne i leith
an phostphaicéid sin a cuireadh leis an bpost lasmuigh
den Stát chuig seoladh sa Stát, agus a n-airbheartaítear
gur chuir duine a chónaíonn nó a sheolann gnó sa Stát é
nó gur cuireadh é thar ceann duine den sórt sin, mura
bhfuil feidhm ag dírí foirceannaidh, atá de réir na
gceanglas a shonraítear i bhfo-alt (1), maidir leis an
bpostphaicéad sin.

30.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “punann seirbhísí poist” aon seirbhís poist nó grúpa
seirbhísí den sórt sin, a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne, agus a sholáthraíonn soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne agus a shonraítear i mbreith maidir le
praghasteorainn uasta;

ciallaíonn “praghasteorainn uasta” teorainn fhoriomlán leis an athrú
bliantúil faoin gcéad ar mhuirir a fhéadfar a fhorchur i leith aon
phunainne seirbhísí poist agus a ríomhtar de réir na foirmle seo a
leanas:

teorainn fhoriomlán = (∆ TPT) — X

i gcás—

gurb é (∆ TPT) an t-athrú bliantúil faoin gcéad ar an treoirphraghas
do thomhaltóirí,
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go gciallaíonn “TPT” an treoir-uimhir praghsanna do thomhaltóirí
arna tiomsú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, agus

gurb é X an coigeartú arna shonrú ag an gCoimisiún chun
dreasachtaí a sholáthar i leith na seirbhísí lena mbaineann a
sholáthar go héifeachtúil;

ciallaíonn “breith maidir le praghasteorainn uasta” breith arna
tabhairt faoi fho-alt (2).

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim
nach bhfuil aon iomaíocht éifeachtach sa mhargadh chun na seirbhísí
poist lena mbaineann a sholáthar, déanfaidh an Coimisiún, tar éis
próisis comhchomhairle poiblí i ndáil leis na seirbhísí atá le háireamh
i bpunann seirbhísí poist agus, de réir mar is dóigh leis an gCoimisiún
is cuí, i ndáil leis an gcoigeartú dá dtagraítear i bhforléiriú “X” sa
mhíniú ar “praghasteorainn uasta” i bhfo-alt (1), breith a thabhairt
(dá ngairtear “breith maidir le praghasteorainn uasta” san alt seo)
ina sonrófar praghasteorainn uasta i leith punainne seirbhísí amháin
nó níos mó.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, d’fhonn breith maidir le
praghasteorainn uasta a thabhairt—

(a) aird a thabhairt ar na ceanglais maidir le taraifí a
shonraítear in alt 28(1),

(b) a chinntiú go soláthraítear leis an bpraghasteorainn uasta
dreasachtaí i leith seirbhísí poist uilechoiteanna a
sholáthar go héifeachtúil, agus

(c) aird a thabhairt ar na cuspóirí dá chuid a leagtar amach in
alt 12(1)(c) den Phríomh-Acht, go háirithe ar leasanna
úsáideoirí seirbhísí poist agus leasanna fiontar beag agus
meánmhéide a chosaint.

(4) Beidh feidhm ag an bpraghasteorainn uasta go ceann tréimhse
5 bliana ón dáta a shonrófar sa bhreith maidir le praghasteorainn
uasta agus ní luaithe an dáta a shonrófar amhlaidh ná 14 lá ón dáta
a fhoilseofar an bhreith maidir le praghasteorainn uasta faoi fho-
alt (8).

(5) Ar dhul in éag do thréimhse 3 bliana ón dáta a shonrófar sa
bhreith maidir le praghasteorainn uasta mar an dáta óna mbeidh
feidhm ag an bpraghasteorainn uasta, nó dá éis, féadfaidh an
Coimisiún, faoi réir fho-alt (10), athbhreithniú a dhéanamh ar an
bpraghasteorainn uasta agus, tar éis athbhreithniú den sórt sin,
féadfaidh an Coimisiún breith a thabhairt lena leasófar an bhreith
maidir le praghasteorainn uasta i dtaobh aon phunainne seirbhísí
poist a shonrófar sa bhreith maidir le praghasteorainn uasta nó an
coigeartú dá dtagraítear i bhforléiriú “X” sa mhíniú ar
“praghasteorainn uasta” i bhfo-alt (1), nó lena leasófar iad araon.

(6) Déarfar i mbreith a thabharfar faoi fho-alt (5) go dtiocfaidh sí
i bhfeidhm ar dháta sonraithe agus ní luaithe an dáta a shonrófar
amhlaidh ná 14 lá ón dáta a fhoilseofar an bhreith faoi fho-alt (8).

(7) Déanfaidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne breith maidir
le praghasteorainn uasta agus aon bhreith a thabharfar faoi fho-alt
(5) lena leasófar breith maidir le praghasteorainn uasta a
chomhlíonadh.
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(8) A luaithe is indéanta, foilseoidh an Coimisiún breith maidir le
praghasteorainn uasta a thabharfar faoi fho-alt (2) agus aon bhreith
a thabharfar faoi fho-alt (5) lena leasófar breith maidir le
praghasteorainn uasta.

(9) Roimh dhul in éag don tréimhse 5 bliana a shonraítear i bhfo-
alt (4), déanfaidh an Coimisiún, faoi réir fho-alt (10), athbhreithniú
ar an bpraghasteorainn uasta agus féadfaidh sé, tar éis athbhreithniú
den sórt sin, d’fhonn leasanna úsáideoirí seirbhíse poist a chosaint
agus chun a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais maidir le taraifí a
shonraítear in alt 28(1), breith eile maidir le praghasteorainn uasta a
thabhairt agus beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (8) maidir le breith
maidir le praghasteorainn uasta a thabharfar faoin bhfo-alt seo mar
a bheidh feidhm ag na forálacha sin maidir le breith maidir le
praghasteorainn uasta a thabharfar faoi fho-alt (2).

(10) Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú faoi fho-alt (5) nó (9)
de réir nósanna imeachta arna mbunú agus arna gcothabháil aige
chun na críche sin, ar nósanna imeachta iad a mbeidh próiseas
comhchomhairle poiblí ar áireamh orthu.

(11) Foilseoidh an Coimisiún na nósanna imeachta dá dtagraítear
i bhfo-alt (10) agus cuirfidh sé cóip de na nósanna imeachta ar fáil,
ar sin a iarraidh, do dhaoine leasmhara ar chostas nach mó ná an
costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh nó, más cuí, ar an
gcostas sin móide méid aon phostais atá i gceist.

(12) Go dtí go dtabharfar breith maidir le praghasteorainn uasta
faoi fho-alt (2), mura n-ordaíonn an Coimisiún a mhalairt faoi alt
28(5), ní dhéanfaidh an Post athrú ar bith ar aon mhuirear, ag a
bhfuil feidhm díreach roimh an Acht seo a rith, i leith seirbhísí poist
a thagann faoi réim na seirbhíse poist uilechoitinne a bhaineann le
postphaicéid ar lú a meáchan ná 50 gram gan toiliú i scríbhinn roimh
ré ón gCoimisiún.

(13) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim nach bhfuil breith
maidir le praghasteorainn uasta nó aon bhreith arna tabhairt faoi
fho-alt (5) lena leasaítear breith maidir le praghasteorainn uasta á
comhlíonadh ag soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, nó gur
mhainnigh sé í a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún ordachán a
thabhairt don soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne chun a chinntiú
go gcomhlíontar an bhreith lena mbaineann.

31.—(1) I gcás ina gcomhlíontar gach ceann nó aon cheann de
na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2), féadfaidh an Coimisiún
ordachán a thabhairt lena bhforálfar go gcoimeádfaidh soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne, ina chóras cuntasaíochta inmheánaí,
cuntais ar leithligh le haghaidh gach seirbhíse a thugann sé—

(a) ar cuid den tseirbhís poist uilechoiteann í, agus

(b) nach cuid den tseirbhís poist uilechoiteann í.

(2) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt
(1):

(a) gur bunaíodh sásra roinnte faoi alt 36;

(b) gur deimhin leis an gCoimisiún go bhfuil cúnamh Stáit á
fháil ag soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne;
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(c) gur deimhin leis an gCoimisiún nach bhfuil iomaíocht sa
mhargadh le haghaidh seirbhísí poist lánéifeachtach.

(3) Déanfar foráil le hordachán a thabharfar faoi fho-alt (1)
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialacha a bhaineann le costais a shainaithint,

(b) rialacha a bhaineann le costais a leithroinnt,

(c) rialacha a bhaineann le córais cuntasaíochta costála
inmheánaí a úsáid chun críocha na nithe dá dtagraítear i
míreanna (a) agus (b),

(d) iniúchóir reachtúil nó gnólacht iniúchta reachtúil d’fhíorú
go bhfuil córais cuntasaíochta costála inmheánaí á
gcomhlíonadh,

(e) cibé cuntais agus faisnéis eile a bhaineann le ceanglais
faoin alt seo agus leis an ordachán sin a fhoilsiú, de réir
mar is dóigh leis an gCoimisiún is cuí, faoi réir aon
fhaisnéis a chosaint is dóigh leis an gCoimisiún gur
faisnéis faoi rún í (de réir bhrí alt 24 den Phríomh-Acht),

(f) ráiteas a fhoilsiú a bhaineann le comhlíonadh an ailt seo
agus an ordacháin sin, agus

(g) cibé nithe eile a bhaineann le ceanglais an ailt seo agus leis
an ordachán sin, de réir mar is dóigh leis an gCoimisiún is
cuí.

(4) Déanfaidh an Coimisiún faisnéis, ina mbeidh mionsonraí
leordhóthanacha, maidir leis na córais cuntasaíochta costála a
úsáideann soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a choimeád ar fáil,
agus déanfaidh sé an fhaisnéis sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin
Eorpaigh ar sin a iarraidh.

(5) Déanfaidh soláthraí seirbhíse poist faisnéis mhionsonraithe
cuntasaíochta a thig as a chórais cuntasaíochta costála a chur ar fáil
i modh rúin don Choimisiún Eorpach ar sin a iarraidh.

(6) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta, agus ní alt é in ionad,
na bhforálacha de chuid Achtanna na gCuideachtaí a bhaineann le
cuntais a ullmhú agus a iniúchadh.

32.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, tar éis próisis comhchomhairle
poiblí, caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse i ndáil le soláthar
seirbhíse poist uilechoitinne ag soláthraithe seirbhíse poist
uilechoitinne (dá ngairtear “caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse”
sa Chuid seo), seachas seirbhísí trasteorann laistigh den
Chomhphobal, a tharraingt suas agus féadfaidh sé iad a athmheas ó
am go ham.

(2) Beidh na caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse ar comhréir
leis na caighdeáin sin a leagtar síos le haghaidh seirbhísí trasteorann
laistigh den Chomhphobal in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an
Treoir, ar Iarscríbhinn í a bhfuil an téacs di leagtha amach mar áis
tagartha i Sceideal 3.

(3) Beidh ar áireamh sna caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse
caighdeáin a bhaineann leis na nithe seo a leanas—
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(a) an tréimhse ama a cheadaítear chun postphaicéid a
sheachadadh, agus

(b) rialtacht agus iontaofacht na seirbhísí poist lena
mbaineann.

(4) Maidir leis na caighdeáin maidir le cáilíocht seirbhíse arna
dtarraingt suas faoi fho-alt (1)—

(a) foilseoidh Coimisiún iad, agus

(b) tabharfaidh sé scéala don Choimisiún Eorpach fúthu.

(5) Uair sa bhliain ar a laghad—

(a) déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chomhlíonadh na
gcaighdeán maidir le cáilíocht seirbhíse, agus

(b) foilseoidh sé tuarascáil faoi thorthaí an fhaireacháin arna
sheoladh faoi mhír (a).

(6) Féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt do sholáthraí
seirbhíse poist uilechoitinne gníomh ceartaitheach a dhéanamh i gcás
ina bhfuil an Coimisiún den tuairim, maidir leis an soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne—

(a) nár chomhlíon sé na caighdeáin maidir le cáilíocht
seirbhíse, nó

(b) i gcás seirbhísí trasteorann laistigh den Chomhphobal, nár
bhain sé amach na cuspóirí a leagtar síos in Iarscríbhinn
II a ghabhann leis an Treoir.

(7) D’fhonn a chinntiú go ndéanfar freastal do riachtanais
réasúnacha úsáideoirí seirbhíse poist, féadfaidh an Coimisiún
ordachán a thabhairt do sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne á
cheangal air faisnéis a fhoilsiú, i cibé foirm agus ar cibé modh agus i
gceann cibé eatramh a ordóidh an Coimisiún, i dtaobh a mhéid atá
seirbhís poist uilechoiteann á soláthar aige de réir na gcaighdeán
maidir le cáilíocht seirbhíse.

(8) Déanfar tagairtí do chaighdeáin theicniúla in aon fhaisnéis a
fhoilseofar de bhun aon ordacháin a thabharfar faoi fho-alt (7) a
léamh mar thagairtí do na caighdeáin sin a fhoilsítear in Iris Oifigiúil
na gComhphobal Eorpach arna dtarraingt suas ag an gCoiste
Eorpach um Chaighdeánú.

(9) Féadfaidh an Coimisiún díolúintí ó na caighdeáin maidir le
cáilíocht seirbhíse le haghaidh seirbhísí trasteorann laistigh den
Chomhphobal dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a chinneadh i gcas gur
gá sin a dhéanamh mar gheall ar chora eisceachtúla a bhaineann le
bonneagar nó le geografaíocht agus déanfaidh an Coimisiún scéala i
dtaobh aon díolúine den sórt sin arna cinneadh amhlaidh a thabhairt
láithreach don Choimisiún Eorpach.

33.—(1) Tá an ceart ag soláthraí seirbhíse poist dul i mbun caibidlí
le soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne d’fhonn comhaontú a
thabhairt chun críche leis an soláthraí sin chun rochtain a fháil ar
líonra poist an tsoláthraí seirbhíse poist uilechoitinne agus féadfaidh
sé fógra a sheirbheáil ar an gCoimisiún ar aon chaibidlí den sórt sin
a thosú.
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(2) Má iarrann ceachtar páirtí sna caibidlí amhlaidh air, sonróidh
an Coimisiún an tréimhse ar laistigh di a chríochnófar na caibidlí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) I gcás nach dtagtar ar chomhaontú laistigh den tréimhse a
shonróidh an Coimisiún faoi fho-alt (2), déanfaidh an Coimisiún cibé
bearta is gá de réir na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (5)
chun an díospóid a réiteach.

(4) Maidir le haon idirghabháil ag an gCoimisiún faoi fho-alt (2)
nó (3), féadfaidh an Coimisiún breith a thabhairt—

(a) tar éis dó réamhscrúdú a dhéanamh ar an ní, gan
idirghabháil a dhéanamh sna caibidlí lena mbaineann, nó

(b) scor den idirghabháil sna caibidlí sin,

i gcás inar dóigh leis an gCoimisiún—

(i) gur iarraidh fhánach nó chráiteach an iarraidh ar
idirghabháil, nó

(ii) nach ndearna an duine a dhéanann an iarraidh bearta
réasúnacha chun teacht ar chomhaontú maidir le rochtain
ar líonra poist soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne.

(5) Tabharfaidh an Coimisiún breith i ndáil le díospóid dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) de réir nósanna imeachta arna mbunú agus
arna gcothabháil aige.

(6) Déanfaidh an Coimisiún na nósanna imeachta dá dtagraítear
i bhfo-alt (5) a fhoilsiú agus, ar iarraidh a bheith déanta chun na
críche sin, na nósanna imeachta a chur ar fáil saor in aisce do
sholáthraí seirbhíse poist.

(7) Le linn dó breith a thabhairt i ndáil le díospóid, féadfaidh an
Coimisiún na coinníollacha a bhaineann le rochtain ar líonra poist
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a fhorchur nó a leasú agus
féadfaidh an méid seo a leanas a bheith ar áireamh sna
coinníollacha sin—

(a) an praghas ar rochtain,

(b) téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le nithe seachas
praghas, agus

(c) rialacha chun cuntais a bhaineann le rochtain ar an líonra
poist a scaradh,

agus déanfaidh an Coimisiún scéala i scríbhinn a thabhairt don
soláthraí seirbhíse poist agus don soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann, de réir mar is cuí, i dtaobh na
gcúiseanna atá leis na coinníollacha sin.

(8) Déanfaidh an Coimisiún, le linn dó teacht ar bhreith de bhun
na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (5), na nithe seo a
leanas a chur i gcuntas —

(a) réasúntacht na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a
bhaineann le rochtain ar an líonra poist lena mbaineann,

(b) leasanna úsáideoirí seirbhíse poist,
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(c) an gá atá ann soláthar éifeachtúil seirbhíse poist
uilechoitinne a chinntiú agus a chothabháil,

(d) roghanna seachas an rochtain atá á lorg a bheith ar fáil,

(e) forbairt iomaíochta sa mhargadh le haghaidh seirbhísí
poist,

(f) a indéanta atá sé an rochtain atá á lorg a dheonú,

(g) an infheistíocht chaipitiúil a rinne an soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne lena mbaineann sa líonra poist, agus

(h) aon cheanglais a fhorchuirtear le haon achtachán.

(9) I gcás ina dtugann an Coimisiún breith maidir leis an bpraghas
ar rochtain ar an líonra poist lena mbaineann, cuirfidh sé i gcuntas
aon chostais a sheachnóidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne tríd
an rochtain sin a dheonú agus aon chostais líonra poist de chuid an
tsoláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a ghabhfaidh leis an rochtain
sin a dheonú.

(10) Más rud é, le linn dó breith a thabhairt faoin alt seo, go
ndéanann an Coimisiún coinníollacha maidir le rochtain ar líonra
poist an tsoláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a fhorchur, agus gur
dealraitheach don Choimisiún go bhfuil mainneachtain á déanamh
nó déanta ag soláthraí seirbhíse poist nó soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann an bhreith aon cheann de na
coinníollacha sin a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún ordachán
a thabhairt don soláthraí seirbhíse poist nó don soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne lena mbaineann, nó dóibh araon de réir mar a
bheidh, chun a chinntiú go gcomhlíontar an coinníoll lena
mbaineann.

34.—(1) San alt seo, folaíonn “bonneagar poist”—

(a) bonneagar fisiceach, amhail boscaí postoifige agus boscaí
seachadta, agus

(b) bonneagar i bhfoirm neamhfhisiceach, amhail postchóid
nó seoltaí nó socruithe arna ndéanamh le daoine eile
maidir le haon seirbhís a sholáthar.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an Coimisiún ordachán a
thabhairt do sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne á cheangal air
a cheadú do sholáthraithe seirbhíse poist eile rochtain a fháil ar a
bhonneagar poist ar cibé coinníollacha a ordóidh an Coimisiún chun
na críche sin.

(3) Féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt faoi fho-alt (2)
i gcás inar dóigh leis gur gá sin chun ceachtar críche nó chun an dá
chríoch díobh seo a leanas:

(a) chun leasanna úsáideoirí seirbhíse poist a chosaint;

(b) chun iomaíocht éifeachtach a chur chun cinn.
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Caibidil 5

Tacaíocht airgeadais chun seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar

35.—(1) Féadfaidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, arna
ainmniú faoi alt 17 nó 18, a fhéachann le maoiniú a fháil le haghaidh
na nglanchostas (más ann) a bhaineann le seirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar, iarraidh i scríbhinn a chur faoi bhráid an
Choimisiúin.

(2) Maidir le hiarraidh faoi fho-alt (1)—

(a) déanfar í i cibé foirm agus ar cibé modh a chinnfidh an
Coimisiún,

(b) déanfar í a chur faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach
luaithe ná deireadh na chéad bhliana airgeadais díreach
tar éis an ainmnithe faoi alt 17 nó 18 agus, ina dhiaidh
sin, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis cuntais na bliana
airgeadais lena mbaineann a iniúchadh, mura
gcomhaontóidh an Coimisiún lena mhalairt, agus

(c) beidh ag gabháil léi cibé faisnéis tacaíochta a theastóidh le
réasún ón gCoimisiún chun críocha fho-alt (4).

(3) I gcás ina ndéantar iarraidh faoi fho-alt (1), féadfaidh an
Coimisiún a cheangal, i scríbhinn, ar an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann cibé faisnéis bhreise a thabhairt don
Choimisiún a shonróidh an Coimisiún sa cheanglas chun críocha fho-
alt (4) laistigh de 21 lá ó dháta an cheanglais nó laistigh de cibé
tréimhse is faide ná sin a shonróidh an Coimisiún.

(4) Ar bhonn na faisnéise a thabharfar dó faoi fho-alt (2) agus
aon fhaisnéise breise a thabharfar don Choimisiún faoi fho-alt (3),
déanfaidh an Coimisiún cinneadh i dtaobh an amhlaidh, maidir le
soláthar seirbhíse poist uilechoitinne ag an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann—

(a) an ionann é agus glanchostas ar an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne sa tréimhse lena mbaineann an iarraidh faoi
fho-alt (1), agus aon sochar margaidh a fhabhraíonn chuig
an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, arna ríomh de
réir Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir, ar
Iarscríbhinn í a bhfuil an téacs di leagtha amach mar áis
tagartha i Sceideal 4, á chur i gcuntas, agus

(b) an ionann é, i dtuairim an Choimisiúin, agus ualach
airgeadais míchothrom ar an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne.

(5) D’fhonn cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (4), déanfaidh an
Coimisiún—

(a) na nithe seo a leanas a chur i gcuntas—

(i) an mhodheolaíocht a úsáideann an soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne maidir leis an bhfaisnéis arna
tabhairt don Choimisiún faoin alt seo,

35

Cd.2

An glanchostas a
bhaineann le
seirbhís poist
uilechoiteann a
sholáthar.



Cd.2 A.35

Soláthar seirbhíse
poist uilechoitinne a
mhaoiniú.

36

[Uimh. 21.] [2011.]An tAcht um Rialáil Cumarsáide
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(ii) a mhéid atá an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne,
i dtuairim an Choimisiúin, ag comhlíonadh na n-
oibleagáidí a fhorchuirtear air leis na hAchtanna um
Rialáil Cumarsáide, 2002 go 2011, nó fúthu, ar
oibleagáidí iad a bhaineann le seirbhís poist
uilechoiteann a sholáthar ar mhodh atá éifeachtúil ó
thaobh costais de, agus

(iii) aon fhaisnéis eile is dóigh leis an gCoimisiún is
iomchuí,

agus

(b) de réir mar is cuí—

(i) iniúchadh nó fíorú a dhéanamh, nó

(ii) duine ag a bhfuil, i dtuairim an Choimisiúin, na
cáilíochtaí agus an méid neamhspleáchais ar an
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne is gá, a
cheapadh chun iniúchadh nó fíorú a dhéanamh,

ar ríomh an ghlanchostais dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

(6) Déanfaidh an Coimisiún, faoi réir aon fhaisnéis a chosaint ar
dóigh leis gur faisnéis faoi rún (de réir bhrí alt 24 den Phríomh-Acht)
í, na tátail a bhainfear as aon iniúchadh nó fíorú a ghabhfar de láimh
de bhun fho-alt (5)(b) a fhoilsiú.

(7) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta, scéala i dtaobh
a chinnidh a thabhairt i scríbhinn don soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne.

(8) I gcás ina gcinneann an Coimisiún nach ionann an soláthar
seirbhíse poist uilechoitinne agus ualach airgeadais míchothrom,
déanfaidh sé scéala i dtaobh na gcúiseanna atá leis an gcinneadh a
thabhairt don soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a luaithe is
indéanta tar éis an cinneadh a dhéanamh.

36.—(1) I gcás ina ndéanann an Coimisiún cinneadh faoi alt 35
gurb ionann an glanchostas a bhaineann le soláthar seirbhíse poist
uilechoitinne agus ualach airgeadais míchothrom ar an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne lena mbaineann, cionroinnfidh sé an
glanchostas idir soláthraithe seirbhísí poist a thagann faoi réim na
seirbhíse poist uilechoitinne, agus déanfaidh na soláthraithe sin
ranníoc, de réir an chostais a chionroinnfear ar gach soláthraí díobh,
chun an t-ualach sin a íoc.

(2) Déanfar ranníocaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a mheasúnú, a
chionroinnt, a bhailiú, agus a dháileadh ar an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann de réir sásra (dá ngairtear “sásra
roinnte” sa Chuid seo) dá bhforálfar i rialacháin a dhéanfaidh an
Coimisiún.

(3) Déanfar na ranníocaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc isteach
i gciste (dá ngairtear an “ciste” san alt seo) a bhunófar chun na críche
sin le rialacháin a dhéanfaidh an Coimisiún agus a chothabhálfar
agus, faoi réir fho-alt (8), a dtabharfar cuntas ina leith de réir na
rialachán sin.
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(4) Féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) agus (3) maidir leis an méid seo a leanas—

(a) an sásra roinnte agus an ciste—

(i) a riaradh ag an gCoimisiún, nó

(ii) a riaradh ag duine a shonrófar sna rialacháin, a
cheapfar faoi cibé téarmaí agus coinníollacha a
chinnfidh an Coimisiún, agus ag a bhfuil, i dtuairim
an Choimisiúin, an méid neamhspleáchais is gá ar
sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne agus ar na
soláthraithe seirbhíse poist dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) agus beidh an duine sin faoi mhaoirseacht an
Choimisiúin,

agus

(b) soláthraithe seirbhíse poist d’aicme nó de thuairisc áirithe
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) do dhéanamh ranníocaí leis
an gciste.

(5) Le linn dó rialacháin a dhéanamh faoi fho-ailt (2) agus (3)
chun críocha an ailt seo, cinnteoidh an Coimisiún go n-oibríonn an
sásra roinnte—

(a) ar mhodh oibiachtúil comhréireach trédhearcach, agus

(b) ar mhodh nach ngabhann idirdhealú míchuí leis nó nach
baolach go dtiocfadh idirdhealú míchuí de—

(i) in aghaidh soláthraithe seirbhíse poist áirithe nó in
aghaidh soláthraithe seirbhíse poist d’aicme nó de
thuairisc áirithe, nó

(ii) in aghaidh úsáideoirí seirbhíse poist áirithe nó in
aghaidh úsáideoirí seirbhíse poist d’aicme nó de
thuairisc áirithe.

(6) Aon mhéid is iníoctha ar mhodh ranníoca de bhun rialachán
arna ndéanamh faoi fho-ailt (2) agus (3) agus a bheidh gan íoc,
féadfaidh an Coimisiún é a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla agus beidh ar áireamh in aon mhéid den
sórt sin ús, de réir an ráta arna shonrú de thuras na huaire in alt 26
den Debtors (Ireland) Act 1840, ar an méid nó ar an gcuid de a
bheidh gan íoc i leith na tréimhse idir an dáta a tháinig an méid nó
an chuid de chun bheith dlite agus an dáta a íocfar an méid sin nó
an chuid sin.

(7) I gcás ina mbunaítear sásra roinnte, déanfaidh an Coimisiún,
faoi réir aon fhaisnéis a chosaint ar dóigh leis gur faisnéis faoi rún (de
réir bhrí alt 24 den Phríomh-Acht) í, tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú—

(a) ina leagfar amach an glanchostas ríofa a bhaineann le
seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar arna iniúchadh nó
arna fhíorú, de réir mar a bheidh, faoi alt 35(5)(b), agus

(b) ina mbeidh faisnéis a bhaineann le feidhmíocht an chiste
agus le méid iomlán na ranníocaí a bailíodh agus a
dáileadh ón gciste ar an soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne lena mbaineann le linn na tréimhse lena
mbaineann an tuarascáil bhliantúil.
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(8) Maidir leis an gCoimisiún—

(a) cuirfidh sé faoi deara na cuntais go léir is cuí agus is gnách
a choimeád maidir leis an gciste sin a bhunófar de bhun
rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (3), agus

(b) a luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana airgeadais,
cuirfidh sé na cuntais faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, tar éis iad a
iniúchadh amhlaidh, déanfar na cuntais sin mar aon leis
na nithe seo a leanas—

(i) tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na
cuntais sin, agus

(ii) tuarascáil ón gCoimisiún don Aire i ndáil leis na
feidhmeanna dá chuid a bhaineann leis an gciste a
chomhlíonadh an bhliain roimhe sin,

a thíolacadh a luaithe is féidir tar éis dheireadh na bliana
airgeadais don Aire, agus cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna de na cuntais agus de na tuarascálacha dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

Caibidil 6

Soláthraithe Seirbhíse Poist a Rialáil

37.—(1) Is seirbhís poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne (dá ngairtear “seirbhís poist a thagann faoi réim na
seirbhíse poist uilechoitinne” sa Chuid seo) seirbhís poist más rud
é—

(a) go bhfuil an tseirbhís faoi réim na tuairisce ar sheirbhís
poist uilechoiteann a leagtar amach in alt 16,

(b) go mbeadh an tseirbhís faoi réim na tuairisce ar sheirbhís
poist uilechoiteann a leagtar amach in alt 16 murach
gurb amhlaidh—

(i) i gcás seirbhíse arb éard í postphaicéid a imréiteach
agus a sheachadadh, nach ndéantar an t-imréiteach
nó an seachadadh gach lá oibre de réir mar a
cheanglaítear le halt 16(1)(a),

(ii) nach soláthraítear an tseirbhís ar fud an Stáit, nó

(iii) nach soláthraítear an tseirbhís ar phraghas
inacmhainne de réir taraife aonfhoirmí is infheidhme
ar fud an Stáit de bhun alt 28(2),

nó

(c) gur seirbhís í an tseirbhís poist de chineál a bhféadfaí a rá
le réasún ina leith, ag féachaint d’úsáideoirí seirbhíse
poist, go bhfuil sí inmhalartaithe ar sheirbhís de thuairisc
a leagtar amach in alt 16,

ach ní fholaíonn sé seirbhísí malartaithe doiciméad ná mearsheirbhísí
ná seirbhísí teachtaire turais.
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(2) Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis
teacht i ngníomh don Acht seo, treoirlínte a fhoilsiú maidir le
seirbhísí poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist uilechoitinne, ar
treoirlínte iad a mbeidh aird ag daoine orthu le linn scéala a thabhairt
faoi alt 38, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an bhfuil na saintréithe a leagtar amach in alt 16(1) ag
gabháil le seirbhís poist nó an mbeadh na saintréithe sin
ag gabháil léi dá dtairgfí í ar na laethanta a shonraítear
in alt 16(1)(a) ar fud an Stáit,

(b) an bhfuil saintréithe ag gabháil le seirbhís poist a
bhféadfadh úsáideoirí seirbhíse poist a bhrath le réasún
ina leith go bhfuil sí inmhalartaithe ar sheirbhís de
thuairisc a leagtar amach in alt 16, agus

(c) saintréithe na seirbhíse poist féin, lena n-áirítear na
gnéithe breisluacha, an úsáid bheartaithe agus an
praghas.

(3) San alt seo, folaíonn tagairt do sheirbhís poist tagairt do chuid
de sheirbhís poist.

(4) San alt seo, ciallaíonn “malartú doiciméad” modh a sholáthar,
lena n-áirítear áitreabh a sholáthar go sonrach chun na críche sin
agus iompar ag tríú páirtí, lena gcumasaítear féinseachadadh trí
mhalartú frithpháirteach postphaicéad idir daoine a dhéanann síntiús
le haghaidh na seirbhíse sin.

38.—(1) Aon duine a bhfuil ar intinn aige nó aici seirbhís poist a
sholáthar, sula ndéanann sé nó sí amhlaidh, déanfaidh sé nó sí, ag
féachaint do na treoirlínte a d’fhoilsigh an Coimisiún faoi alt 37,
scéala a thabhairt don Choimisiún de réir an ailt seo á rá go bhfuil
ar intinn aige nó aici seirbhís den sórt sin a sholáthar.

(2) I gcás duine a sholáthraíonn seirbhís poist díreach roimh
theacht i ngníomh don Acht seo, sula mbeidh 1 mhí caite tar éis don
Choimisiún treoirlínte a fhoilsiú faoi alt 37, tabharfaidh an duine
scéala don Choimisiún de réir an ailt seo maidir leis an tseirbhís poist
lena mbaineann.

(3) Beidh scéala a thabharfar faoi fho-alt (1) nó (2) i cibé foirm a
chinnfidh an Coimisiún agus beidh ann—

(a) ainm an duine agus, i gcás comhlachta chorpraithe ar
cuideachta é, uimhir chláraithe na cuideachta,

(b) seoladh gnó an duine agus, i gcás comhlachta chorpraithe
ar cuideachta é, má tá an seoladh sin éagsúil le seoladh
oifig chláraithe na cuideachta, seoladh oifig chláraithe
na cuideachta,

(c) sonraí trína sainaithnaítear duine nó daoine a bhféadfar
teagmháil a dhéanamh leis nó léi nó leo,

(d) tuairisc ghearr ar an tseirbhís poist lena mbaineann agus
ar scóip gheografach na seirbhíse sin,

(e) más iomchuí, dáta tosaithe measta le haghaidh na seirbhíse
poist lena mbaineann,
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(f) dearbhú faoi fho-alt (6), agus

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

(4) Ar an gCoimisiún d’fháil scéala arna thabhairt faoi fho-alt (1)
nó (2), measfar gur soláthraí seirbhíse poist arna údarú chun an
tseirbhís poist lena mbaineann a sholáthar, faoi réir na gcoinníollacha
a shonraítear in alt 39 agus is infheidhme maidir leis an tseirbhís sin,
an duine a thugann an scéala.

(5) Déanfaidh duine nó soláthraí seirbhíse poist a thugann scéala
faoi fho-alt (1) nó (2) scéala a thabhairt don Choimisiún i cibé foirm
agus ar cibé modh a chinnfidh an Coimisiún maidir le haon athruithe
ar an bhfaisnéis a tugadh faoi fho-alt (3)—

(a) i ndáil leis na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (d)
agus (g) d’fho-alt (3), laistigh de 14 lá tar éis an athraithe
sin, agus

(b) i gcás scéala arna thabhairt faoi fho-alt (1), i ndáil leis na
nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(e) agus (f), roimh dháta
tosaithe na seirbhíse poist lena mbaineann.

(6) Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(f)—

(a) déanfar é i cibé foirm agus ar cibé modh a chinnfidh an
Coimisiún,

(b) is é nó is í an duine a thabharfaidh an scéala a dhéanfaidh
é, agus

(c) luafar ann cibé acu a thagann nó nach dtagann an tseirbhís
poist lena mbaineann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne.

(7) Aon duine—

(a) a mhainneoidh fo-alt (1), (2) nó (5) a chomhlíonadh, nó

(b) a thabharfaidh scéala nó a dhéanfaidh dearbhú is eol dó
nó di a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha,

déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil de chuid aicme A a chur air nó uirthi.

(8) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “Rialacháin 2002” Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Seirbhísí Poist), 2002 (I.R.
Uimh. 616 de 2002).

(b) D’ainneoin Rialacháin 2002 a chúlghairm le halt 4(2),
leanfaidh na hoibleagáidí a bhfuil feidhm acu de bhua
Rialacháin 2002 maidir le duine dár deonaíodh údarú
seirbhíse poist (de réir bhrí na Rialachán sin) faoi
Rialachán 7 de na Rialacháin sin d’fheidhm a bheith acu
go dtí an dáta a thabharfaidh an duine sin scéala don
Choimisiún faoi fho-alt (2).

(c) Déanfar tagairtí in aon achtachán do dhuine atá údaraithe
faoi Rialachán 7 de Rialacháin 2002 a léamh, tar éis an
dáta dá dtagraítear i mír (b), mar thagairtí do sholáthraí
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seirbhíse poist a mheastar a bheith údaraithe faoin alt
seo.

(9) Beidh aird ag an gCoimisiún ar an ngá atá ann íoslaghdú a
dhéanamh a mhéid is féidir, i gcomhréir le críoch agus le
forfheidhmiú éifeachtach an ailt seo, ar an ualach atá ar dhaoine a
thugann scéala don Choimisiún faoi fho-alt (1) nó (2) an t-alt seo
a chomhlíonadh.

39.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tá údarú faoi réir an soláthraí
seirbhíse poist lena mbaineann do chomhlíonadh na n-oibleagáidí a
fhorchuirtear air leis na hAchtanna um Rialáil Cumarsáide, 2002 go
2011, nó fúthu, agus, go háirithe, do chomhlíonadh na nithe seo a
leanas:

(a) nósanna imeachta maidir le gearáin agus sásamh a
sholáthar de réir alt 43;

(b) cibé faisnéis a sholáthar don Choimisiún a theastóidh ón
gCoimisiún de bhun alt 13F den Phríomh-Acht.

(2) Tá údarú chun seirbhís poist a thagann faoi réim na seirbhíse
poist uilechoitinne a sholáthar faoi réir na coinníollacha seo a leanas
a chomhlíonadh:

(a) na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (1);

(b) méid cibé tobhaigh a fhorchuirfear ar sholáthraithe
seirbhíse poist de bhun alt 30(2) den Phríomh-Acht a íoc;

(c) i gcás ina mbunaítear sásra roinnte agus ciste faoi alt 36,
an ranníoc (más ann) is iníoctha ag an soláthraí seirbhíse
poist lena mbaineann de bhun an ailt sin a íoc leis an
gciste sin, agus

(d) cibé faisnéis a theastóidh le réasún ón gCoimisiún chun
ceachtar críche nó chun an dá chríoch díobh seo a leanas
a sholáthar don Choimisiún maidir lena láimhdeachas ó
sheirbhísí a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne a sholáthar aige:

(i) tobhach a fhorchur de bhun alt 30(2) den Phríomh-
Acht;

(ii) an measúnú agus an chionroinnt atá le déanamh de
bhun alt 36 i ndáil leis an ranníoc (más ann) atá le
híoc ag an soláthraí seirbhíse poist le cibé ciste a
bhunófar faoin alt sin.

(3) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil
mainneachtain á déanamh nó déanta ag soláthraí seirbhíse poist aon
cheann de na coinníollacha a ghabhann le húdarú agus a
fhorchuirtear leis an alt seo a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún,
faoi réir alt 41, ordachán a thabhairt don soláthraí seirbhíse poist
chun a chinntiú go gcomhlíontar an coinníoll lena mbaineann.

40.—(1) Déanfaidh an Coimisiún clár de dhaoine a thug scéala
don Choimisiún faoi alt 38 a bhunú agus a chothabháil agus déanfar
cibé faisnéis atá sa scéala agus is dóigh leis an gCoimisiún is cuí
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(seachas faisnéis is dóigh leis an gCoimisiún gur faisnéis faoi rún de
réir alt 24 den Phríomh-Acht í) a thaifeadadh sa chlár.

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

(3) Féadfaidh daoine den phobal an clár a iniúchadh saor in aisce
gach tráth réasúnach agus féadfaidh siad cóipeanna a dhéanamh de
thaifid sa chlár, nó sleachta a thógáil astu, ar chostas nach mó ná an
costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh.

(4) In aon imeachtaí, maidir le deimhniú ar a bhfuil séala an
Choimisiúin agus ina luaitear go dtaispeánann an clár nach raibh, ar
an dáta nó le linn na tréimhse a shonraítear sa deimhniú, ainm an
duine a shainaithnítear sa deimhniú taifeadta sa chlár, tá sé
inghlactha mar fhianaise nár thug an duine a shainaithnítear sa
deimhniú scéala don Choimisiún de bhun alt 38.

(5) Maidir le doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú faoi fho-
alt (4) é, measfar gur deimhniú den sórt sin é mura suitear a mhalairt.

41.—(1) I gcás inar dóigh leis an gCoimisiún go bhfuil nó go raibh
neamhchomhlíonadh tromaí nó leanúnach ann ar thaobh soláthraí
seirbhíse poist i leith na gcoinníollacha a forchuireadh air faoi alt 39,
féadfaidh an Coimisiún breith a thabhairt, tar éis aon uiríll a
rinneadh chuige a bhreithniú, a údarú a fhionraí nó a tharraingt siar.

(2) I gcás ina mbeartaíonn an Coimisiún údarú a fhionraí nó a
tharraingt siar, tabharfaidh an Coimisiún scéala i scríbhinn don
soláthraí seirbhíse poist faoina bhfuil beartaithe agus faoi na
cúiseanna atá leis sin agus sonróidh sé sa scéala an tréimhse (nach
giorra ná 28 lá in aon chás) a bhféadfaidh an soláthraí seirbhíse poist
uiríll a dhéanamh laistigh di, i cibé foirm agus ar cibé modh a
shonróidh an Coimisiún sa scéala.

(3) Más rud é, tar éis don Choimisiún na huiríll (más ann) a rinne
an soláthraí seirbhíse poist nó a rinneadh thar a cheann de réir fho-
alt (2) a bhreithniú, go dtugann an Coimisiún breith an t-údarú a
fhionraí nó a tharraingt siar, tabharfaidh an Coimisiún fógra i
scríbhinn don soláthraí seirbhíse poist maidir leis an mbreith.

42.—(1) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh soláthraí seirbhíse poist a
sholáthraíonn seirbhís poist a thagann faoi réim na seirbhíse poist
uilechoitinne fógra i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún 3 mhí ar
a laghad roimh ré i dtaobh é a bheith ar intinn aige an tseirbhís sin
a tharraingt siar.

(2) Déanfaidh soláthraí seirbhíse poist gach beart réasúnach chun
a chinntiú go gcuirtear na húsáideoirí seirbhíse poist lena mbaineann
ar an eolas go bhfuil ar intinn aige seirbhís is ábhar d’fhógra don
Choimisiún faoi fho-alt (1) a tharraingt siar, d’fhonn aon dochar
d’úsáideoirí seirbhíse poist mar gheall ar an tarraingt siar a mhaolú.

(3) Féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt do sholáthraí
seirbhíse poist chun críocha fho-alt (2).

(4) Aon duine a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh, déanann
sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
de chuid aicme A a chur air nó uirthi.
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(5) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne le linn seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar.

43.—(1) Déanfaidh gach soláthraí seirbhíse poist cód cleachtais a
tharraingt suas agus a chur i ngníomh ina leagfar amach nósanna
imeachta, caighdeáin agus beartais maidir le déileáil le gearáin ó
úsáideoirí seirbhíse poist, go háirithe gearáin maidir le caillteanas,
goid, damáiste nó cáilíocht seirbhíse, agus déanfar socrú le cód
cleachtais den sórt sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an chéad phointe teagmhála do ghearánaigh,

(b) modh chun gearáin a thaifeadadh,

(c) creat ama ar laistigh de a thabharfaidh an soláthraí
seirbhíse poist lena mbaineann freagra ar ghearáin,

(d) nósanna imeachta chun díospóidí a réiteach,

(e) leigheasanna agus sásamh, lena n-áirítear aisíoc nó
cúiteamh, nó aisíoc agus cúiteamh, de réir mar is cuí,

(f) nósanna imeachta chun a chinneadh cé atá freagrach i
gcásanna ina bhfuil níos mó ná soláthraí seirbhíse poist
amháin i gceist,

(g) taifid ar ghearáin a choinneáil go ceann cibé tréimhse,
nach giorra ná bliain amháin, a shonróidh an Coimisiún
tar éis an gearán a réiteach, lena n-áirítear—

(i) cóipeanna den ghearán agus d’aon fhreagra ar an
ngearán, agus

(ii) aon chinneadh maidir leis an ngearán agus aon
doiciméadacht a breithníodh le linn an cinneadh sin
a dhéanamh,

agus

(h) aon nithe eile is dóigh leis an gCoimisiún is gá agus is cuí
chun cosaint éifeachtach a áirithiú d’úsáideoirí seirbhíse
poist.

(2) Déanfaidh soláthraí seirbhíse poist an cód cleachtais a
tharraingeofar suas faoi fho-alt (1) a fhoilsiú agus, ar iarraidh chuige
sin a bheith déanta, an cód cleachtais a chur ar fáil saor in aisce
d’úsáideoirí seirbhíse poist ar sin a iarraidh.

(3) De réir nósanna imeachta a bhunóidh agus a chothabhálfaidh
an Coimisiún, féadfaidh an Coimisiún, nó féadfaidh duine arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an gCoimisiún ag a mbeidh, i dtuairim
an Choimisiúin, an méid neamhspleáchais ar an soláthraí seirbhíse
poist lena mbaineann is gá, díospóidí a réiteach a bheidh fágtha gan
réiteach tar éis na nósanna imeachta go léir de chuid cóid cleachtais
arna tharraingt suas faoi fho-alt (1) a chur i gcrích go cuí agus, chuige
sin, féadfaidh an Coimisiún ordacháin a eisiúint chuig soláthraí
seirbhíse poist á cheangal ar an soláthraí seirbhíse poist cibé bearta
a chomhlíonadh a shonróidh an Coimisiún, nó a shonróidh cibé duine
a cheapfaidh an Coimisiún faoin bhfo-alt seo, chun an díospóid a
réiteach, lena n-áirítear costais a íoc i gcás ina gceapfar duine den
sórt sin, agus íocaíochtaí nó cúiteamh a aisíoc, nó íocaíochtaí agus
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cúiteamh a aisíoc, de réir mar is cuí, de réir fhorálacha an chóid
cleachtais a bhaineann leis na nithe a shonraítear i bhfo-alt (1)(e).

(4) Déanfaidh an Coimisiún aon nósanna imeachta a bhunóidh sé
de bhun fho-alt (3) agus aon leasuithe orthu a fhoilsiú.

(5) Maidir leis na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-ailt (1)
agus (3)—

(a) beidh siad trédhearcach,

(b) beidh siad simplí,

(c) beidh siad neamhchostasach, agus

(d) cumasófar leo díospóidí a réiteach go cothrom agus go
pras.

(6) Féadfaidh an Coimisiún ordacháin a thabhairt do sholáthraí
seirbhíse poist lena mbaineann fo-alt (1) chun a chinntiú go
gcomhlíontar an t-alt seo, lena n-áirítear ordacháin i dtaobh na nithe
seo a leanas—

(a) an fhoirm ina ndéanfar, agus an modh ar a ndéanfar, cód
cleachtais dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus faisnéis a
bhaineann leis a fhoilsiú, lena n-áirítear faisnéis faoin líon
gearán a rinneadh agus an modh ar ar déileáladh leo,
agus

(b) cibé athruithe a dhéanamh ar a chód cleachtais, nó cibé
breisithe a chur lena chód cleachtais, is cuí leis an
gCoimisiún agus a shonróidh sé sna hordacháin.

(7) Féadfaidh duine, i gcás ina mbaineann an díospóid le
soláthraithe seirbhíse poist i níos mó ná Ballstát amháin, a iarraidh
ar an gCoimisiún a iarrachtaí a chomhordú le haon údarás rialála
iomchuí i mBallstát eile d’fhonn teacht ar réiteach ar an díospóid.

(8) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil nó go
raibh mainneachtain á déanamh ag soláthraí seirbhíse poist aon
cheanglas de chuid an ailt seo a chomhlíonadh, féadfaidh an
Coimisiún ordachán a thabhairt don soláthraí seirbhíse poist lena
mbaineann chun a chinntiú go gcomhlíontar an ceanglas lena
mbaineann.

44.—Leasaítear alt 30 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) Faoi réir fho-alt (11A), d’fhonn caiteachais a íoc a
thabhaíonn an Coimisiún go cuí le linn a chuid
feidhmeanna a bhaineann le seirbhísí poist a chomhall,
féadfaidh an Coimisiún ordú a dhéanamh lena
bhforchuirfear tobhach ar sholáthraithe seirbhíse poist a
sholáthraíonn seirbhísí poist a thagann faoi réim na
seirbhíse poist uilechoitinne.”,

(b) i bhfo-alt (3), trí “dá dtagraítear i bhfo-alt (2)” a chur
isteach i ndiaidh “soláthraí seirbhísí poist”, agus
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(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (11):

“(11A) (a) Déanfar tobhach a fhorchuirfear de bhun fho-
alt (2) a fhorchur ar mhodh oibiachtúil
trédhearcach comhréireach trína ndéantar
costais bhreise riaracháin agus muirir
chomhghabhálacha ar an gCoimisiún a
íoslaghdú.

(b) Chun críocha mhír (a) agus ag féachaint do na
nithe seo a leanas—

(i) cuspóirí an Choimisiúin faoi alt 12(1)(c),

(ii) tionchar an tobhaigh ar sholáthraithe
seirbhíse poist, agus

(iii) an gá atá ann íoslaghdú a dhéanamh ar aon
saobhadh nó srianadh ar iomaíocht sa
mhargadh chun na seirbhísí poist lena
mbaineann a sholáthar,

féadfaidh an Coimisiún cinneadh a dhéanamh go bhfuil an
aicme nó na haicmí sin de sholáthraí seirbhíse poist dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) díolmhaithe ó ordú arna
dhéanamh faoin bhfo-alt sin.”.

45.—(1) Leasaítear alt 24A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “iompar gnóthais, comhlaigh gnóthais,
comhlachais gnóthas nó soláthraí seirbhíse poist” a chur
in ionad “iompar gnóthais, comhlaigh gnóthais nó
comhlachais gnóthas”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “iompar gnóthais, comhlaigh gnóthais,
comhlachais gnóthas nó soláthraí seirbhíse poist” a chur
in ionad “iompar gnóthais, comhlaigh gnóthais nó
comhlachais gnóthas”,

(c) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) go mbaineann an t-iompar—

(i) le líonra nó seirbhís cumarsáide leictreonaí
nó saoráid ghaolmhar a sholáthar, nó

(ii) le seirbhís poist a sholáthar,

agus”,

agus

(d) i bhfo-alt (5), trí “faoi sheoladh gnóthais, comhlaigh
gnóthais, comhlachais gnóthas nó soláthraí seirbhíse
poist” a chur in ionad “faoi sheoladh gnóthais, comhlaigh
gnóthais nó comhlachais gnóthas”.

(2) Leasaítear 24B den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1)—
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“(1) Más rud é go gcuireann gnóthas, comhlach gnóthais,
comhlachas gnóthas nó soláthraí seirbhíse poist faoi deara
aimhleas duine a dhéanamh toisc go ndearna an duine nó tríú
duine nochtadh cuí faisnéise, nó gur bhagair sé nó sí nochtadh
cuí faisnéise a dhéanamh, don Choimisiún nó d’údarás
forfheidhmithe dlí (mar an Garda Síochána) i dtaobh iompar
an ghnóthais, an chomhlaigh, an chomhlachais nó an tsoláthraí
seirbhíse poist, tá ceart caingne i dtort ag an duine i gcoinne
an ghnóthais, an chomhlaigh, an chomhlachais nó an tsoláthraí
seirbhíse poist, de réir mar a bheidh.”.

(3) Leasaítear 24C den Phríomh-Acht trí “i dtaobh iompair
gnóthais, comhlaigh gnóthais, comhlachais gnóthas nó soláthraí
seirbhíse poist” a chur in ionad “i dtaobh iompair gnóthais,
comhlaigh gnóthais nó comhlachais gnóthas”.

Caibidil 7

An post a bheith dosháraithe, etc.

46.—(1) Beidh postphaicéid agus málaí poist i gcúrsa a gcurtha ar
aghaidh leis an bpost díolmhaithe ó scrúdú, ó choinneáil nó ó
urghabháil, ach amháin mar a fhoráiltear faoin gCuid seo nó faoi aon
achtachán eile.

(2) Beidh soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne agus fostaithe
agus gníomhairí de chuid soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne
díolmhaithe ó ionchúiseamh mar gheall ar aon rud atá toirmiscthe
de bhua aon achtacháin agus atá i bpostphaicéad a bheith ina seilbh
nó á iompar nó á sheachadadh acu i gcúrsa a churtha ar aghaidh leis
an bpost.

47.—(1) Féadfaidh soláthraí seirbhíse poist aon phostphaicéad a
dhiúltú, a choinneáil, a chur siar, a aischoinneáil, a chur ar ais nó a
chur de láimh—

(a) ar postphaicéad é nach gcomhlíonann—

(i) a théarmaí agus a choinníollacha maidir le
postphaicéid a chur ar aghaidh, nó

(ii) forálacha na Coda seo,

nó

(b) más eol don soláthraí seirbhíse poist, nó má tá amhras
réasúnach air, go bhfuil an postphaicéad sin á chur de
shárú ar alt 55.

(2) Má dhéanann soláthraí seirbhíse poist aon phostphaicéad a
choinneáil nó a chur de láimh ar na forais gur sáraíodh aon téarmaí
agus coinníollacha is infheidhme maidir lena chur ar aghaidh leis an
bpost nó gur sáraíodh alt 55, ní dhíolmhóidh an méid sin an seoltóir
ó aon imeachtaí a thionscnófaí dá ndéanfaí an postphaicéad a
sheachadadh.

(3) Féadfaidh soláthraí seirbhíse poist postphaicéid a oscailt is
postphaicéid—

(a) nach inseachadta,
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(b) atá le bailiú poste restante agus nár bailíodh,

(c) atá le bailiú agus nár bailíodh, nó

(d) nach bhfuil de réir a chuid téarmaí agus coinníollacha
maidir le postphaicéid a chur ar aghaidh,

agus nach féidir ainm agus seoladh an tseoltóra a fháil amach.

(4) Chun críocha fho-alt (3)(a), meastar gur postphaicéad nach
inseachadta postphaicéad mura féidir é a sheachadadh de cheal
fíorthreorach, nó de bhíthin an seolaí a bheith marbh, nó nach féidir
teacht air nó uirthi, nó gur dhiúltaigh sé nó sí don phostphaicéad, nó
gur dhiúltaigh nó gur fhailligh sé nó sí aon mhuirir a íoc air, nó ar
aon chúis leordhóthanach eile.

48.—(1) San alt seo, ciallaíonn “earraí iomchuí”—

(a) aon earraí ar arb inmhuirearaithe aon dleacht nó cáin i
leith allmhairiú nó onnmhairiú nár íocadh nó nár
urraíodh, nó

(b) aon earraí i gcúrsa a n-allmhairithe, a n-onnmhairithe, nó
a n-aistrithe isteach sa Stát nó amach as an Stát
contrártha d’aon toirmeasc nó srian atá i bhfeidhm de
thuras na huaire de bhua aon achtacháin.

(2) Aon soláthraí seirbhíse poist a bhfuil amhras air go
bhféadfadh earraí iomchuí a bheith i bpostphaicéad, déanfaidh sé
nó sí—

(a) an postphaicéad sin a choinneáil, agus

(b) an postphaicéad a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí
Ioncaim.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

Caibidil 8

Forálacha maidir le fianaise

49.—(1) Maidir le méid aon phostais nó aon suim eile atá dlite
agus iníoctha ag duine le soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne i
dtaca le seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, féadfaidh an
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne lena mbaineann é nó í a
ghnóthú ón duine mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(2) Maidir le soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne nó soláthraí
seirbhíse poist coigríche do mharcáil aon suime ar phostphaicéad mar
shuim atá dlite i leith an phostphaicéid sin, beidh sé, mura suitear a
mhalairt, ina chruthúnas leordhóthanach in aon imeachtaí dlí maidir
le dliteanas an phostphaicéid i leith na suime arna marcáil amhlaidh.

(3) In aon imeachtaí chun postas nó aon suim eile atá dlite agus
iníoctha i leith postphaicéid a ghnóthú, má thugtar an postphaicéad
lena mbaineann ar aird agus stampa nó marc eile de chuid soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne air, arna dhéanamh i dtaca le seirbhís
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poist uilechoiteann a sholáthar, nó stampa nó marc de chuid soláthraí
seirbhíse poist coigríche, á léiriú—

(a) gur diúltaíodh don phostphaicéad nó nár glacadh leis,

(b) nár éilíodh an postphaicéad, nó

(c) nach féidir an postphaicéad a sheachadadh ar aon chúis
eile,

beidh sé ina chruthúnas leordhóthanach ar an bhfíoras a léirítear
amhlaidh mura suitear a mhalairt.

(4) In aon imeachtaí de bhun an ailt seo, maidir le haon deimhniú
a airbheartaíonn a bheith sínithe ag soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne agus ina luaitear go bhfuil suim shonraithe dlite de
dhuine sonraithe i leith aon seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar
ag an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne, is fianaise é, gan a
thuilleadh cruthúnais, ar na nithe a luaitear amhlaidh mura suitear
a mhalairt.

(5) In aon imeachtaí de bhun an ailt seo, maidir leis an duine a n-
airbheartaítear gurbh uaidh nó uaithi a tháinig aon phostphaicéad a
bhféachtar le haon phostas nó aon suim eile den sórt sin a ghnóthú
ina leith, measfar, mura suitear a mhalairt, gurb é nó gurb í seoltóir
an phostphaicéid é nó í.

50.—Chun críocha aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin gCuid
seo, maidir le fianaise go bhfuil aon airceadal i gcúrsa a churtha
aghaidh leis an bpost, nó gur ghlac soláthraí seirbhíse poist é lena
chur ar aghaidh leis an bpost, is fianaise leordhóthanach í gur
postphaicéad an t-airceadal.

Caibidil 9

Forfheidhmiú

51.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hordachán arna
thabhairt ag an gCoimisiún do sholáthraí seirbhíse poist uilechoitinne
nó do sholáthraí seirbhíse poist, de réir mar a bheidh, faoi aon
cheann d’fhorálacha na Coda seo (dá ngairtear “ordachán” san alt
seo).

(2) Féadfaidh an Coimisiún ordachán a fhoilsiú, de réir mar is cuí
leis, ag féachaint do riachtanais réasúnacha úsáideoirí seirbhíse poist,
i measc nithe eile.

(3) Maidir le hordachán—

(a) beidh sé i scríbhinn,

(b) díreofar é chuig an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne
nó an soláthraí seirbhíse poist lena mbaineann, agus

(c) luafar ann na cúiseanna ar a bhfuil sé bunaithe.

(4) I gcás ina bhfuil an Coimisiún den tuairim nach bhfuil
ordachán comhlíonta nó á chomhlíonadh ag soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne nó ag soláthraí seirbhíse poist, de réir mar a bheidh,
tabharfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn don soláthraí seirbhíse



[2011.] [Uimh. 21.]An tAcht um Rialáil Cumarsáide
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poist uilechoitinne nó don soláthraí seirbhíse poist ina luafar na
cúiseanna atá leis an tuairim sin agus ina dtabharfar an deis don
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne nó don soláthraí seirbhíse poist
uiríll a dhéanamh nó aon neamhchomhlíonadh a leigheas, de réir
mar a shonrófar san fhógra, tráth nach déanaí ná—

(a) 4 sheachtain tar éis dháta an fhógra,

(b) cibé tréimhse is giorra ná 4 sheachtain a chomhaontóidh
an Coimisiún agus an soláthraí seirbhíse poist lena
mbaineann nó a shonróidh an Coimisiún i gcás
neamhchomhlíonadh leanúnach, nó

(c) cibé tréimhse eile is cuí leis an gCoimisiún sna himthosca.

(5) Déanfaidh an Coimisiún aon uiríll a dhéanfar faoi fho-alt (4)
a bhreithniú.

(6) (a) Féadfaidh an Coimisiún fógra a tugadh faoin alt seo a
leasú nó a chúlghairm agus tabharfaidh sé scéala i
scríbhinn don soláthraí seirbhíse poist dá réir sin.

(b) Tá feidhm ag an alt seo maidir le fógra arna leasú faoin
bhfo-alt seo mar atá feidhm aige maidir le fógra arna
thabhairt faoi fho-alt (4).

(7) Más rud é, ag deireadh na tréimhse a shonraítear i bhfógra
arna thabhairt faoi fho-alt (4), go bhfuil an Coimisiún den tuairim
nach bhfuil ordachán comhlíonta nó á chomhlíonadh ag soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne nó ag soláthraí seirbhíse poist, féadfaidh
an Coimisiún iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú á
cheangal ar an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne nó ar an
soláthraí seirbhíse poist an t-ordachán sin a chomhlíonadh (dá
ngairtear “ordú um chomhlíonadh” san alt seo). Is trí fhoriarratas a
dhéanfar iarratas den sórt sin.

(8) Ní fhéadfaidh an Ard-Chúirt an t-iarratas faoi fho-alt (7) a
éisteacht ach amháin más deimhin léi gur seirbheáladh cóip den
iarratas ar an soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne nó ar an soláthraí
seirbhíse poist lena mbaineann.

(9) Féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú eatramhach nó
idirbhreitheach a dhéanamh is cuí léi go dtí go gcinnfear iarratas
arna dhéanamh faoi fho-alt (7). Ní fhéadfaidh an Chúirt faoiseamh
eatramhach nó idirbhreitheach a dhiúltú de bhíthin amháin go
bhféadfadh nach mbainfeadh damáiste don Choimisiún dá mba rud
é nach ndeonófaí faoiseamh go dtí go gcinnfí an t-iarratas.

(10) Ar iarratas arna dhéanamh faoi fho-alt (7) a éisteacht,
féadfaidh an Ard-Chúirt ordú um chomhlíonadh a dhéanamh nó
diúltú don iarratas.

(11) (a) Féadfaidh iarratas ar ordú á ordú don soláthraí seirbhíse
poist uilechoitinne nó don soláthraí seirbhíse poist pionós
airgeadais de cibé méid a bheartóidh an Coimisiún a íoc
leis an gCoimisiún, ag féachaint d’imthosca an
neamhchomhlíonta lena mbaineann, a bheith ar áireamh
in iarratas arna dhéanamh faoi fho-alt (7) ar ordú um
chomhlíonadh.

(b) Féadfaidh an Ard-Chúirt, le linn di breith a thabhairt ar
iarratas ar ordú um chomhlíonadh a rinneadh faoi fho-alt
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(7), ag féachaint do na himthosca a bhaineann leis an
neamhchomhlíonadh lena mbaineann, a ordú don
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne nó don soláthraí
seirbhíse poist pionós airgeadais de cibé méid a shonrófar
san ordú nach mó in aon chás ná an méid a bheartóidh
an Coimisiún ina iarratas de bhun mhír (a) a íoc leis an
gCoimisiún.

(c) Áirítear na himthosca seo a leanas ar na himthosca dá
dtagraítear i mír (b):

(i) an fad a mhaireann an neamhchomhlíonadh;

(ii) éifeacht an neamhchomhlíonta ar úsáideoirí seirbhíse
poist agus ar sholáthraithe eile seirbhíse poist
uilechoitinne nó ar sholáthraithe eile seirbhíse poist;

(iii) aighneachtaí an Choimisiúin i leith an mhéid ar dóigh
leis gurb é an méid cuí é, agus

(iv) aon leithscéal nó míniú maidir leis an
neamhchomhlíonadh arna sholáthar ag an soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne nó an soláthraí
seirbhíse poist.

52.—(1) San alt seo, ciallaíonn “breith”—

(a) breith arna tabhairt ag an gCoimisiún faoi alt 17(2),
18(1)(b) nó (2), 28(2), 30(2), (5) nó (9), 33(4) nó (5) nó
41(1),

(b) cinneadh arna dhéanamh ag an gCoimisiún faoi alt
16(1)(a)(ii), 18(3), 32(9) nó 35(4) nó faoi alt 30(11A)(b)
(a chuirtear isteach le halt 44) den Phríomh-Acht, nó

(c) ordachán arna thabhairt ag an gCoimisiún faoi alt 16(10),
24(5), 31(1), 32(7), 34(2), 42(3) nó 43(3) nó (6).

(2) Féadfaidh úsáideoir nó soláthraí seirbhíse poist (dá ngairtear
“an t-achomharcóir” san alt seo), a ndéantar difear ábhartha dá
leasanna le breith, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i
gcoinne na breithe tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis scéala a
thabhairt don úsáideoir nó don soláthraí seirbhíse poist maidir leis
an mbreith sin.

(3) Déanfar achomharc faoin alt seo ar cibé modh a fhorordaítear
le rialacha cúirte de chuid na hArd-Chúirte nó a ordóidh an Ard-
Chúirt.

(4) Déanfaidh an t-achomharcóir fógra maidir le hachomharc
agus maidir leis na forais atá leis a thabhairt don Choimisiún ar cibé
modh a fhorordaítear le rialacha cúirte de chuid na hArd-Chúirte nó
a ordóidh an Ard-Chúirt.

(5) Déanfaidh an Ard-Chúirt achomharc faoin alt seo a éisteacht
agus a chinneadh agus féadfaidh sí cibé orduithe a dhéanamh is dóigh
léi is cuí.

(6) Áirítear ar na horduithe a fhéadfaidh an Ard-Chúirt a
dhéanamh ar achomharc a éisteacht faoin alt seo—
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(a) ordú lena ndéanfar an bhreith a dhaingniú nó a chur ar
ceal go hiomlán nó go páirteach, agus

(b) ordú lena dtarchuirfear an ní chun go dtabharfaidh an
Coimisiún breith air an athuair de réir ordacháin na
Cúirte.

(7) Faoi réir fho-alt (8), maidir le hachomharc faoin alt seo—

(a) ní dhéantar difear leis d’oibriú na breithe a ndéantar an t-
achomharc ina coinne, nó

(b) ní choisctear leis beart a dhéanamh chun an bhreith a chur
i ngníomh, mura n-ordaíonn an Ard-Chúirt a mhalairt.

(8) (a) I gcás ina ndéantar achomharc faoin alt seo i gcoinne
breithe, féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú a dhéanamh
is dóigh leis an gCúirt is cuí lena gcuirfear bac ar oibriú
nó ar chur i ngníomh na breithe, nó coda den bhreith sin,
nó lena ndéanfar difear thairis sin don chéanna, go dtí go
n-éistfear an t-achomharc.

(b) Má tá ordú i bhfeidhm faoi mhír (a) (lena n-áirítear ordú
a athraíodh roimhe sin uair amháin nó níos mó faoin mír
seo), féadfaidh an Ard-Chúirt ordú eile a dhéanamh lena
ndéanfar an t-ordú a athrú nó a chúlghairm.

(c) Maidir le hordú atá i bhfeidhm faoi mhír (a) (lena n-
áirítear ordú a athraíodh roimhe sin uair amháin nó níos
mó faoi mhír (b))—

(i) tá sé faoi réir cibé coinníollacha a shonraítear san
ordú, agus

(ii) tá éifeacht leis—

(I) má tá tréimhse chun an t-ordú a oibriú sonraithe
san ordú, go dtí deireadh na tréimhse sin nó,
má dhéantar an t-achomharc a chinneadh roimh
dheireadh na tréimhse sin, go dtí go ndéanfar an
cinneadh, nó

(II) mura bhfuil aon tréimhse sonraithe amhlaidh, go
dtí go dtabharfar breith ar an achomharc.

(9) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na hArd-Chúirte ar
achomharc a éisteacht faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead
ón Ard-Chúirt, ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Uachtaraí ar
cheist shonraithe dlí.

Caibidil 10

Cionta i ndáil le seirbhísí poist

53.—(1) Déanann duine cion más rud é, gan comhaontú an tseolaí
agus, i gcás duine is soláthraí seirbhíse poist nó fostaí nó gníomhaire
de chuid soláthraí seirbhíse poist, contrártha dá dhualgas nó dá
dualgas, go ndéanann sé nó sí d’aon turas—

(a) postphaicéad atá dírithe chuig duine eile a mhoilliú nó a
choinneáil, nó cur isteach air nó é a oscailt nó aon ní a
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dhéanamh chun a sheachadadh a chosc, nó más rud é go
n-údaraíonn, go gceadaíonn nó go ligeann sé nó sí do
dhuine eile (nach é nó í an seolaí é nó í) déanamh
amhlaidh,

(b) a nochtadh gurb ann do phostphaicéad dá dtagraítear i mír
(a), nó a bhfuil ann a nochtadh, nó

(c) aon fhaisnéis a fhaightear ó phostphaicéad dá dtagraítear
i mír (a) a úsáid chun aon chríche.

(2) Déanann duine cion más rud é go ndéanann sé nó sí, gan
leithscéal réasúnach agus, i gcás duine is soláthraí seirbhíse poist nó
is fostaí nó gníomhaire de chuid soláthraí seirbhíse poist, contrártha
dá dhualgais nó dá dualgais, mála poist a oscailt d’aon turas.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoin Acht seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme C
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €75,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Níl feidhm ag an alt seo maidir le haon duine atá ag
gníomhú—

(a) de bhun aon cheann de na cumhachtaí maidir le
postphaicéid a chur ar aghaidh a leagtar amach in alt 47,

(b) de bhun ordacháin a thug an tAire faoi alt 110 d’Acht
1983, arna chur chun feidhme le halt 54, nó

(c) faoi údarás dleathach eile.

54.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar tagairtí don chuideachta in
alt 110 d’Acht 1983, a mhéid a bhaineann an t-alt sin leis an bPost,
a léamh mar thagairtí do sholáthraí seirbhíse poist.

(2) Gan dochar d’fheidhm alt 110 d’Acht 1983 maidir leis an
bPost, níl feidhm ag an alt sin, maidir le soláthraithe seirbhíse poist
eile, ach amháin chun críocha alt 53 agus an Achta um Post-Phaicéid
agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil),
1993.

(3) Leasaítear an tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí
Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil), 1993—

(a) i mír (a)(ii) den mhíniú ar “tascradh” in alt 1, trí “ar cion
é faoi alt 53 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí
Poist), 2011” a chur in ionad “ar cion é faoi alt 84 den
Acht sin”,

(b) in alt 9(3), trí “soláthraí seirbhíse poist (de réir bhrí an
Achta um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011)” a
chur in ionad “an Post”,
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(c) in alt 10(1)(a), trí “alt 53 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011 nó alt 98 d’Acht 1983” a chur in
ionad “alt 84 nó 98 d’Acht 1983”,

(d) in alt 10(2)(a), trí “alt 53(4) den Acht um Rialáil
Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011 nó alt 98(2) d’Acht
1983” a chur in ionad “alt 84(2) nó 98(2) d’Acht 1983”,
agus

(e) in alt 10(2)(d)(ii), trí “ag soláthraí seirbhíse poist (de réir
bhrí an Achta um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist),
2011)” a chur in ionad “ag an bPost”.

(4) Leasaítear alt 110 d’Acht 1983—

(a) i bhfo-alt (6), trí “Faoi réir fho-alt (8), aon duine” a chur
in ionad “Aon duine”, agus

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

(5) I gcás an Phoist agus aon soláthraí seirbhíse poist
eile (de réir bhrí an Achta um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011), níl feidhm ag fo-alt (6) ach amháin
i leith an Post nó aon soláthraí seirbhíse poist den sórt sin,
de réir mar a bheidh, d’fhágáil ordacháin arna n-eisiúint
faoin alt seo chun críocha alt 53 den Acht um Rialáil
Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011 agus an Achta um Post-
Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a
Thascradh (Rialáil), 1993 gan chomhlíonadh.”.

55.—(1) Déanann duine cion má chuireann sé nó sí leis an bpost
aon phostphaicéad—

(a) ina bhfuil iniata aon chréatúr, airceadal nó rud d’aon
chineál, lena n-áirítear aon substaint phléascach nó
urchóideach nó substaint atá contúirteach ar shlí eile, ar
dóigh di díobháil a dhéanamh—

(i) d’aon phostphaicéad eile i gcúrsa a churtha ar aghaidh
leis an bpost, nó

(ii) d’aon fhostaí nó gníomhaire de chuid soláthraí
seirbhíse poist,

(b) ina bhfuil iniata aon airceadal nó rud ar bith atá
mígheanasach, graosta, róghráiniúil nó bagrach, nó

(c) a bhfuil ar an bpostphaicéad nó ar a chlúdach aon fhocail,
marcanna nó dearaí de ghné mhígheanasach, ghraosta,
róghráiniúil nó bhagrach.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme A
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €75,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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(3) Níl feidhm ag fo-alt (1)(a) maidir le postphaicéid ina bhfuil
iniata aon rud a gceadaíonn an soláthraí seirbhíse poist lena
mbaineann é a chur (cibé acu i gcoitinne nó go sonrach), ar
choinníoll go gcuirtear postphaicéid den sórt sin de réir théarmaí
agus choinníollacha an tsoláthraí seirbhíse poist sin.

56.—(1) Déanann duine cion má dhéanann sé nó sí, gan
leithscéal réasúnach—

(a) bac nó treampán a chur ar sholáthraí seirbhíse poist
uilechoitinne nó ar fhostaí nó gníomhaire de chuid
soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne i bhfeidhmiú a
dhualgais nó a dualgais i dtaca le seirbhís poist
uilechoiteann uile, nó aon chuid di, a sholáthar, nó

(b) le linn dó nó di a bheith in aon phostoifig nó áitreabh
gaolmhar, bac nó treampán a chur ar chúrsa gnó soláthraí
seirbhíse poist uilechoitinne i dtaca le seirbhís poist
uilechoiteann uile, nó aon chuid di, a sholáthar.

(2) Déanann duine cion má mhainníonn sé nó sí, gan leithscéal
réasúnach, postoifig nó áitreabh gaolmhar a fhágáil nuair a
cheanglaíonn fostaí nó gníomhaire de chuid soláthraí seirbhíse poist
uilechoitinne, ar a bhfuil amhras réasúnach go ndearna an duine
céadluaite cion faoi fho-alt (1), air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus
féadfaidh an fostaí sin nó an gníomhaire sin an duine céadluaite a
chur amach.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoi fho-alt (1) nó (2) dlitear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme E a chur air
nó uirthi.

(4) San alt seo, ciallaíonn “áitreabh gaolmhar” aon áitreabh a
bhaineann le postoifig nó a úsáidtear i dteannta postoifige.

57.—(1) Aon duine a dhéanann, d’aon turas agus gan leithscéal
dleathach, aon mhír seachas postphaicéad a chur isteach i mbosca
poist, déanann sé nó sí cion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme C
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €75,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a chuireann isteach d’aon turas ar an taobh amuigh
de bhosca poist, seachas le toiliú roimh ré ón soláthraí seirbhíse poist
lena mbaineann, déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme C nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

58.—Aon fhostaí nó gníomhaire de chuid soláthraí seirbhíse poist
a dhéanann, chun aon chríche ar bith, gan leithscéal réasúnach,
postphaicéad a dhícheilt i gcúrsa a churtha ar aghaidh leis an bpost,
déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil de chuid aicme C nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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59.—Leasaítear alt 43 den Phríomh-Acht—

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

“(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionchúiseamh
mar gheall ar chion—

(a) faoi alt 53(2),

(b) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide
Leictreonaí) (Seirbhís Uile-Choiteann agus
Cearta Úsáideoirí), 2003 (I.R. Uimh. 308 de
2003),

(c) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide
Leictreonaí) (Cosaint Sonraí agus
Príobháideacht), 2003 (I.R. Uimh. 535 de
2003), nó

(d) faoi alt 53, 55, 56(2), 57 nó 58 den Acht um
Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011.”,

agus

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

(3) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “cion iomchuí”
cion—

(i) faoi alt 13C(2) nó (5), 13D(2) nó (5),
13F(5), 24(3), 38C, 38D, 38E, 39(6) nó
45(2) den Acht seo,

(ii) faoi alt 13 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar
Cumarsáide Leictreonaí), 2010, nó

(iii) faoi alt 38(7), 42(4), 56(1) nó (2), 57(2) nó
58 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011.

(b) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland)
Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith
ciona iomchuí a thionscnamh laistigh de 12 mhí
ón dáta a rinneadh an cion.”.

60.—Leasaítear alt 44 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) trí
“(seachas cion faoi alt 53, 55, 56(2), 57 nó 58 den Acht um Rialáil
Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011)” a chur isteach i ndiaidh “faoin
Acht seo”.
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Caibidil 11

Soláthar postais in aisce d’iarrthóirí a rialáil

61.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “ordú ainmniúcháin” ordú arna dhéanamh ag an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi fho-alt (2);

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse poist iomchuí”—

(a) i gcás nach ndéantar aon ordú ainmniúcháin, an Post, nó

(b) i gcás ina ndéantar ordú ainmniúcháin, an duine a
ainmnítear amhlaidh,

i ndáil le postas in aisce a sholáthar d’iarrthóirí de bhun gach forála
nó aon fhorála díobh seo a leanas:

(i) alt 25 d’Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-
Scoile), 1937;

(ii) alt 57 den Acht Toghcháin, 1992;

(iii) alt 32 d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993;

(iv) riail 22 de Chuid 1 den Dara Sceideal a ghabhann leis an
Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997.

(2) Féadfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil, duine nó daoine a ainmniú le hordú chun bheith ina
sholáthraí nó ina soláthraí seirbhíse poist iomchuí (dá ngairtear
“ordú ainmniúcháin” san alt seo).

(3) (a) Maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann
le postas in aisce a sholáthar d’iarrthóirí de bhun gach
ceann nó aon cheann de na forálacha a shonraítear i
bhfomhíreanna (i) go (iv) den mhíniú ar “soláthraí
seirbhíse poist iomchuí” i bhfo-alt (1), déanfaidh an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an soláthraí
seirbhíse poist iomchuí lena mbaineann iad a
chomhaontú, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus, más cuí,
leis an Aire Cosanta.

(b) Ar iarraidh ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
údaróidh an tAire Airgeadais an tsuim chuí is iníoctha, de
bhun na dtéarmaí agus na gcoinníollacha dá dtagraítear i
mír (a), as an bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Chiste
sin le soláthraí seirbhíse poist iomchuí.

(4) D’ainneoin aisghairm alt 74 d’Acht 1983 le halt 4(1), leanfaidh
scéimeanna a rinneadh faoin alt sin 74 agus atá i bhfeidhm díreach
roimh theacht i ngníomh don Acht seo de bheith i bhfeidhm go dtí
an dáta a thiocfaidh cibé ordú ainmniúcháin a dhéanfar i ngníomh.

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

62.—(1) Leasaítear alt 3 d’Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill
Phríomh-Scoile), 1937 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘soláthraí seirbhíse poist iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le
halt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011.”.

(2) Leasaítear alt 5 d’Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill
Phríomh-Scoile), 1937—

(a) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den
alt sin, agus

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

“(2) Maidir leis na caiteachais a thabhaíonn soláthraí
seirbhíse poist iomchuí de dhroim an Achta seo (cibé acu
a bhaineann na caiteachais sin le hiarrthóirí i dtoghcháin
d’fheidhmiú an chirt chun postas in aisce a thugtar le halt
25 den Acht seo nó a thabhaítear iad amhlaidh ar shlí eile
i ndáil le toghchán Seanaid), íocfar iad, a mhéid a údaróidh
an tAire Airgeadais ar iarraidh ón Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, as an bPríomh-Chiste nó a
thoradh fáis.”.

63.—(1) Leasaítear alt 2(1) den Acht Toghcháin, 1992 tríd an
míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘soláthraí seirbhíse poist iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le
halt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;”.

(2) Leasaítear alt 4(2) den Acht Toghcháin, 1992 trí “soláthraí
seirbhíse poist iomchuí” a chur in ionad “an Post”.

(3) Leasaítear alt 57 den Acht Toghcháin, 1992—

(a) i bhfo-alt (1), trí “alt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011” a chur in ionad “cibé
coinníollacha a shonrófar faoi alt 74 den Acht Seirbhísí
Poist agus Teileachumarsáide, 1983”,

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “don soláthraí seirbhíse poist iomchuí”
a chur in ionad “don Phost”, agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “an soláthraí seirbhíse poist iomchuí” a
chur in ionad “an Post”.

64.—(1) Leasaítear alt 3(1) d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993
tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘soláthraí seirbhíse poist iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le
halt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;”.
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(2) Leasaítear alt 5(2) d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993 trí
“soláthraí seirbhíse poist iomchuí” a chur in ionad “an Post”.

(3) Leasaítear alt 32 d’Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993—

(a) i bhfo-alt (1), trí “alt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011” a chur in ionad “cibé
coinníollacha a shonrófar faoi alt 74 den Acht Seirbhísí
Poist agus Teileachumarsáide, 1983”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Féadfaidh an soláthraí seirbhíse poist iomchuí a
cheadú d’iarrthóir an ceart réamhráite a fheidhmiú sula
mbeidh an t-iarrthóir i dteideal faoi fho-alt (2) déanamh
amhlaidh ar an iarrthóir do thabhairt cibé urrúis a
cheanglóidh an soláthraí seirbhíse poist iomchuí go n-
íocfar an postas ar an gcomhfhreagras go léir chuirfidh an
t-iarrthóir faoin alt seo i gcás nach dtiocfaidh an t-iarrthóir
chun bheith i dteideal amhlaidh an ceart sin a fheidhmiú.”,

agus

(c) i bhfo-alt (4), trí “don soláthraí seirbhíse poist iomchuí” a
chur in ionad “don Phost”.

65.—(1) Leasaítear alt 2(1) den Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa, 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur
isteach:

“tá le ‘soláthraí seirbhíse poist iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le
halt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011;”.

(2) Leasaítear alt 4(2) den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997 trí “soláthraí seirbhíse poist iomchuí” a chur in
ionad “an Post”.

(3) Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, i riail 22—

(a) i mír (1), trí “alt 61 den Acht um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011” a chur in ionad “cibé
coinníollacha a shonrófar faoi alt 74 den Acht Seirbhísí
Poist agus Teileachumarsáide, 1983”, agus

(b) i mír (2), trí “an soláthraí seirbhíse poist iomchuí” a chur
in ionad “an Post”.

CUID 3

An Córas Postchód Náisiúnta

66.—(1) San alt seo—

tá le “córas postchód náisiúnta” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2);

ciallaíonn “postchód” cód arb é atá ann uimhreacha nó carachtair
eile nó uimhreacha agus carachtair eile araon lena sainaithnítear an
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ceantar ina bhfuil seoladh agus, más cuí, suíomh ná háite ina bhfuil
seoladh;

ciallaíonn “comhlacht poiblí”—

(a) Roinn Stáit,

(b) údarás áitiúil,

(c) comhlacht arna bhunú le haon achtachán.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú roimh ré ón Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, conradh a dhéanamh le duine nó le
daoine maidir le forbairt, cur i ngníomh agus cothabháil córais (dá
ngairtear an “córas postchód náisiúnta” san alt seo) chun postchóid
a leithroinnt, a scaipeadh agus a bhainistiú d’fhonn seirbhísí poist a
sholáthar, agus chun críocha a bhaineann le seirbhísí poist a
sholáthar, agus maidir le daoine eile d’úsáid an chórais postchód
náisiúnta chun cibé críocha eile is dóigh leis an Aire is cuí.

(3) Sa chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt (2), sonrófar na téarmaí
agus na coinníollacha a bhaineann leis an gcóras postchód náisiúnta
a fhorbairt, a chur i ngníomh agus a chothabháil agus, go háirithe,
sonrófar na nithe seo a leanas ann—

(a) na coinníollacha ar faoina réir a fhéadfar postchóid a chur
ar fáil,

(b) na coinníollacha a bhaineann le cearta maoine intleachta
a chosaint, agus

(c) na coinníollacha (lena n-áirítear coinníollacha maidir le
forchur muirear) ar faoina réir a fhéadfar an córas
postchód náisiúnta a chur ar fáil d’aon duine ar mian leis
nó léi é a úsáid.

(4) Le linn don chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bheith i
bhfeidhm, soláthróidh an duine nó na daoine lena ndéanann an tAire
conradh amhlaidh cibé faisnéis a theastaíonn ón Aire chun críocha
an ailt seo.

(5) Ní léifear aon ní i bhfo-alt (3) ionas go gcoiscfear—

(a) an córas postchód náisiúnta a roinnt le comhlachtaí poiblí
saor in aisce d’fhonn a gcuid feidhmeanna a
chomhlíonadh,

(b) an ceanglas, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a
shonrófar sa chonradh, beartas muirearaithe dhifreálaigh
a ghlacadh le haghaidh úsáid tráchtála agus
neamhthráchtála an chórais postchód náisiúnta ag
daoine eile.

CUID 4

Leasuithe ar an Acht Craolacháin, 2009

67.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Craolacháin,
2009.
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68.—Leasaítear alt 118 d’Acht 2009 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Maidir le gach méid a íocfar le TG4 faoi alt 123(4), ní
úsáidfidh TG4 é ach amháin—

(a) chun a cuid cuspóirí seirbhíse poiblí a shaothrú, agus

(b) chun méideanna arna dtobhach ar TG4 faoi alt 33 a
íoc.”.

69.—Leasaítear alt 123 d’Acht 2009—

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

“(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, méid a íoc le RTÉ agus le TG4
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, i leith gach
bliana airgeadais dar tús an bhliain airgeadais dar tosach
an 1 Eanáir 2011, ar méid é is comhionann le hiomlán na
bhfáltas sa bhliain sin i leith táillí ceadúnais teilifiíe arna
leithroinnt ar RTÉ agus TG4, de réir mar a chinnfidh an
tAire de réir fho-alt (1A), lúide—

(a) aon chaiteachais a dheimhneoidh an tAire mar
chaiteachais a thabhaigh sé nó sí sa bhliain sin
i ndáil le bailiú na dtáillí sin, agus

(b) aon mhéid a íocadh faoi alt 156(2).”,

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

“(1A) (a) Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cinnfidh
an tAire an cion den mhéid dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) agus atá le híoc le RTÉ agus le
TG4, faoi seach.

(b) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha mhír
(a), beidh aird ag an Aire ar chumas RTÉ agus
TG4 a gcuid cuspóirí seirbhíse poiblí a
chomhlíonadh.”,

agus

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

“(2A) Déanfaidh TG4 an méid a íocfar le TG4 i ngach
bliain airgeadais faoi fho-alt (1) a úsáid—

(a) chun a cuid cuspóirí seirbhíse poiblí a
shaothrú, agus

(b) chun méideanna arna dtobhach ar TG4 faoi alt
33 a íoc.”.
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70.—Leasaítear alt 124 d’Acht 2009 i bhfo-alt (5) trí “agus
méideanna aon íocaíochtaí atá le déanamh le TG4 faoi alt 123” a
chur in ionad “agus méid aon íocaíochta atá le déanamh le TG4 faoi
alt 123(4)”.

71.—Leasaítear alt 145 d’Acht 2009 tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fho-alt (14):

“(15) (a) Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí cibé méid a
chinnfidh an tAire, i gcomhairle leis an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus leis an
Aire Coimirce Sóisialaí, a íoc leis an Aire i leith gach
ceadúnais (más ann) a eisítear de réir na scéime dá
dtagraítear i bhfo-alt (12).

(b) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha mhír (a),
beidh aird ag an Aire ar chumas RTÉ agus TG4 a
gcuid cuspóirí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh.

(16) Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí cibé sonraí agus
faisnéis a chothabháil agus a thabhairt, agus sin i cibé formáid
(lena n-áirítear formáid leictreonach), a theastóidh ón Aire, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Coimirce Sóisialaí, i ndáil le
feidhmiú cumhachtaí a thugtar don Roinn Coimirce Sóisialaí
faoin gCuid seo.”.

72.—Leasaítear alt 154 d’Acht 2009 i bhfo-alt (1) tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad mhír (e)—

“(e) forbairt a dhéanamh ar chartlannú bunábhar clár le
haghaidh gach ceann nó aon cheann de na tuairiscí
cláir a shonraítear i míreanna (a), (b), (c), (d) agus
(f), lena n-áirítear forbairtí teicneolaíochta agus
córais chun fáil agus rochtain ar bhunábhar clár arna
chartlannú a fheabhsú, agus”.
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SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Aisghairm

Ítim Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil nó Uimhir

agus Bliain

(1) (2) (3) (4)

1 1 & 2 Vict., c. 98 Railways An tAcht iomlán.
(Conveyance of
Mails) Act 1838

2 10 & 11 Vict., c. Post Office An tAcht iomlán.
85 (Duties) Act 1847

3 31 & 32 Vict., c. Regulation of Ailt 36 agus 37.
119 Railways Act 1868

4 36 & 37 Vict., c. Regulation of Ailt 18, 19 agus 20
48 Railways Act 1873

5 38 & 39 Vict., c. Sale of Food and Alt 16.
63 Drugs Act 1875

6 56 & 57 Vict., c. Conveyance of Ailt 2 agus 3.
38 Mails Act 1893

7 8 Edw. 7, c. 48 Post Office Act Ailt 5, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22,
1908 26, 27, 28, 29, 30, 32, 44, 48,

51, 53, 53A, 55, 57, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67 (a mhéid a
bhaineann sé leis an bPost
nó le hoifigigh de chuid an
Phoist), 68, 69, 70(3), 72, 74,
75, 78, 79, agus 81.

8 Uimh. 40 de 1936 An tAcht um Aer- Alt 67.
Loingseoireacht
agus Aer-Iompar,
1936

9 Uimh. 7 de 1937 An tAcht Post- An tAcht iomlán.
Oifige (Postas do
Sheachaint), 1937

10 Uimh. 21 de 1944 An tAcht Iompair, Alt 53(1)(c).
1944

11 Uimh. 17 de 1951 An tAcht um Oifig Ailt 9(3) agus 12.
an Phoist (Leasú),
1951

12 Uimh. 19 de 1958 An tAcht Iompair, Alt 3.
1958

13 Uimh. 24 de 1983 An tAcht Seirbhísí Ailt 5(2), 64, 66, 70 (a
Poist agus mhéid a bhaineann sé le
Teileachumarsáide, scéimeanna maidir le
1983 seirbhísí poist a sholáthar),

71, 72, 74, 75, 82, 83 agus
84.
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CUID 2

Cúlghairm

Ítim Uimhir agus Lua Méid na
bliain cúlghairme

(1) (2) (3) (4)

1 I.R. Uimh. 616 Rialacháin na gComhphobal An ionstraim
de 2002 Eorpach (Seirbhísí Poist), iomlán.

2002

2 I.R. Uimh. 135 Rialacháin na gComhphobal An ionstraim
de 2008 Eorpach (Seirbhísí Poist) iomlán.

(Leasú), 2008
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar achtacháin eile

Ítim Seisiún agus Gearrtheideal An Leasú
Caibidil nó

Uimhir agus
bliain

(1) (2) (3) (4)

1 8 Edw. 7, c. Post Office Act (a) In alt 73(1), “mail bag, postal
48 1908 packet,” a scriosadh gach

áit a bhfuil sé.

(b) In alt 89, an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe
ar an abairt “mail bag”:

“The expression ‘mail bag’ has
the same meaning as in the
Communications Regulation
(Postal Services) Act 2011:”.

(c) In alt 89, an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe
ar an abairt “postal
packet”:

“The expression ‘postal packet’
has the same meaning as in the
Communications Regulation
(Postal Services) Act 2011:”.

(d) In alt 89, an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe
ar an abairt “post office”:

“The expression ‘post office’ has
the same meaning as in the
Communications Regulation
(Postal Services) Act 2011:”.

(e) In alt 89, an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe
ar an abairt “post office
letter box”:

“The expression ‘post office
letter box’ shall be construed
as a reference to a post box
within the meaning of the
Communications Regulation
(Postal Services) Act 2011:”.

2 Uimh. 17 de Acht na nArm In alt 19, tagairtí d’fhostaí de chuid
1925 Teine, 1925 soláthraí seirbhíse poist a chur in

ionad tagairtí d’oifigeach don
Phost.

3 Uimh. 2 de An tAcht um In alt 49(1), “soláthraí seirbhíse
1956 Chearrbhachas poist” a chur in ionad “an Post”.

agus Crannchuir,
1956

4 Uimh. 26 de An tAcht I gCuid 1 den Chéad Sceideal, an
1980 Ombudsman, 1980 méid seo a leanas a chur in ionad

“An Post”:

“An Post (seachas gníomh a
rinneadh i gcomhlíonadh a
chuid feidhmeanna maidir le
seirbhísí poist de réir bhrí an
Achta um Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011 a
sholáthar)”.
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Ítim Seisiún agus Gearrtheideal An Leasú
Caibidil nó
Uimhir agus

bliain

(1) (2) (3) (4)

5 Uimh. 24 de An tAcht Seirbhísí (a) In alt 3, “a dhéanfaidh an
1983 Poist agus tAire nó an tAire

Teileachumarsáide, Airgeadais faoin Acht seo”
1983 a chur in ionad “a

dhéanfaidh an tAire, an
tAire Airgeadais nó an
tAire Trádála, Tráchtála
agus Turasóireachta faoin
Acht seo nó a dhéanfaidh
an chuideachta poist faoi
alt 84”.

(b) In alt 4(1), mír (d) a
scriosadh.

(c) In alt 4(1)(f), “84,” a
scriosadh.

(d) In alt 5(4), mír (a) a
scriosadh.

(e) In alt 5(6), “84,” a scriosadh.

6 Uimh. 20 de An tAcht um (a) In alt 13(7), an méid seo a
2002 Rialáil leanas a chur isteach i

Cumarsáide, 2002 ndiaidh mhír (a):

“(aa) soláthraí seirbhíse
poist a mheastar a
bheith údaraithe de réir
alt 38 den Acht um
Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011,
nó”.

(b) In alt 13(7)(b), “le gnóthais
aonair, le soláthraithe
seirbhíse poist aonair nó le
daoine aonair” a chur in
ionad “le gnóthais aonair
nó le daoine aonair”.

(c) In alt 60, “faoi Chuid 5” a
chur in ionad “faoin gCuid
seo”.

(d) I gCuid 1 de Sceideal 1, mír
(4)(b) a scriosadh.

(e) I gCuid 2 de Sceideal 1, mír
(36) a scriosadh.

7 Uimh. 2 de An tAcht um (a) I mír 10 de Chuid 1 de
2005 Cheartas Coiriúil Sceideal 2, fomhír (d) a

(Cionta scriosadh.
Sceimhlith-
eoireachta), 2005 (b) I mír 10 de Chuid 1 de

Sceideal 2, an méid seo a
leanas a chur in ionad
fhomhír (e):

“(e) alt 55 den Acht um
Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011
(toirmeasc ar airceadail
áirithe a chur leis an
bpost);”.

65

Sc.2



Sc.2

66

[Uimh. 21.] [2011.]An tAcht um Rialáil Cumarsáide
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Ítim Seisiún agus Gearrtheideal An Leasú
Caibidil nó
Uimhir agus

bliain

(1) (2) (3) (4)

(c) I mír 6 de Chuid 2 de Sceideal
6, an méid seo a leanas a
chur in ionad fhomhír (c):

“(c) alt 55 den Acht um
Rialáil Cumarsáide
(Seirbhísí Poist), 2011
(toirmeasc ar airceadail
áirithe a chur leis an
bpost).”.
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SCEIDEAL 3

Caighdeáin Cáilíochta le haghaidh Poist Trasteorann Laistigh
den Chomhphobal

Tá na caighdeáin cáilíochta le haghaidh poist trasteorann laistigh den
Chomhphobal i ngach tír le bunú i ndáil leis an teorainn ama le
haghaidh ródú, arna tomhas ó cheann go ceann* maidir le míreanna
poist den earnáil chaighdeánach is tapúla de réir na foirmle D + n, i
gcás gurb ionann D agus an dáta taiscthe** agus n an líon laethanta
oibre a théann in éag idir an dáta sin agus an seachadadh sin ar
an seolaí.

Caighdeáin cáilíochta le haghaidh poist trasteorann laistigh den
Chomhphobal.

An Teorainn Ama An Cuspóir

D + 3 85% de mhíreanna

D + 5 97% de mhíreanna

Ní foláir na caighdeáin a bhaint amach, ní hamháin le haghaidh an
tráchta go léir laistigh den Chomhphobal, ach freisin le haghaidh
gach ceann de na sreabhaí déthaobhacha idir dhá Bhallstát.

*Déantar ródú ó cheann go ceann a thomhas ón bpointe rochtana ar an líonra chuig
an bpointe seachadta ar an seolaí.
**Is é an dáta taiscthe atá le cur i gcuntas an lá céanna a thaisctear an mhír, ar
choinníoll go ndéantar é a thaisceadh roimh an am bailithe deiridh a fhógraítear ón
bpointe rochtana ar an líonra atá i gceist. Nuair a dhéantar taisceadh tar éis na teorann
ama sin, is é an lá bailithe ina dhiaidh sin an dáta taiscthe atá le cur i gcuntas.
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SCEIDEAL 4

Treoir maidir le Ríomh an ghlanchostais, más ann, a ghabhann
le Seirbhís Uilechoiteann

Cuid A: Míniú ar na hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne.

Tagraíonn oibleagáidí seirbhíse uilechoitinne do na hoibleagáidí dá
dtagraítear in Airteagal 3 agus a chuireann Ballstát ar sholáthraí
seirbhíse poist agus a bhaineann le seirbhís poist a sholáthar ar fud
limistéir shonraithe gheografaigh, lena n-áirítear, más gá, praghsanna
aonfhoirmeacha sa limistéar geografach sin ar an tseirbhís sin a
sholáthar nó ar sheirbhísí áirithe a sholáthar saor in aisce do dhaoine
dalla agus leathdhalla.

Féadfar na nithe seo a leanas, i measc nithe eile, a áireamh ar na
hoibleagáidí sin:

—líon laethanta seachadta is mó ná an líon a leagtar amach
sa Treoir seo,

—inrochtaineacht ar phointí rochtana, d’fhonn na
hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne a chomhlíonadh,

—inacmhainneacht na dtaraifí a bhaineann leis an tseirbhís
uilechoiteann,

—praghsanna aonfhoirmeacha ar sheirbhís uilechoiteann,

—seirbhísí áirithe a sholáthar saor in aisce do dhaoine dalla
agus leathdhalla.

Cuid B: Glanchostas a ríomh.

Ceanglaítear ar údaráis rialála náisiúnta breithniú a dhéanamh ar
gach modh chun a chinntiú go bhfuil dreasachtaí cuí ann do
sholáthraithe seirbhíse poist (atá ainmnithe nó nach bhfuil) chun
oibleagáidí seirbhíse uilechoitinne a chomhall ar bhonn atá
éifeachtúil ó thaobh costais de.

Is é an glanchostas a ghabhann le hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne
aon chostas a bhaineann le soláthar na seirbhíse uilechoitinne a
oibriú nó atá riachtanach chun é a oibriú. Tá an glanchostas a
ghabhann le hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne le ríomh mar an
difríocht idir an glanchostas ar sholáthraí seirbhíse uilechoitinne
ainmnithe maidir le hoibriú faoi na hoibleagáidí seirbhíse
uilechoitinne agus an glanchostas a bheadh ar an soláthraí seirbhíse
poist céanna maidir le hoibriú gan na hoibleagáidí seirbhíse
uilechoitinne a bheith air.

Cuirfear i gcuntas leis an ríomh gach gné iomchuí eile, lena n-áirítear
aon sochair dholáimhsithe agus sochair mhargaidh a fhabhraíonn
chuig soláthraí seirbhíse poist atá ainmnithe chun seirbhís
uilechoiteann a sholáthar, an teideal chun brabúis réasúnaigh agus
dreasachtaí le haghaidh éifeachtúlachta ó thaobh costais de.

Tabharfar aird chuí ar mheasúnú ceart a dhéanamh ar na costais a
roghnódh aon soláthraí seirbhíse uilechoitinne ainmnithe a
sheachaint dá mba rud é nach mbeadh aon oibleagáid seirbhíse
uilechoitinne ann. Ba chóir go ndéanfaí measúnú, le linn an
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glanchostas a ríomh, ar na sochair, lena n-áirítear sochair
dholáimhsithe, do sholáthraí na seirbhíse uilechoitinne.

Tá an ríomh le bunú ar na costais is inchurtha i leith na nithe seo
a leanas:

(i) gnéithe de na seirbhísí sainaitheanta nach féidir a sholáthar
ach faoi chaillteanas nó a sholáthraítear faoi
choinníollacha costais nach dtagann faoi réim
gnáthchaighdeán tráchtála. Féadfar gnéithe seirbhíse
amhail na seirbhísí a mhínítear i gCuid A a áireamh san
earnáil seo;

(ii) úsáideoirí sonracha nó grúpaí sonracha úsáideoirí nach
féidir freastal orthu ach amháin faoi chaillteanas nó faoi
choinníollacha costais nach dtagann faoi réim
gnáthchaighdeán tráchtála, á chur i gcuntas an costas a
ghabhann leis an tseirbhís shonraithe a sholáthar, an t-
ioncam a ghintear agus aon phraghsanna aonfhoirmeacha
a ghearrann an Ballstát.

Áirítear san earnáil seo na húsáideoirí sin nó na grúpaí sin úsáideoirí
nach ndéanfadh oibritheoir tráchtála freastal orthu mura mbeadh
oibleagáid air seirbhís uilechoiteann a sholáthar.

Déanfar an glanchostas a ghabhann le gnéithe sonracha d’oibleagáidí
seirbhíse uilechoitinne a ríomh ar leithligh agus ar shlí a sheachnóidh
aon sochair agus costais dhíreacha nó neamhdhíreacha a
chomhaireamh faoi dhó. Déanfar an glanchostas foriomlán, ar aon
soláthraí seirbhíse uilechoitinne ainmnithe, a ghabhann le
hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne a ríomh mar chomhshuim na
nglanchostas a éiríonn as comhpháirteanna sonracha oibleagáidí
seirbhíse uilechoitinne, á chur aon sochair dholáimhsithe i gcuntas.
Is ar an údarás rialála náisiúnta atá an fhreagracht as an nglanchostas
a fhíorú. Comhoibreoidh an soláthraí (na soláthraithe) seirbhíse
uilechoitinne leis an údarás rialála náisiúnta chun a chumasú dó an
glanchostas a fhíorú.

Cuid C: Aon ghlanchostais a ghabhann le hoibleagáidí seirbhíse
uilechoitinne a ghnóthú.

D’fhéadfadh gur ghá, chun aon ghlanchostais a ghabhann le
hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne a ghnóthú nó a mhaoiniú,
soláthraithe seirbhíse uilechoitinne ainmnithe a chúiteamh i leith na
seirbhísí a sholáthraíonn siad faoi choinníollacha neamhthráchtála.
Toisc go bhfuil aistrithe airgeadais i gceist le cúiteamh den sórt sin,
ní foláir do Bhallstáit a chinntiú go ngabhtar de láimh iad ar mhodh
trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach. Fágfaidh
an méid sin go ndéanfar a laghad saofa is féidir ar iomaíocht agus ar
éileamh ó úsáideoirí de dhroim na n-aistrithe.

Ba chóir go n-úsáidfeadh sásra roinnte atá bunaithe ar chiste dá
dtagraítear in Airteagal 7(4) sásra trédhearcach neodrach chun
ranníocaí a bhailiú a sheachnaíonn ranníocaí a ghearradh faoi dhó
ar aschuir gnóthas agus ionchuir gnóthas araon.

Beidh an comhlacht neamhspleách a riarann an ciste freagrach as
ranníocaí a bhailiú ó ghnóthais a mheasfar a bheith faoi dhliteanas
ranníoc a dhéanamh i leith an ghlanchostais a ghabhann le
hoibleagáidí seirbhíse uilechoitinne sa Bhallstát agus déanfaidh sé
maoirseacht ar aistriú suimeanna a bheidh dlite do na gnóthais a
bheidh i dteideal íocaíochtaí a fháil ón gciste.
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