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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú.

2. Mínithe.

3. Rialacháin.

CUID 2

Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála

Caibidil 1

Tástáil ródacmhainneachta shainordaitheach agus deimhniú
ródacmhainneachta

4. Tástáil ródacmhainneachta shainordaitheach ar fheithiclí
áirithe.

5. Deimhniú ródacmhainneachta.

6. Cion arb éard é feithicil RFT a úsáid gan deimhniú
ródacmhainneachta.

7. Cumhacht chun a cheangal deimhniú ródacmhainneachta a
thabhairt ar aird.

8. Deimhniú ródacmhainneachta a thabhairt ar aird le linn
feithicil inneallghluaiste a cheadúnú faoi alt 1 den Acht
Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952.

Caibidil 2

Oibritheoirí tástála RFT agus tástálaithe RFT

9. Oibritheoirí tástála RFT.
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10. Foráil idirthréimhseach — tástálaithe údaraithe faoi

Rialacháin 2004.

11. Ceanglais maidir le húdarú mar oibritheoir tástála RFT a
eisiúint, a leasú agus a athnuachan.

12. Duine cuí oiriúnach.

13. Údarú nó údarú leasaithe mar oibritheoir tástála RFT a
thairiscint.

14. Leasú ar údarú.

15. Údarú mar oibritheoir tástála RFT a athnuachan.

16. Iarratais ar údarú agus údarú mar oibritheoir tástála RFT a
leasú nó a athnuachan.

17. Tástálaithe RFT.

18. Údarú a fhionraí.

19. Údarú a chúlghairm.

20. Fógra cúlghairme.

21. Oifigigh bhreithiúnachta.

22. Achomhairc i gcoinne breith ó oifigeach breithiúnachta.

23. Cion arb éard é duine d’airbheartú gur oibritheoir tástála
RFT nó tástálaí RFT é nó í nuair nach bhfuil sé nó sí
údaraithe amhlaidh.

24. Oifigigh údaraithe.

25. Cumhachtaí oifigeach údaraithe — tástáil RFT.

26. Barántas dul isteach.

27. Foirm ordacháin.

28. Córas faisnéise RFT agus taifid RFT.

29. Clár na n-oibritheoirí tástála RFT.

Caibidil 3

Cothabháil ródacmhainneachta feithiclí tráchtála

30. Feithiclí RFT a chothabháil.

31. Cumhachtaí oifigeach údaraithe — cothabháil RFT.

Caibidil 4

Iniúchtaí ródacmhainneachta ar thaobh an bhóthair

32. Iniúchtaí ródacmhainneachta ar thaobh an bhóthair.

33. Cigirí RFT a cheapadh.

34. Cumhachtaí cigire RFT.
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35. Cumhachtaí cigirí RFT agus oifigeach údaraithe.

Caibidil 5

Oifigigh údaraithe agus cigirí RFT do choinneáil feithiclí, etc.

36. Oifigigh údaraithe agus cigirí RFT do choinneáil feithiclí, etc.

Caibidil 6

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

37. Feidhmeanna a thabhairt don Údarás.

38. Treoirlínte.

39. Córas rátála priacal.

40. Ordacháin, fógraí agus scéala.

Caibidil 7

Imeachtaí

41. Pionóis agus ionchúisimh áirithe.

42. Cion ag comhlacht corpraithe.

Caibidil 8

Leasuithe ilghnéitheacha

43. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1961 —
dícháiliúchán iarmhartach.

44. Leasú ar an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 — pointí
pionóis.

45. Leasú ar alt 41 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994 —
feithiclí a choinneáil.

46. Leasú ar Acht 1961 — feithicil ar a bhfuil locht contúirteach
a thiomáint.

47. Leasú ar Acht 1961 — ceart chun ainm agus seoladh, etc.,
a éileamh.

48. Leasú ar Acht 2010.

CUID 3

Ceadúnú Tiománaithe

49. Leasú ar alt 4 den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre, 2006.

50. Leasú ar Chuid III d’Acht 1961 — údarás ceadúnúcháin.

51. Alt 37 d’Acht 1961 a aisghairm.

52. Leasú ar an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002.

53. Leasú ar alt 5 d’Acht 2006.

54. Leasú ar Acht 2010.
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55. Leasú ar alt 18 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1992.

56. Leasú ar an Acht Airgeadais, 1993.

————————

Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995 1995, Uimh. 24

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1994. 1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010 2010, Uimh. 6

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise), 2001 2001, Uimh. 50

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine), 2008 2008, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais, 1993 1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1994 1994, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 2002 2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992 1992, Uimh. 28

Achtanna na nArm Tine, 1925 go 2009

An tAcht um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil),
2000 2000, Uimh. 29

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1997 1997, Uimh. 29

An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus
Ceadúnais), 2003 2003, Uimh. 5

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine, 1997 1997, Uimh. 26

An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 2006 2006, Uimh.14

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 1961, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1968 1968, Uimh. 25

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1994 1994, Uimh. 7

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 2002, Uimh. 12

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2006 2006, Uimh. 23

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2010 2010, Uimh. 25

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2011 2011, Uimh. 28

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 2011 2011, Uimh. 31

Acht na mBóithre, 1993 1993, Uimh. 14

Acht na mBóithre, 2007 2007, Uimh. 34

Na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 2005 agus 2010

An tAcht um Chiontóirí Gnéis, 2001 2001, Uimh. 18

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÓRAS CHUN
RÓDACMHAINNEACHT FEITHICLÍ TRÁCHTÁLA A
CHINNTIÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
FEIDHMEANNA A THABHAIRT DON ÚDARÁS UM
SHÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE I nDÁIL LEIS AN
gCÓRAS SIN, DO THABHAIRT TUILLEADH
ÉIFEACHTA DO THREOIR 2006/22/CE AN 15 MÁRTA
2006 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE I nDÁIL LE CÓRAS RÁTÁLA PRIACAL
A THABHAIRT ISTEACH, DO LEASÚ NA nACHTANNA
UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 GO 2011 AGUS, I
nDÁIL LE CEADÚNÚ TIOMÁNAITHE, ACHTACHÁIN
ÁIRITHE EILE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[30 Bealtaine 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012 a ghairm den
Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin, le hordú nó le horduithe arna dhéanamh nó
arna ndéanamh ag an Aire faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir
aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú
amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna fán Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre, 2006 agus 2012 a ghairm den Acht seo agus den Acht fán
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 2006, le chéile, agus léifear
le chéile iad mar aon ní amháin.
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2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2006;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2010;

ciallaíonn “Údarás” an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre;

ciallaíonn “údarú” údarú mar oibritheoir tástála RFT faoi alt 9 nó
10 nó mar thástálaí RFT faoi alt 17;

ciallaíonn “oifigeach údaraithe” duine arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 24 mar oifigeach údaraithe;

ciallaíonn “deimhniú ródacmhainneachta” deimhniú arna eisiúint
faoi alt 5 nó faoi Rialachán 15 de Rialacháin 2004;

ciallaíonn “RFT” ródacmhainneacht feithiclí tráchtála;

ciallaíonn “cigire RFT”—

(a) comhalta den Gharda Síochána, nó

(b) cigire arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 33;

ciallaíonn “oibritheoir tástála RFT” duine arna údarú nó arna
húdarú faoi alt 9 nó 10;

ciallaíonn “tástálaí RFT” duine arna údarú nó arna húdarú faoi alt
17;

ciallaíonn “lárionad tástála RFT” áitreabh a shonrófar in údarú
oibritheora tástála RFT ina bhféadfar tástálacha RFT a dhéanamh;

ciallaíonn “tástálacha RFT” tástálacha a fhorordóidh an tAire faoi
alt 4;

ciallaíonn “feithicil RFT” feithicil a mbeidh feidhm ag rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 4 maidir léi;

ciallaíonn “oifigeach breithiúnachta” duine a bheidh ainmnithe faoi
alt 21;

ciallaíonn “ordachán” ordachán arna sheirbheáil faoi alt 25, 31 nó 35;

ciallaíonn “treoirlínte” treoirlínte a eiseoidh an tÚdarás faoi alt 38;

ciallaíonn “comhaontú fruilcheannaigh” comhaontú fruilcheannaigh
de réir bhrí alt 2 den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995;

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

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le feithicil RFT—

(a) i gcás feithicil RFT is ábhar do chomhaontú
fruilcheannaigh nó do chomhaontú léasaithe, an duine a
bhfuil an fheithicil ina sheilbh nó ina seilbh faoin
gcomhaontú, agus

(b) i gcás aon fheithicil RFT eile, an duine a choimeádann an
fheithicil de ghnáth;

ciallaíonn “pasráiteas”, i ndáil le feithicil RFT, ráiteas á rá go
ndearna oibritheoir tástála RFT, nó gur chuir sé nó sí faoi deara go
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ndearnadh, na tástálacha RFT a bheidh forordaithe i ndáil léi, agus
gur deimhin leis nó léi gur feithicil ródacmhainneach í ina leith;

ciallaíonn “forordaigh” forordaigh le rialacháin arna ndéanamh faoin
Acht seo;

ciallaíonn “áit phoiblí” áit phoiblí de réir bhrí alt 3 d’Acht 1961;

ciallaíonn “Rialacháin 2004” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Tástáil Feithiclí), 2004 (I.R. Uimh. 771 de 2004) arna leasú—

(a) le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tástáil Feithiclí)
(Leasú), 2007 (I.R. Uimh. 709 de 2007),

(b) le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tástáil Feithiclí)
(Leasú), 2008 (I.R. Uimh. 311 de 2008),

(c) le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tástáil Feithiclí)
(Leasú), 2011 (I.R. Uimh. 710 de 2011), agus

(d) le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tástáil Feithiclí)
(Leasú), 2012 (I.R. Uimh. 58 de 2012);

ciallaíonn “rátáil priacal” rátáil arna cinneadh de réir alt 39;

ciallaíonn “feithicil”—

(a) feithicil inneallghluaiste (de réir bhrí alt 3 d’Acht 1961),

(b) leantóir nó leathleantóir, nó

(c) cónasc de cheann amháin nó níos mó de (a) agus (b)
araon.

3.—Aon rialacháin a dhéanfar faoin Acht seo leagfar iad faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní
dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoi na rialacháin sin.

CUID 2

Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála

Caibidil 1

Tástáil ródacmhainneachta shainordaitheach agus deimhniú
ródacmhainneachta

4.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar
foráil maidir le tástáil ródacmhainneachta shainordaitheach ar
fheithiclí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, le rialacháin
faoin bhfo-alt sin, foráil a dhéanamh maidir leis na nithe seo a
leanas—

(a) na hearnálacha feithiclí a bheidh le tástáil,
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(b) uainiú agus minicíocht tástálacha,

(c) na hítimí a bheidh le tástáil,

(d) na tástálacha a bheidh le déanamh, an caighdeán is gá agus
an modh tástála,

(e) na saoráidí agus an trealamh a bheidh le húsáid chun
críocha tástála agus aon choinníollacha faoina ndéanfar
tástálacha,

(f) na daoine, agus cáilíochtaí agus oiliúint daoine, a
fhéadfaidh tástálacha a dhéanamh go bailí,

(g) na daoine nó na comhlachtaí a fhéadfaidh oiliúint a
sholáthar agus cáilíochtaí a dheimhniú faoi mhír (f),

(h) foirm agus modh iarratais chun tástáil ar fheithicil a fháil,

(i) an táille is iníoctha ar aon tástáil agus an duine a mbeidh
an táille iníoctha aige nó aici,

(j) eisiúint agus foirm tuarascála ar thástáil,

(k) eisiúint, foirm, bailíocht agus ré pasráitis,

(l) feithicil ar eisíodh pasráiteas ina leith a athghairm agus
a atástáil,

(m) pasráiteas a chúlghairm agus nithe gaolmhara (lena
n-áirítear táillí tástála a aisíoc),

(n) an fhaisnéis a bheidh le tabhairt don Aire agus don Údarás
ag oibritheoirí tástála RFT agus ag tástálaithe RFT i ndáil
le tástáil.

(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi fho-alt (2)(i)
maidir le méid socraithe d’aon táille is iníoctha a íoc leis an Údarás
chun a fheidhmeanna faoin gCuid seo a chomhall.

(4) Aon duine a dhéanann tástáil RFT nó a airbheartaíonn tástáil
RFT a dhéanamh, nó a eisíonn pasráiteas nó a airbheartaíonn
pasráiteas a eisiúint, de shárú ar aon rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo, déanann sé nó sí cion.

(5) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt (4), is cosaint
é a shuíomh go ndearna an duine cúisithe gach beart réasúnach, agus
go ndearna sé nó sí a dhícheall nó a dícheall, chun nach ndéanfadh
sé nó sí an cion.

5.—(1) I gcás go n-eiseoidh oibritheoir tástála RFT pasráiteas i
ndáil le tástálacha arna ndéanamh ar fheithicil RFT de réir alt 4,
déanfaidh an tAire, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar,
deimhniú ródacmhainneachta a eisiúint i leith na feithicle sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh ina mbeidh foráil maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) eisiúint, foirm, taispeáint, bailíocht agus ré deimhnithe
ródacmhainneachta,
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(b) deimhniú ródacmhainneachta agus deimhniú

ródacmhainneachta ionaid a eisiúint agus an táille ina
leith,

(c) deimhniú ródacmhainneachta a chúlghairm (agus nithe
gaolmhara lena n-áirítear táillí a aisíoc),

(d) deimhniú ródacmhainneachta a bheidh cúlghairthe a
thabhairt suas, agus

(e) feithicil a mbeidh deimhniú ródacmhainneachta eisithe ina
leith a athghairm agus a atástáil.

(3) Aon duine a sháraíonn foráil de rialacháin arna ndéanamh
faoi fho-alt (2) a ndeirtear sna rialacháin gur foráil phionósach í,
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(4) Ní dhéanfaidh sé difear d’aon ionchúiseamh mar gheall ar
chion faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011,
deimhniú ródacmhainneachta atá i bhfeidhm a bheith ann i leith
feithicle.

6.—(1) Ní úsáidfidh duine feithicil RFT in áit phoiblí mura bhfuil
deimhniú ródacmhainneachta i bhfeidhm i leith na feithicle an tráth
sin.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le duine a sháraíonn fo-alt (1), nach é nó í
úinéir na feithicle, déanann úinéir na feithicle cion freisin agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(4) I gcás go gcúisítear úinéir feithicle i gcion faoi fho-alt (3), is
cosaint ar an gcúiseamh é má shuíonn an t-úinéir go raibh an
fheithicil á húsáid gan toiliú uaidh nó uaithi tráth an chiona
líomhnaithe.

(5) Aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach
don Údarás agus a airbheartaíonn a dheimhniú nach raibh aon
deimhniú ródacmhainneachta i bhfeidhm i leith feithicil RFT
sonraithe ar lá nó laethanta sonraithe, nó ar feadh iomlán tréimhse
sonraithe, beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an duine a
airbheartaíonn gurb é nó gurb í a shínigh an deimhniú nó gan
cruthúnas gurbh oifigeach don Údarás é nó í, ina fhianaise, go dtí go
suífear a mhalairt, ar na nithe a airbheartaítear a bheith deimhnithe
sa deimhniú nó leis.

(6) Más rud é, in ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt
(2) nó (3) go suífear, ar éileamh a bheith déanta ar dhuine faoi alt 7—

(a) gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh an duine deimhniú
ródacmhainneachta a thabhairt ar aird, nó

(b) tar éis dó nó di deimhniú ródacmhainneachta a thabhairt
ar aird do chomhalta den Gharda Síochána, gur
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dhiúltaigh nó gur mhainnigh an duine cead a thabhairt
dó nó di é a léamh agus a scrúdú,

toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, go raibh an fheithicil á
húsáid de shárú ar fho-alt (1).

7.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag comhalta den
Gharda Síochána chun a chreidiúint gur úsáideadh feithicil RFT in
áit phoiblí ar ócáid áirithe (lena n-áirítear cás inar thug an comhalta
é féin nó í féin an úsáid faoi deara) agus gur dhuine áirithe a d’úsáid
an fheithicil go hiarbhír ar an ócáid sin, féadfaidh an comhalta, aon
tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis na hócáide, a éileamh ar an
duine deimhniú ródacmhainneachta i leith na feithicle a bhí i
bhfeidhm ar an ócáid a thabhairt ar aird agus, má dhiúltaíonn nó má
mhainníonn an duine an deimhniú a thabhairt ar aird ag an am sin
agus san áit sin, déanann sé nó sí cion, mura ndéanfaidh sé nó sí,
laistigh de 10 lá tar éis an lae a éilíodh an deimhniú a thabhairt ar
aird, an deimhniú a thabhairt ar aird go pearsanta do chomhalta den
Gharda Síochána i stáisiún Garda Síochána a d’ainmnigh an duine
an tráth a éilíodh an deimhniú a thabhairt ar aird.

(2) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag comhalta den Gharda
Síochána chun a chreidiúint gur úsáideadh feithicil RFT in áit phoiblí
ar ócáid áirithe (lena n-áirítear cás inar thug an comhalta é féin nó í
féin an úsáid faoi deara), féadfaidh an comhalta, aon tráth nach
déanaí ná mí amháin tar éis na hócáide, a éileamh ar úinéir na
feithicle deimhniú ródacmhainneachta i leith na feithicle a bhí i
bhfeidhm ar an ócáid a thabhairt ar aird agus, má dhiúltaíonn nó má
mhainníonn an t-úinéir an deimhniú a thabhairt ar aird ag an am sin
agus san áit sin, déanann sé nó sí cion, mura ndéanfaidh sé nó sí,
laistigh de 10 lá tar éis an lae a éilíodh an deimhniú a thabhairt ar
aird, an deimhniú a thabhairt ar aird go pearsanta do chomhalta den
Gharda Síochána i stáisiún Garda Síochána a d’ainmnigh an t-úinéir
an tráth a éilíodh an deimhniú a thabhairt ar aird.

(3) I gcás go dtabharfaidh duine deimhniú ródacmhainneachta ar
aird do chomhalta den Gharda Síochána ach go ndiúltóidh nó go
mainneoidh sé nó sí a cheadú don chomhalta é a léamh agus a
scrúdú, déanann an duine sin cion, agus féadfaidh an comhalta a
ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe
nó a dáta breithe a éileamh air nó uirthi.

(4) I gcás go ndiúltaíonn nó go mainníonn duine a n-éilítear a
ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe
nó a dáta breithe air nó uirthi faoi fho-alt (3) a ainm nó a hainm nó
a sheoladh nó a seoladh nó a dháta breithe nó a dáta breithe a
thabhairt, nó go dtugann sé nó sí ainm nó seoladh nó dáta breithe
atá bréagach, déanann sé nó sí cion.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(6) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil
gan bharántas más rud é—

(a) go dtugann sé nó sí deimhniú ródacmhainneachta ar aird
faoin alt seo ach go ndiúltaíonn nó go mainníonn sé nó
sí a cheadú don chomhalta é a léamh nó a scrúdú, nó

(b) nuair a éilítear a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a
seoladh agus a dháta breithe nó a dáta breithe air nó
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uirthi faoin alt seo, go ndiúltaíonn nó go mainníonn sé
nó sí a ainm nó a hainm nó a sheoladh nó a seoladh nó
a dháta breithe nó a dáta breithe a thabhairt, nó go
dtugann sé nó sí ainm nó seoladh nó dáta breithe a bhfuil
forais réasúnacha ag an gcomhalta chun a chreidiúint go
bhfuil sé bréagach nó míthreorach.

8.—Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceanglófar
ar dhaoine a dhéanfaidh iarratas ar cheadúnas faoi alt 1 den Acht
Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 i leith feithicil
inneallghluaiste—

(a) cibé dearbhú a dhéanamh agus cibé fianaise a thabhairt ar
aird is gá chun a shuíomh cibé acu an feithicil RFT an
fheithicil nó nach ea, agus

(b) i gcás gur feithicil RFT í, deimhniú ródacmhainneachta a
thabhairt ar aird nó fianaise ar an gcéanna a sholáthar,
ar deimhniú é a bheidh i bhfeidhm i leith na feithicle
nuair a thiocfaidh an ceadúnas i ngníomh.

Caibidil 2

Oibritheoirí tástála RFT agus tástálaithe RFT

9.—(1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas chuige nó chuici, daoine
(“oibritheoirí tástála RFT”) a údarú chun lárionaid tástála RFT
shonraithe a oibriú, chun tástálacha RFT a dhéanamh nó chun a
chur faoi deara go ndéanfar iad, agus chun pasráitis a eisiúint i leith
feithiclí RFT.

(2) Is i bhfoirm a bheidh forordaithe ag an Aire a bheidh údarú
faoi fho-alt (1) agus féadfaidh coinníollacha a bheith ann maidir le
gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas:

(a) na hearnálacha feithiclí a fhéadfar a thástáil;

(b) na tástálacha a fhéadfar a dhéanamh;

(c) ceanglais maidir leis an lárionad tástála RFT sonraithe;

(d) ceanglais maidir le tástálaithe;

(e) ceanglais maidir le feithiclí a bheidh le tástáil a tharraingt
agus a stóráil;

(f) ceanglais maidir le hoifigigh údaraithe agus cigirí RFT
d’úsáid an lárionaid tástála RFT shonraithe chun críocha
iniúchadh agus forfheidhmiú;

(g) ceanglais maidir leis an gcóras faisnéise arna bhunú faoi
alt 28 a shuiteáil agus a úsáid agus, go háirithe, maidir le
sonraí tástála agus faisnéis thástála a ghinfear le trealamh
tástála tríd an gcóras sin a aistriú go comhuaineach;

(h) údarú an oibritheora tástála RFT a thaispeáint ag an
lárionad tástála RFT sonraithe;

(i) an fógra a bheidh le tabhairt don Údarás sula gcuirfear tús
le tástáil feithiclí;
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(j) an fhaisnéis a bheidh le tabhairt don Údarás i ndáil le

tástáil;

(k) aon aistriú ar an údarú, lena n-áirítear toirmeasc ar an
údarú a aistriú;

(l) na costais riaracháin a bhaineann leis na nithe seo a leanas
a aisíoc—

(i) iniúchtaí leantacha faoi alt 25,

(ii) athcheangal an chórais faisnéise arna bhunú faoi alt
28 tar éis fionraí ar an údarú a fhoirceannadh nó tar
éis dul in éag di.

(3) Is coinníoll é d’aon údarú arna eisiúint faoin alt seo go
gcomhlíonfaidh an t-oibritheoir tástála RFT an Chuid seo (lena
n-áirítear aon rialacháin faoin gCuid seo agus aon treoirlínte).

(4) Aon oibritheoir tástála RFT a mhainneoidh a údarú nó a
húdarú a thaispeáint de réir rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo,
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme B a chur air nó uirthi.

10.—(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le tástálaí údaraithe faoi
Rialachán 6 de Rialacháin 2004, beidh sé nó sí, i gcás go mbeidh an
t-údarú sin i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo
agus faoi réir aon choinníollacha de chuid an údaraithe sin, údaraithe
mar oibritheoir tástála RFT.

(2) Rachaidh údarú mar oibritheoir tástála RFT faoi fho-alt (1) in
éag ag deireadh na tréimhse 2 bhliain tar éis thosach feidhme an ailt
seo, agus féadfaidh an duine a bheidh údaraithe iarratas a dhéanamh,
faoi réir fho-alt (3), ar an údarú a athnuachan faoi alt 15.

(3) D’ainneoin alt 15, tionscnófar iarratas faoin alt sin ar údarú
faoi fho-alt (1) a athnuachan laistigh de thréimhse 18 mí ó thosach
feidhme an ailt seo.

(4) Más rud é, roimh thosach feidhme an ailt seo, go mbeidh
iarratas faoi Rialachán 6 de Rialacháin 2004 déanta ag duine chuig
údarás eisiúna, de réir bhrí na Rialachán sin, ar a cheapadh nó ar a
ceapadh mar thástálaí údaraithe, agus nach mbeidh an t-iarratas sin
cinnte go críochnaitheach, measfar, maidir le haon iarratas den sórt
sin, gur iarratas é ar údarú mar oibritheoir tástála RFT faoi alt 9.

11.—(1) Ní dhéanfaidh an tAire duine a údarú mar oibritheoir
tástála RFT faoi alt 9, údarú a leasú faoi alt 14, nó údarú a
athnuachan faoi alt 15, mura rud é—

(a) gur san fhoirm fhorordaithe a dhéanfaidh an duine
iarratas, i dteannta na ndoiciméad forordaithe agus na
faisnéise tacaíochta,

(b) go mbeidh an táille fhorordaithe íoctha ag an duine,

(c) go mbeidh ag an duine, tráth déanta an iarratais, deimhniú
imréitigh cánach reatha arna eisiúint faoi alt 1095 (a
cuireadh isteach le halt 127(b) den Acht Airgeadais,
2002) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
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(d) gur deimhin leis an Aire go bhfuil ag an duine an

t-áitreabh, na saoráidí, an trealamh agus na tástálaithe is
gá chun déanamh na dtástálacha de réir na Coda seo
(lena n-áirítear aon rialacháin arna ndéanamh faoin
gCuid seo agus aon treoirlínte) a chumasú, nó go bhfuil
rochtain aige nó aici ar an gcéanna,

(e) gur deimhin leis an Aire go bhfuil ag an duine na
hacmhainní airgeadais is gá chun tástáil RFT a sholáthar
faoin údarú a ndearnadh iarratas air, nó go bhfuil de
chumas aige nó aici iad a fháil, agus

(f) gur deimhin leis an Aire, ag féachaint d’alt 12, gur duine
cuí oiriúnach an duine chun údarú den sórt sin a
shealbhú, nó i gcás iarratas ó chuideachta, gur duine cuí
oiriúnach gach stiúrthóir ar an gcuideachta sin agus rúnaí
na cuideachta sin chun údarú den sórt sin a shealbhú.

(2) Féadfaidh an tAire na caighdeáin iomchuí maidir leis an
áitreabh, na saoráidí agus an trealamh is gá chun críocha fho-alt
(1)(d) a fhorordú.

(3) Le linn breith a thabhairt i dtaobh an ndéanfar nó nach
ndéanfar údarú a eisiúint faoi alt 9, é a leasú faoi alt 14, nó é a
athnuachan faoi alt 15, beidh aird ag an Aire ar an ngá atá leis na
nithe seo a leanas—

(a) tástáil RFT a sheachadadh go hinniúil,

(b) líonra lárionad tástála RFT a fheidhmíonn go maith, a
chothabháiltear go maith, agus atá inrochtana, iomaíoch,
comhtháite agus sábháilte,

(c) cur chuige comhsheasmhach maidir le tástálacha a
dhéanamh agus torthaí na dtástálacha sin a chinneadh,

(d) áitreabh, saoráidí tástála agus trealamh a bheith ag
oibritheoirí tástála RFT atá cuí agus leordhóthanach
chun tástáil a dhéanamh,

(e) comhoibriú agus comhordú oibritheoirí tástála RFT
laistigh den chóras RFT, agus

(f) oibritheoirí tástála RFT a bheith in ann faisnéis a mhalartú
agus a roinnt, agus cumarsáid a dhéanamh leis an Údarás
go tapa agus go héifeachtúil.

(4) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith gan duine a údarú mar
oibritheoir tástála RFT, cuirfidh an tAire an méid sin in iúl don
iarratasóir i scríbhinn agus leagfaidh sé nó sí amach na cúiseanna atá
leis an mbreith.

(5) Aon údarú a dheonófar faoin alt seo, ní dhéanfar é a dheonú
ar feadh tréimhse is faide ná 10 mbliana.

12.—(1) Déanfaidh iarratasóir ar údarú, nó sealbhóir ar údarú, nó
i gcás údarú a ndéanfaidh cuideachta iarratas air nó a bheidh i seilbh
cuideachta, gach stiúrthóir ar an gcuideachta sin agus rúnaí na
cuideachta sin, scéala i scríbhinn a thabhairt don Aire más rud é go
ndéantar nó go ndearnadh é nó í a chiontú—
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(a) i ndúnmharú,

(b) i ndúnorgain,

(c) i gcion gáinneála ar dhrugaí (de réir bhrí alt 3 den Acht
um Cheartas Coiriúil, 1994),

(d) i gcion faoin Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in
aghaidh an Duine, 1997,

(e) i gcion faoi alt 2 den Acht um Inimircigh
Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000,

(f) i gcion gnéasach (de réir bhrí alt 3 den Acht um Chiontóirí
Gnéis, 2001),

(g) i gcion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise), 2001,

(h) i gcion faoin Acht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhaoine), 2008,

(i) i gcion a bhaineann le sciúradh airgid faoi Chuid 2 den
Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010,

(j) i gcion faoi Achtanna na nArm Tine, 1925 go 2009,

(k) i gcion faoin gCuid seo,

(l) i gcion a bhaineann le feiste cúblála tacagraif a fheistiú nó
le deimhniú calabraithe tacagraif a úsáid go míchuí faoi
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iompar ar
Bhóithre) (Dálaí Oibre agus Sábháilteacht ar Bhóithre),
2008 (I.R. Uimh. 62 de 2008),

(m) i gcion arb éard é iarracht nó comhcheilg aon chion a
luaitear i míreanna (a) go (l) a dhéanamh, nó cabhrú nó
neartú lena dhéanamh nó comhairliú, sireadh, cur faoi
deara nó gríosú é a dhéanamh, nó

(n) i gcion faoi dhlí dlínse eile is cion a fhreagraíonn do chion
a luaitear i míreanna (a) go (m), i gcás gur chion dá
dtagraítear in aon cheann de na míreanna sin a bheadh
san iompar, arb é an cion é faoi dhlí na dlínse eile sin, dá
ndéanfaí sa Stát é.

(2) Maidir le scéala faoi fho-alt (1), tabharfar é—

(a) i gcás iarratasóir ar údarú, an tráth a dhéanfar an
t-iarratas, nó

(b) i gcás sealbhóir ar údarú—

(i) laistigh de 3 mhí ó dháta rite an Achta seo, nó

(ii) laistigh de 28 lá ó dheireadh na tréimhse a cheadaítear
chun achomharc a dhéanamh in aghaidh ciontú den
sórt sin nó ó chinneadh nó ó tharraingt siar an
achomhairc in aghaidh ciontú den sórt sin,
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cibé acu is déanaí.

(3) Beidh i scéala faoi fho-alt (1) mionsonraí maidir leis na nithe
seo a leanas—

(a) cineál an chiona,

(b) an amhlaidh gur ceann de líon ciontuithe mar gheall ar na
cionta céanna nó mar gheall ar chionta éagsúla an ciontú,

(c) aon phionós nó pianbhreith a fulaingíodh ar scór an
chiontaithe,

(d) aon dícháiliú nó forghéilladh a forchuireadh ar scór an
chiontaithe, agus

(e) cibé acu an i gcúrsa gnó a bhaineann le feithiclí a thástáil,
a iniúchadh, a chothabháil nó a dheisiú, nó i dtaca leis, a
rinneadh an cion nó nach ea.

(4) Déanfaidh an tAire, tar éis dó nó di breithniú a dhéanamh ar
aon fhaisnéis arna tabhairt dó nó di i scéala faoin bhfo-alt seo, a
chinneadh cibé acu an duine cuí oiriúnach duine nó nach ea chun
údarú a dheonú dó nó di nó chun údarú a shealbhú.

(5) I gcás go mainníonn duine scéala a thabhairt don Aire de réir
an ailt seo nó go dtugann sé nó sí faisnéis don Aire i scéala agus a
fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach, féadfaidh an
tAire a chinneadh nach duine cuí oiriúnach an duine chun údarú a
shealbhú agus más rud é—

(a) gur iarratasóir ar údarú an duine, an t-iarratas a dhiúltú,
nó

(b) gur sealbhóir ar údarú an duine, an t-údarú a fhionraí nó
a chúlghairm de réir alt 18 nó 19.

(6) Aon duine a mhainníonn scéala a thabhairt don Aire de réir
an ailt seo, nó a thugann faisnéis don Aire i scéala agus a fhios aige
nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach, déanann sé nó sí cion.

13.—(1) Féadfaidh an tAire breith a thabhairt, sula ndéanfaidh sé
nó sí oibritheoir tástála RFT a údarú faoi alt 9, údarú a leasú faoi alt
14, nó údarú a athnuachan faoi alt 15, tairiscint a dhéanamh don
iarratasóir ina leagfar amach—

(a) na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann leis an údarú
oibritheora tástála RFT beartaithe,

(b) na doiciméid agus an fhaisnéis tacaíochta is gá don
iarratasóir a chur isteach,

(c) an táille fhorordaithe, agus

(d) an tréimhse ar laistigh di is gá don iarratasóir freagra i
scríbhinn a thabhairt ar dhéanamh na tairisceana á rá go
nglactar leis an tairiscint sin.

(2) I gcás nach gcomhlíonfaidh iarratasóir fo-alt (1) go hiomlán
laistigh den tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin, scoirfidh an
tairiscint d’éifeacht a bheith léi, agus i gcás go dtabharfaidh an tAire
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ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
breith gan an t-údarú a dheonú, tabharfaidh an tAire scéala don
iarratasóir de réir alt 11(4).

14.—(1) Tar éis údarú mar oibritheoir tástála RFT a bheith eisithe
chuig duine, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar
an údarú a leasú.

(2) Déanfar aon iarratas ar údarú a leasú faoin alt seo i cibé foirm
agus ar cibé modh, agus beidh ag gabháil leis cibé doiciméid agus
faisnéis tacaíochta agus cibé táille a fhorordóidh an tAire faoi alt 16.

(3) Is de réir alt 11 a thabharfaidh an tAire breith i dtaobh an
ndéanfar nó nach ndéanfar údarú faoin alt seo a leasú.

(4) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith údarú a leasú, féadfaidh
an tAire gach ceann nó aon cheann de na coinníollacha dá
dtagraítear in alt 9 a fhorchur.

(5) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith gan údarú a leasú,
cuirfidh an tAire an méid sin in iúl i scríbhinn do shealbhóir an
údaraithe agus leagfaidh sé nó sí amach na cúiseanna atá leis an
mbreith.

(6) Ní fhéadfar údarú a leasú chun a théarma a fhadú.

15.—(1) Faoi réir alt 10, féadfaidh oibritheoir tástála RFT iarratas
a dhéanamh chuig an Aire ar a údarú nó a húdarú a athnuachan aon
tráth suas go dtí 12 mhí sula rachaidh sé in éag nó sula gcúlghairfear
é agus féadfaidh an tAire an t-údarú a athnuachan nó diúltú é a
athnuachan.

(2) Déanfar iarratas ar údarú a athnuachan faoin alt seo i cibé
foirm agus ar cibé modh, agus beidh ag gabháil leis cibé doiciméid
agus faisnéis tacaíochta agus cibé táille, a fhorordóidh an tAire faoi
alt 16.

(3) Is de réir alt 11 agus ag féachaint do cibé acu a chomhlíon nó
nár chomhlíon an t-oibritheoir tástála RFT a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna de réir choinníollacha an údaraithe, a thabharfaidh an
tAire breith i dtaobh an ndéanfar nó nach ndéanfar údarú faoin alt
seo a athnuachan.

(4) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith údarú a athnuachan,
féadfaidh an tAire gach ceann nó aon cheann de na coinníollacha dá
dtagraítear in alt 9 a fhorchur.

(5) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith gan údarú a
athnuachan, cuirfidh an tAire an méid sin in iúl i scríbhinn don
sealbhóir agus leagfaidh sé nó sí amach na cúiseanna atá leis an
mbreith.

(6) Aon údarú a dhéanfar a athnuachan faoin alt seo, ní dhéanfar
é a athnuachan ar feadh tréimhse is faide ná 10 mbliana.

(7) Maidir le hathnuachan ar údarú faoin alt seo, tiocfaidh sí i
bhfeidhm láithreach ar dhul in éag don údarú, ar athnuachan air í,
agus mura ndéantar údarú a fhionraí faoi alt 18 nó a chúlghairm faoi
alt 19, leanfaidh sé i bhfeidhm go dtí an dáta éagtha a shonróidh
an tAire.



[2012.] [Uimh. 16.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
16.—(1) Chun críocha ailt 9, 14 agus 15, féadfaidh an tAire na

nithe seo a leanas a fhorordú—

(a) an modh ar a ndéanfar iarratas agus foirm iarratais,

(b) na doiciméid agus an fhaisnéis tacaíochta is gá a bheith i
dteannta iarratais, agus

(c) an táille a bheidh i dteannta iarratais.

(2) I gcás nach mbeidh iarratas faoi ailt 9, 14 nó 15 déanta i
gcomhlíonadh iomlán rialacháin faoin alt seo, tabharfaidh an tAire
scéala don iarratasóir i dtaobh dáta deiridh chun glacadh leis an
iarratas iomlán agus ní bheidh d’oibleagáid ar an Aire an t-iarratas
a bhreithniú tuilleadh mura mbeidh na rialacháin comhlíonta an dáta
sin nó roimhe.

17.—(1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas chuige nó chuici, duine a
údarú chun bheith ina thástálaí nó ina tástálaí RFT, más rud é, maidir
leis an duine—

(a) go gcomhlíonann sé nó sí aon rialacháin dá dtagraítear in
alt 4(2)(f), agus

(b) gur duine cuí oiriúnach é nó í lena údarú nó lena húdarú
amhlaidh, ag féachaint d’alt 12.

(2) Aon duine a bheidh ar an gclár de dhaoine a bheidh á
chothabháil ag údarás eisiúna de réir Rialachán 9(1)(b) de
Rialacháin 2004 díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, beidh sé
nó sí údaraithe mar thástálaí RFT.

(3) Rachaidh údarú mar thástálaí RFT faoi fho-alt (2) in éag ag
deireadh na tréimhse 18 mí tar éis thosach feidhme an ailt seo.

(4) Féadfaidh an tAire clár de dhaoine a bheidh údaraithe mar
thástálaithe RFT faoin alt seo a bhunú agus a chothabháil.

(5) Féadfaidh mionsonraí i dtaobh fionraí faoi alt 18 agus
cúlghairm faoi alt 19 a bheith sa chlár a bhunófar faoi fho-alt (4).

(6) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an tAire na nithe seo a
leanas a fhorordú—

(a) foirm údaraithe mar thástálaí RFT,

(b) an modh ar a ndéanfar iarratas agus foirm iarratais,

(c) na doiciméid agus an fhaisnéis tacaíochta is gá a bheith i
dteannta iarratais, agus

(d) an táille a bheidh i dteannta iarratais.

18.—(1) Féadfaidh an tAire údarú mar oibritheoir tástála RFT nó
mar thástálaí RFT a fhionraí i gcás go gcinnfidh an tAire, maidir leis
an duine a bheidh údaraithe amhlaidh—

(a) go bhfuil ceann amháin nó níos mó de choinníollacha an
údaraithe sáraithe aige nó aici nó nach ndearna sé nó sí
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[Uimh. 16.] [2012.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
tástálacha faoin údarú le linn na tréimhse 6 mhí díreach
roimh an bhfionraí,

(b) go bhfuil an Chuid seo (lena n-áirítear aon rialacháin arna
ndéanamh faoin gCuid seo) nó na treoirlínte sáraithe aige
nó aici,

(c) go bhfuil sé nó sí ciontaithe, nó gur ciontaíodh é nó í, i
gcion faoi na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus
Leas ag an Obair, 2005 agus 2010,

(d) go bhfuil ordachán sáraithe aige nó aici, nó

(e) nach duine cuí oiriúnach a thuilleadh é nó í, ag féachaint
d’alt 12, chun an t-údarú a shealbhú.

(2) I gcás go gcuirfidh an tAire údarú ar fionraí, tabharfaidh an
tAire scéala do shealbhóir an údaraithe maidir leis na nithe seo a
leanas—

(a) go bhfuil an t-údarú curtha ar fionraí,

(b) an dáta a thiocfaidh an fhionraí in éifeacht,

(c) an neamhchomhlíonadh ar dá bharr an fhionraí agus an
tréimhse ama a mbeidh an neamhchomhlíonadh le ceartú
ag sealbhóir an údaraithe lena linn.

(3) Féadfaidh an tAire fionraí faoin alt seo a fhoirceannadh agus
mairfidh gach fionraí den sórt sin go dtí go bhfoirceannfar
amhlaidh í.

19.—Féadfaidh an tAire údarú a chúlghairm más rud é—

(a) go n-iarrfaidh an duine a bheidh údaraithe amhlaidh go
ndéanfaí a údarú nó a húdarú a chúlghairm,

(b) tar éis scéala faoi alt 18, gur lean an neamhchomhlíonadh
tar éis na tréimhse ama a ceadaíodh chun an cor a
cheartú, nó

(c) go gcinnfidh an tAire nach duine cuí oiriúnach a thuilleadh
an duine a bheidh údaraithe amhlaidh, ag féachaint d’alt
12, chun údarú a shealbhú.

20.—(1) I gcás go mbeartaíonn an tAire údarú a chúlghairm,
tabharfaidh an tAire fógra 7 lá do shealbhóir an údaraithe agus
iarrfaidh sé nó sí ar shealbhóir an údaraithe aighneachtaí i scríbhinn
a dhéanamh laistigh den tréimhse sin.

(2) Mura bhfaighidh an tAire aon aighneachtaí, beidh an t-údarú
arna chúlghairm ar dhul in éag don tréimhse fógra 7 lá dá dtagraítear
i bhfo-alt (1).

(3) I gcás go bhfaighfear aighneachtaí faoi fho-alt (1), má thugann
an tAire breith, tar éis iad a bhreithniú, an t-údarú a chúlghairm,
cuirfidh an tAire an méid sin in iúl do shealbhóir an údaraithe agus
beidh éifeacht leis an gcúlghairm 7 lá tar éis dháta na cumarsáide
sin.
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ar Bhóithre (Ródacmhainneacht
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21.—Déanfaidh an tAire daoine a ainmniú i scríbhinn chun bheith

ina n-oifigigh bhreithiúnachta d’fhonn breith a thabhairt i dtaobh
údarú a eisiúint, a thairiscint, a leasú, a athnuachan, a fhionraí agus
a chúlghairm.

22.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh oibritheoir tástála RFT nó
tástálaí RFT a bhfuil a údarú nó a húdarú curtha ar fionraí faoi alt
18 nó cúlghairthe faoi alt 19 achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig
an Aire i gcoinne na breithe nó cuid den bhreith arna tabhairt ag
oifigeach breithiúnachta laistigh de 21 lá ó dháta fhógra na breithe
sin.

(2) Déanfar, in achomharc faoi fho-alt (1), na forais a bheidh leis
an achomharc a leagan amach agus, mura leagfar amach aon fhorais
den sórt sin, ní bhreithneofar an t-achomharc.

(3) Ceapfaidh an tAire oifigeach atá ar chéim atá comhionann le
céim an oifigigh breithiúnachta a thug an bhreith ba bhun leis an
achomharc, nó níos airde, chun bheith ina oifigeach achomhairc nó
ina hoifigeach achomhairc chun an t-achomharc a bhreithniú agus
breith a thabhairt air.

(4) Is iad na feidhmeanna a bheidh ag an oifigeach achomhairc
a cheapfar faoi fho-alt (3) achomharc a dhéantar faoi fho-alt (1) a
bhreithniú agus breith a thabhairt air.

(5) Faoi réir na Coda seo, beidh gach oifigeach achomhairc
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

(6) Déanfar scéala faoin mbreith a thabharfaidh oifigeach
achomhairc agus faoi na cúiseanna ar tugadh an bhreith sin a
thabhairt don achomharcóir.

(7) Aon doiciméad a airbheartóidh gur breith í arna tabhairt faoin
alt seo ag oifigeach achomhairc agus a bheith sínithe aige nó aici,
beidh sé ina fhianaise gur tugadh an bhreith gan cruthúnas ar shíniú
an oifigigh sin ná ar a cháil oifigiúil nó a cáil oifigiúil.

(8) Faoi réir fho-ailt (9), (11) agus (12), is breith chríochnaitheach
dhochloíte breith ó oifigeach achomhairc ar aon achomharc arna
tharchur chuige nó chuici faoi fho-alt (3).

(9) I gcás go mbeidh scéala faoi bhreith oifigigh achomhairc
tugtha d’achomharcóir faoi fho-alt (6) agus go mbeidh sé nó sí
míshásta leis an mbreith sin, féadfaidh an t-achomharcóir, laistigh de
14 lá tar éis dháta an scéala, achomharc i gcoinne na breithe a
dhéanamh chuig an mbreitheamh den Chúirt Chuarda ar ina Chuaird
nó ina Cuaird a chónaíonn an t-achomharcóir nó ina seolann sé nó
sí gnó go príomha.

(10) I gcás go ndéanfaidh achomharcóir achomharc faoi fho-alt
(9), tabharfaidh an t-achomharcóir scéala i scríbhinn maidir leis an
achomharc sin don Aire an tráth céanna.

(11) Beidh an bhreith ón oifigeach achomhairc faoi fho-alt (3)
arna fionraí go dtí go gcinnfear an t-achomharc chun na Cúirte
Cuarda nó go dtarraingeofar siar é.

(12) Ar achomharc faoi fho-alt (9) i ndáil leis an mbreith ón
oifigeach achomhairc faoi fho-alt (4) a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
an bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú.
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[Uimh. 16.] [2012.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
23.—(1) Aon duine a airbheartóidh gur oibritheoir tástála RFT

nó tástálaí RFT é nó í agus a fhios aige nó aici nach bhfuil sé nó sí
údaraithe amhlaidh (nó agus a fhios aige nó aici go bhfuil an t-údarú
sin ar fionraí), déanann sé nó sí cion.

(2) Aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach
don Údarás agus a airbheartaíonn a shonrú gur shealbhóir nó nár
shealbhóir ar údarú duine sonraithe lá sonraithe nó laethanta
sonraithe, nó le linn tréimhse shonraithe go huile, beidh an deimhniú
sin, gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurbh é nó
gurbh í a shínigh an deimhniú nó gurbh oifigeach don Údarás é nó
í, ina fhianaise ar na nithe a airbheartaítear a bheith deimhnithe sa
deimhniú agus leis an deimhniú, go dtí go suífear a mhalairt.

24.—(1) Féadfaidh an tAire daoine a cheapadh chun bheith ina
n-oifigigh údaraithe chun críocha na Coda seo.

(2) Maidir le hoifigeach údaraithe—

(a) tabharfar barántas a cheaptha nó a ceaptha dó nó di, agus

(b) le linn dó nó di cumhacht a thugtar dó nó di a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine dá ndéanann an
feidhmiú sin difear dó nó di é, barántas a cheaptha nó a
ceaptha a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh.

25.—(1) Faoi réir alt 26, féadfaidh oifigeach údaraithe, chun
críocha na Coda seo, aon tráth réasúnach, dul isteach in aon lárionad
tástála RFT agus in aon áitreabh eile a gcreideann sé nó sí, ar fhorais
réasúnacha, é a bheith á úsáid nó a bheith úsáidte le haghaidh
tástálacha RFT, agus féadfaidh sé nó sí—

(a) an lárionad tástála RFT agus an t-áitreabh a iniúchadh,

(b) aon saoráidí agus trealamh tástála sa lárionad tástála RFT
nó san áitreabh a iniúchadh,

(c) dul isteach in aon fheithicil RFT agus í a iniúchadh,

(d) tástálacha RFT a fhaire agus a mhaoirsiú d’fhonn a fháil
amach an bhfuil tástálacha RFT á ndéanamh de réir na
Coda seo nó nach bhfuil (lena n-áirítear aon rialacháin
arna ndéanamh faoin gCuid seo agus aon ordacháin nó
treoirlínte),

(e) iniúchadh a dhéanamh ar aon leabhair, doiciméid nó taifid
a bhaineann le feithiclí a chothabháil agus tástáil RFT a
dhéanamh orthu nó le tástáil ghinearálta feithiclí agus le
lochtanna a aithnítear i bhfeithiclí i gcúrsa tástála a
cheartú,

(f) a cheangal ar aon duine atá i bhfeighil an lárionaid tástála
RFT nó an áitribh aon leabhair, doiciméid nó taifid a
bhaineann le tástáil feithiclí agus atá faoi chumhacht nó
faoi rialú an duine a thabhairt ar aird dó nó di (agus i gcás
faisnéis i bhfoirm neamh-inléite, í a atáirgeadh i bhfoirm
inléite) agus cibé faisnéis a theastóidh uaidh nó uaithi le
réasún i ndáil le haon iontrálacha sna leabhair, sna
doiciméid nó sna taifid sin a thabhairt dó nó di,
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(g) aon leabhair, doiciméid nó taifid dá dtagraítear i mír (f)

a iniúchadh agus sleachta a thógáil astu nó cóipeanna a
dhéanamh díobh (lena n-áirítear, i gcás faisnéis i bhfoirm
neamh-inléite, cóip den fhaisnéis sin nó sliocht aisti i
bhfoirm inléite),

(h) na leabhair, doiciméid nó taifid sin a aistriú agus a
choimeád go ceann cibé tréimhse a bheidh réasúnach
chun iad a scrúdú tuilleadh,

(i) a cheangal ar aon duine atá i bhfeighil an lárionaid tástála
RFT nó an áitribh aon sonraí nó aon fhaisnéis maidir le
tástáil feithiclí a theastóidh uaidh nó uaithi le réasún a
thabhairt dó nó di, agus

(j) a cheangal ar aon duine atá i bhfeighil an lárionaid tástála
RFT nó an áitribh cibé leabhair, doiciméid nó taifid a
ordóidh sé nó sí a chothabháil go ceann cibé tréimhse
ama a bheidh réasúnach.

(2) San alt seo, folaíonn “lárionad tástála RFT” áitreabh a bhfuil
beartaithe ag duine a bhfuil iarratas déanta aige nó aici ar údarú mar
oibritheoir tástála RFT é a úsáid mar lárionad tástála RFT.

(3) I gcás go gcoiscfear ar oifigeach údaraithe, i bhfeidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo, dul isteach i lárionad
tástála RFT nó in áitreabh eile, féadfaidh sé nó sí iarratas a
dhéanamh faoi alt 26 ar bharántas á údarú dó nó di dul isteach
amhlaidh.

(4) Aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn, gan leithscéal réasúnach,
aon iarraidh arna déanamh nó aon cheanglas arna chur
ag oifigeach údaraithe faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh,

(b) a chuireann bac nó treampán ar oifigeach údaraithe atá ag
feidhmiú cumhacht faoi fho-alt (1), a chuireann isteach
air nó uirthi nó a ionsaíonn é nó í,

(c) a thugann faisnéis d’oifigeach údaraithe arb eol dó nó di í
a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó

(d) a dhéanann aon ráitis, deimhnithe, leabhair, doiciméid,
sonraí nó taifid a ceanglaíodh ar an duine lena
mbaineann a thabhairt ar aird, nó a raibh ionchas
réasúnach aige nó aici go gceanglófaí air nó uirthi iad a
thabhairt ar aird, a athrú, a choinneáil siar nó a dhíothú,

déanann sé nó sí cion.

(5) I gcás go dtagann oifigeach údaraithe, tar éis dó nó di
cumhacht faoin alt seo a fheidhmiú, ar an tuairim nach bhfuil
oibritheoir tástála RFT ag déanamh tástálacha RFT de réir ceanglas
de chuid a údaraithe nó a húdaraithe nó de chuid na Coda seo (lena
n-áirítear aon rialacháin arna ndéanamh faoin gCuid seo nó aon
ordacháin nó treoirlínte), féadfaidh sé nó sí ordachán amháin nó níos
mó a sheirbheáil ar an oibritheoir tástála RFT, ar ordachán é nó ar
ordacháin iad—

(a) ina sonrófar an ceanglas nach bhfuil á chomhlíonadh,
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Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(b) ina gceanglófar ar an oibritheoir tástála RFT an ceanglas

a chomhlíonadh faoi dháta sonraithe, agus

(c) ina sonrófar na bearta is gá chun go gcomhlíonfar an
ceanglas.

(6) Maidir le hordachán ó oifigeach údaraithe faoi fho-alt (5),
aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn é a chomhlíonadh, nó

(b) a ordaíonn do dhuine eile é a shárú nó a aslaíonn duine
eile chun é a shárú,

déanann sé nó sí cion.

(7) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

26.—(1) Ní rachaidh oifigeach údaraithe, seachas le toiliú an
áititheora, isteach i dteaghais phríobháideach mura mbeidh barántas
faighte aige nó aici ón gCúirt Dúiche faoi fho-alt (2) lena
n-údaraítear an dul isteach sin.

(2) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche, ar fhaisnéis
faoi mhionn ó oifigeach údaraithe go bhfuil forais réasúnacha
drochamhrais ann go bhfuil faisnéis a theastaíonn ó oifigeach
údaraithe chun críche na Coda seo á coimeád ag aon áitreabh nó aon
áit, féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint á údarú d’oifigeach
údaraithe, agus oifigigh údaraithe eile nó comhalta nó comhaltaí den
Gharda Síochána ina theannta nó ina teannta, más cuí, dul isteach,
le forneart réasúnach más gá, san áitreabh sin nó san áit sin, aon tráth
nó tráthanna laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an bharántais, ar
an mbarántas a thabhairt ar aird má iarrtar amhlaidh air nó uirthi,
agus gach ceann nó aon cheann de na cumhachtaí a thugtar
d’oifigeach údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú.

27.—(1) Maidir le hordachán faoin gCuid seo—

(a) is i scríbhinn a bheidh sé,

(b) sonrófar ann an dáta óna n-oibreoidh sé agus an tréimhse
ama ar laistigh di a chomhlíonfar na ceanglais a shonrófar
san ordachán, agus

(c) faoi réir fho-alt (2), díreofar é chuig an duine lena
mbaineann.

(2) I gcás nach féidir ainm an duine lena mbaineann a fháil amach
le fiosrú réasúnach, féadfar aon ordachán a dhíriú chuig “an
t-áititheoir” nó “an duine atá i bhfeighil”, de réir mar is gá sa chás.

28.—(1) Chun críocha na Coda seo, agus cibé críocha eile a
fhorordóidh an tAire, féadfaidh an tÚdarás córas faisnéise
ríomhairithe a bhunú agus a chothabháil lena ndéanfar oibritheoirí
tástála RFT, an tÚdarás agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt a nascadh.



[2012.] [Uimh. 16.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(2) Urasóidh an córas faisnéise dá dtagraítear i bhfo-alt (1) sonraí

arna nginiúint trí threalamh tástála ag lárionaid tástála RFT a aistriú
go díreach comhuaineach chuig daoine a bhfuil rochtain acu ar an
gcóras agus faisnéis a bhaineann le tástáil RFT a roinnt agus a
mhalartú.

(3) Féadfaidh an tÚdarás rochtain ar an gcóras agus úsáid an
chórais a cheadú—

(a) don Gharda Síochána,

(b) don Údarás um Bóithre Náisiúnta,

(c) do dhaoine nó d’earnálacha duine le ceadú an Aire le linn
oibleagáidí a chomhlíonadh faoi achtacháin agus
comhaontuithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus faoi
achtacháin agus comhaontuithe idirnáisiúnta eile maidir
le faisnéis i dtaobh tiománaithe agus feithiclí a mhalartú,

(d) do cibé soláthraithe seirbhíse oiliúna a fhorordóidh an
tAire faoi alt 4(2)(g), agus

(e) do cibé duine eile nó do cibé earnálacha duine eile agus
féadfaidh an tAire an chríoch a bheidh leis an rochtain
sin a fhorordú.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le húsáid
faisnéise arna haistriú, arna roinnt agus arna malartú faoin alt seo.

(5) Féadfaidh an tÚdarás táille bhliantúil a shocrú agus a
mhuirearú, is táille nach mó ná cibé méid a bheidh, de thuras na
huaire, arna fhorordú ag an Aire, a bheidh iníoctha ag oibritheoir
tástála RFT údaraithe leis an Údarás faoi chomhair an chostais ar an
gcóras faisnéise a bhunófar faoi fho-alt (1) a bhunú agus a
chothabháil.

(6) Aon taifid, doiciméadacht agus sonraí a bheidh á gcoimeád nó
á coimeád ag oibritheoir tástála RFT i dtaca le tástálacha RFT a
dhéanamh, is maoin de chuid an Údaráis iad agus féadfaidh an
tÚdarás cibé de na taifid, den doiciméadacht nó de na sonraí sin is
cuí leis an Údarás a iniúchadh agus a ghnóthú ón oibritheoir tástála
RFT.

(7) Aon duine a dhéanann taifid, doiciméadacht nó sonraí dá
dtagraítear i bhfo-alt (6) a aistriú, a dhíothú nó a chuireann isteach
ar an gcéanna ar shlí eile, déanann sé nó sí cion.

29.—(1) Bunóidh an tÚdarás agus cothabhálfaidh sé clár
d’oibritheoirí tástála RFT arna n-údarú faoi ailt 9 agus 10.

(2) Cuirfear an clár dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar fáil ar an
idirlíon agus i bpríomhoifig an Údaráis agus cuirfear ar fáil ansin é
lena iniúchadh ag aon duine saor in aisce le linn gnáthuaireanta
oifige ag cibé tráthanna oiriúnacha a chinnfidh an tÚdarás.

(3) Beidh sa chlár dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mionsonraí faoi na
nithe seo a leanas—

(a) oibritheoirí tástála RFT údaraithe,

(b) lárionaid tástála RFT údaraithe,
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[Uimh. 16.] [2012.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(c) na hearnálacha feithiclí a fhéadfar a thástáil faoi gach

údarú a eiseofar faoi alt 9, agus

(d) an ndearnadh údarú dá dtagraítear i mír (c) a fhionraí nó
a chúlghairm.

Caibidil 3

Cothabháil ródacmhainneachta feithiclí tráchtála

30.—(1) Cinnteoidh úinéir feithicle RFT go ndéanfar í a
iniúchadh go tréimhsiúil, go gceartófar aon lochtanna a aimseofar
agus go gcothabhálfar an fheithicil i riocht ródacmhainneach.

(2) Coimeádfaidh úinéir feithicle RFT taifead ar aon seiceálacha,
tástálacha, iniúchtaí, deisiúcháin nó aon ghníomh eile chun lochtanna
a cheartú a dhéanfar i gcomhlíonadh fho-alt (1).

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil
maidir le feithiclí RFT a chothabháil go cuí.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) caighdeáin íosta i ndáil le ródacmhainneacht feithicle RFT,

(b) daoine atá cuícháilithe do dhéanamh iniúchtaí i ndáil le
haicmí éagsúla feithiclí RFT,

(c) deisiúcháin agus gníomh eile a dhéanamh chun lochtanna
a cheartú,

(d) taifid agus faisnéis nó sonraí eile a choimeád a bhaineann
le hiniúchtaí, deisiúcháin nó gníomh eile a dhéantar chun
lochtanna a aimseofar trí iniúchtaí a cheartú, agus

(e) úinéir feithicle RFT nó duine inniúil eile do chomhlánú
dearbhú bliantúil maidir le hiniúchadh, deisiú agus
cothabháil feithiclí.

(5) Maidir le húinéir feithicle RFT a mhainníonn fo-alt (1) nó
foráil de rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (3) a ndeirtear ina
leith sna rialacháin gur foráil phionósach í, a chomhlíonadh, déanann
sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

31.—(1) Faoi réir alt 26, chun críocha na Coda seo, féadfaidh
oifigeach údaraithe, aon tráth réasúnach, dul isteach in aon áitreabh
a gcreideann sé nó sí ar fhorais réasúnacha go bhfuil feithicil RFT
amháin nó níos mó, nó aon taifid nó doiciméadacht a bhaineann le
feithiclí RFT, á coimeád nó á gcoimeád ann agus féadfaidh sé nó sí—

(a) an t-áitreabh a chuardach d’fhonn an fheithicil nó na
feithiclí RFT a aimsiú,

(b) iniúchadh a dhéanamh ar an bhfeithicil nó ar na feithiclí
agus ar aon saoráidí nó trealamh a úsáidtear chun feithiclí
a dheisiú nó a chothabháil,



[2012.] [Uimh. 16.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(c) a cheangal ar úinéir, nó ar an duine atá i bhfeighil, an

áitribh nó na feithicle, aon leabhair, doiciméid nó taifid a
bhaineann le tástáil, iniúchadh, deisiú nó cothabháil na
feithicle nó na bhfeithiclí agus atá faoi chumhacht nó faoi
rialú an duine a thabhairt ar aird dó nó di (agus i gcás
faisnéis den sórt sin i bhfoirm neamh-inléite, í a
atáirgeadh i bhfoirm inléite) agus cibé faisnéis a
theastóidh uaidh nó uaithi le réasún i ndáil le haon
iontrálacha sna leabhair, doiciméid nó taifid sin a
thabhairt dó nó di,

(d) aon leabhair, doiciméid nó taifid dá dtagraítear i mír (c)
a iniúchadh agus sleachta a thógáil astu nó cóipeanna a
dhéanamh díobh (lena n-áirítear i gcás faisnéis i bhfoirm
neamh-inléite, cóip den fhaisnéis sin, nó sliocht aisti, i
bhfoirm inléite),

(e) na leabhair, doiciméid nó taifid sin a aistriú agus a
choimeád go ceann cibé tréimhse a bheidh réasúnach
chun iad a scrúdú tuilleadh, agus

(f) a cheangal ar aon duine atá i bhfeighil an áitribh aon
fhaisnéis nó sonraí a theastóidh uaidh nó uaithi le réasún
maidir le tástáil RFT, iniúchadh, deisiú nó cothabháil na
feithicle nó na bhfeithiclí a thabhairt dó nó di.

(2) Aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn, gan leithscéal réasúnach,
aon iarraidh arna déanamh nó aon cheanglas arna chur
ag oifigeach údaraithe faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh,

(b) a chuireann bac nó treampán ar oifigeach údaraithe atá ag
feidhmiú cumhacht faoi fho-alt (1), a chuireann isteach
air nó uirthi, nó a ionsaíonn é nó í,

(c) a thugann faisnéis d’oifigeach údaraithe arb eol dó nó di í
a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó

(d) a dhéanann aon ráitis, deimhnithe, leabhair, doiciméid nó
taifid a ceanglaíodh ar an duine lena mbaineann a
thabhairt ar aird, nó a raibh ionchas réasúnach aige nó
aici go gceanglófaí air nó uirthi iad a thabhairt ar aird, a
athrú, a choinneáil siar nó a dhíothú,

déanann sé nó sí cion.

(3) I gcás go dtagann oifigeach údaraithe, tar éis dó nó di
cumhacht faoin alt seo a fheidhmiú, ar an tuairim nach bhfuil feithicil
RFT á cothabháil i riocht ródacmhainneach nó nach bhfuil sí á
cothabháil de réir aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 30,
féadfaidh sé nó sí gach ceann nó aon cheann de na hordacháin seo a
leanas a sheirbheáil ar úinéir agus ar thiománaí na feithicle:

(a) nach ndéanfar an fheithicil a thiomáint in áit phoiblí go dtí
go mbeidh tástáil déanta uirthi de réir na rialachán;

(b) go ndéanfar tástáil RFT ar an bhfeithicil—

(i) faoi dháta sonraithe, nó
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[Uimh. 16.] [2012.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(ii) ag cibé tráthanna nó ag cibé eatraimh rialta a ordóidh

an t-oifigeach údaraithe agus é nó í ag gníomhú le
réasún;

(c) maidir leis an úinéir—

(i) go ndéanfaidh sé nó sí gnáthchothabháil phleanáilte,

(ii) go ndéanfaidh sé nó sí gnáthsheiceálacha
sábháilteachta feithicle (lena n-áirítear seiceálacha
imshiúil laethúla agus seachtainiúla ar fheithiclí), nó

(iii) go ndéanfaidh sé nó sí córais a bhunú chun
gníomhaíocht chothabhála, ceartú lochtanna ar
fheithiclí agus oiliúint foirne a thaifeadadh agus a
thuairisciú.

(4) Is ar chostas úinéir na feithicle a dhéanfar aon tástáil a ordófar
faoin alt seo.

(5) Aon duine a mhainníonn ordachán ó oifigeach údaraithe faoi
fho-alt (3) a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus, murab é nó
í úinéir na feithicle, déanann an t-úinéir cion.

(6) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(7) Maidir le duine a mhainníonn ordachán ó oifigeach údaraithe
faoi fho-alt (3)(a) a chomhlíonadh, i gcás nach é nó í úinéir na
feithicle, agus go gcúisítear an t-úinéir i gcion faoi fho-alt (5), is
cosaint ar an gcúiseamh é má shuíonn an t-úinéir go raibh an
fheithicil á húsáid gan toiliú uaidh nó uaithi tráth an chiona
líomhnaithe.

Caibidil 4

Iniúchtaí ródacmhainneachta ar thaobh an bhóthair

32.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar
foráil maidir le hiniúchtaí ródacmhainneachta ar thaobh an bhóthair
ar fheithiclí RFT.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) na hearnálacha feithiclí a fhéadfar a iniúchadh,

(b) na hítimí a bheidh le hiniúchadh,

(c) an modh iniúchta,

(d) iompar na feithicle go dtí lárionad tástála RFT, más gá,
chun críocha iniúchadh, agus

(e) tuarascáil iniúchta a eisiúint agus foirm tuarascála iniúchta.

33.—(1) Féadfaidh an tAire daoine a cheapadh chun bheith ina
gcigirí RFT chun críocha alt 32.



[2012.] [Uimh. 16.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(2) Maidir le cigire RFT (seachas cigire RFT is comhalta den

Gharda Síochána)—

(a) tabharfar barántas a cheaptha nó a ceaptha dó nó di, agus

(b) le linn dó nó di cumhacht a thugtar dó nó di a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine dá ndéanann an
feidhmiú sin difear dó nó di é, barántas a cheaptha nó a
ceaptha a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh.

34.—(1) Féadfaidh cigire RFT—

(a) i gcás gur comhalta den Gharda Síochána an cigire RFT,
nó go bhfuil comhalta den Gharda Síochána ina theannta
nó ina teannta, a cheangal ar thiománaí feithicle RFT an
fheithicil a stopadh agus í a choimeád ina stad ar feadh
cibé tréimhse is gá le réasún chun go ndéanfar iniúchadh
faoi alt 32,

(b) a cheangal ar thiománaí na feithicle RFT deimhniú
ródacmhainneachta atá i bhfeidhm i ndáil leis an
bhfeithicil a thabhairt ar aird,

(c) a cheangal ar thiománaí na feithicle RFT cibé faisnéis a
thabhairt dó nó di is gá le réasún chun go ndéanfar
iniúchadh faoi alt 32,

(d) cibé tástálacha a mheasann an cigire RFT is réasúnach a
dhéanamh, nó a chur faoi deara iad a dhéanamh, ar an
bhfeithicil RFT,

(e) an fheithicil RFT a thiomáint am agus fad réasúnach, agus

(f) gach uile ní a dhéanamh agus gach uile cheanglas a chur i
ndáil leis an bhfeithicil RFT agus is gá le réasún chun
iniúchadh faoi alt 32 a dhéanamh.

(2) Aon duine a chuireann bac ar iniúchadh ar fheithicil RFT faoi
alt 32 nó a mhainníonn nó a dhiúltaíonn an céanna a cheadú, nó a
mhainníonn nó a dhiúltaíonn ceanglas faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(3) Ní bheidh aon ábhar caingne ann i leith aon ní a rinne cigire
RFT de mheon macánta agus gan faillí faoin alt seo chun iniúchadh
faoi alt 32 a dhéanamh.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil
gan bharántas, ar duine é nó í a bhfuil, i dtuairim an chomhalta, cion
faoin alt seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici.

35.—(1) I gcás go dtagann cigire RFT, tar éis dó nó di cumhacht
faoi alt 34 a fheidhmiú, nó oifigeach údaraithe tar éis dó nó di
cumhacht faoi alt 25 nó 31 a fheidhmiú, ar an tuairim go bhfuil locht
ar fheithicil, nó i gcás go gcoisctear air nó uirthi feithicil a iniúchadh,
féadfaidh an cigire nó an t-oifigeach údaraithe gach ceann nó aon
cheann de na hordacháin seo a leanas a sheirbheáil ar an úinéir, ar
an tiománaí nó ar an duine atá i bhfeighil na feithicle:

(a) go ndéanfar an locht a cheartú,
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[Uimh. 16.] [2012.]An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht

Feithiclı́ Tráchtála), 2012.
(b) nach ndéanfar an fheithicil a thiomáint in áit phoiblí go dtí

go gceartófar an locht,

(c) go ndéanfar an fheithicil a chur faoi thástáil RFT faoi
dháta sonraithe.

(2) Aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn ordachán a
chomhlíonadh, nó

(b) a ordaíonn do dhuine eile sárú a dhéanamh ar ordachán nó
a aslaíonn duine eile chun sárú a dhéanamh ar ordachán,

is ordachán ó chigire RFT nó ó oifigeach údaraithe faoi fho-alt (1),
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil
gan bharántas, ar duine é nó í a bhfuil, i dtuairim an chomhalta, cion
faoin alt seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici.

Caibidil 5

Oifigigh údaraithe agus cigirí RFT do choinneáil feithiclí, etc.

36.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
n-údarófar, agus lena ndéanfar foráil maidir le, feithicil RFT a
choinneáil, a chur ó ghluaiseacht, a stóráil agus a scaoileadh amach
nó a dhiúscairt ina dhiaidh sin, más rud é—

(a) i dtuairim oifigigh údaraithe nó cigire RFT, nach bhfuil an
fheithicil ródacmhainneach,

(b) go gcoiscfear ar oifigeach údaraithe nó ar chigire RFT an
fheithicil a iniúchadh, nó

(c) go bhfuil an fheithicil á húsáid de shárú ar ordachán nó ar
cheanglas ó chigire RFT faoi alt 34.

(2) Féadfar, le rialacháin faoin alt seo, go háirithe agus gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1)—

(a) údarú a thabhairt agus foráil a dhéanamh maidir le cibé
daoine nó aicmí daoine a shonrófar sna rialacháin do
ghnóthú muirear de réir scála forordaithe, ó úinéirí
feithiclí a bheidh coinnithe, aistrithe, stóráilte, scaoilte
amach nó diúscartha, i leith na coinneála, an aistrithe, na
stórála, an scaoilte amach nó na diúscartha sin agus
maidir le diúscairt airgid a gheofar i leith na muirear sin,

(b) foráil a dhéanamh maidir le scaoileadh amach feithiclí, a
bheidh coinnithe, curtha ó ghluaiseacht, aistrithe nó
stóráilte, ag daoine dá dtagraítear i mír (a) nó thar a
gceann, chuig cibé daoine agus ar cibé coinníollacha a
shonrófar sna rialacháin,

(c) údarú a thabhairt agus foráil a dhéanamh maidir le díol,
nó diúscairt ar shlí seachas trí dhíol, feithiclí, a bheidh
coinnithe, curtha ó ghluaiseacht, aistrithe nó stóráilte, ag
daoine dá dtagraítear i mír (a) nó thar a gceann, agus
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foráil a dhéanamh maidir le diúscairt airgid a gheofar i
leith an díola nó na diúscartha eile sin.

(3) D’ainneoin aon fhorálacha eile den alt seo, ní dhiúscrófar
feithicil sula mbeidh tréimhse 3 sheachtain caite ó dháta a coinneála
nó sula mbeidh 2 sheachtain caite tar éis fógra faoin diúscairt atá
beartaithe a bheith tugtha ar an modh forordaithe, cibé acu is faide.

(4) Aon duine a chuireann bac nó treampán, nó a chabhraíonn le
duine eile bac nó treampán a chur, ar oifigeach údaraithe nó ar
chomhalta den Gharda Síochána le linn dó nó di a dhualgais nó a
dualgais faoin alt seo a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil
gan bharántas arb é tuairim an chomhalta ina leith go bhfuil cion
faoin alt seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici.

(6) Ní bheidh aon ábhar caingne ann i leith aon ní a rinneadh de
mheon macánta agus gan faillí le linn feithicil a choinneáil, a chur ó
ghluaiseacht, a aistriú, a stóráil, a scaoileadh amach nó a dhiúscairt
faoin alt seo.

Caibidil 6

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

37.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú cibé feidhmeanna de chuid
an Aire faoin gCuid seo (seachas cumhacht chun rialacháin a
dhéanamh) a shonróidh an tAire san ordú a thabhairt don Údarás
agus dá réir sin, folaíonn aon tagairt don Aire i bhforáil a shonraítear
amhlaidh nó a bhfuil baint aici leis, tagairt don Údarás.

(2) Gach feidhm de chuid an Aire a thugtar don Údarás, leanann
sí de bheith dílsithe don Aire, ach dílsítear í amhlaidh i gcomhthráth
don Údarás agus don Aire sa chaoi go bhféadfaidh ceachtar acu í a
fheidhmiú nó a chomhlíonadh.

(3) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo, leagfar é 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 faoin bhráid, rún a
rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir
sin.

38.—(1) Féadfaidh an tÚdarás treoirlínte a eisiúint i ndáil le
hoibriú agus comhlíonadh na Coda seo agus i ndáil le haon rialacháin
a dhéanfar fúithi.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, sula n-eiseoidh sé treoirlínte faoin alt
seo—

(a) dréacht de na treoirlínte a fhoilsiú ar cibé modh a
chinnfidh an tÚdarás,
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(b) a iarraidh ar dhaoine den phobal agus ar aon chomhlacht

nó eagraíocht uiríll a dhéanamh chuig an Údarás i ndáil
leis an dréacht arna fhoilsiú amhlaidh ar cibé modh agus
laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an tÚdarás, agus

(c) breithniú a dhéanamh ar aon uiríll den sórt sin arna
ndéanamh ar an modh agus laistigh den tréimhse a
bheidh sonraithe amhlaidh.

(3) Aon treoirlínte a eiseofar faoin alt seo, foilseoidh an tÚdarás
ar an idirlíon iad agus déanfar iad a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag
aon duine saor in aisce le linn gnáthuaireanta oifige ag príomhoifig
an Údaráis.

39.—(1) San alt seo, ciallaíonn “córas rátála priacal” córas trína
ndéantar rátáil uimhriúil a thabhairt d’fheithicil, d’áitreabh nó do
dhuine ar bhonn líon coibhneasta agus géire choibhneasta aon
sáruithe ar cheanglais a bhaineann le nithe a bhféadfaidh an tÚdarás
aird a thabhairt orthu faoi fho-ailt (4) agus (5) agus trína ndéantar
feithiclí, áitribh nó daoine, nó earnálacha feithiclí, áitreabh nó
daoine, a bhfuil rátáil níos airde acu, a sheiceáil níos mine agus níos
minice ná feithiclí, áitribh nó daoine a bhfuil rátáil níos ísle acu.

(2) Féadfaidh an tÚdarás aon chóras rátála priacal amháin nó níos
mó a thabhairt isteach chun an Chuid seo, Treoir 2006/22/CE ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 20061,
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Seiceálacha ar
Ghníomhaíochtaí Iompair ar Bhóithre), 2007 (I.R. Uimh. 545 de
2007) agus cibé achtachán eile a shonróidh an tAire i rialacháin a
fhorfheidhmiú go héifeachtach spriocdhírithe.

(3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tÚdarás rátáil priacal a
chinneadh i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) feithicil RFT,

(b) úinéir feithicle RFT,

(c) úinéir cláraithe (de réir bhrí alt 56 (a cuireadh isteach le
halt 2 d’Acht na mBóithre, 2007) d’Acht na mBóithre,
1993) feithicle RFT,

(d) tiománaí feithicle RFT,

(e) oibritheoir tástála RFT,

(f) lárionad tástála RFT, agus

(g) tástálaí RFT.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó rátáil priacal a chinneadh i
ndáil le míreanna (a), (b), (c) agus (d) d’fho-alt (3), aird a thabhairt—

(a) ar thorthaí tástálacha RFT,

(b) ar thorthaí iniúchtaí ar thaobh an bhóthair faoi alt 32,

(c) ar thorthaí iniúchtaí ar fheithiclí RFT agus ar áitribh faoi
ailt 31 agus 35,

1IO Uimh. L 102, 11.4.2006, lch. 35
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(d) ar aon ordacháin d’úinéirí, do thiománaithe agus do
dhaoine atá i bhfeighil feithiclí RFT agus ar
chomhlíonadh na n-ordachán sin,

(e) ar aon chiontuithe i gcionta faoin gCuid seo, faoi na
hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011 agus
faoin Acht um Iompar ar Bhóithre, 2011,

(f) ar aon phointí pionóis a formhuiníodh faoi alt 2 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 2002,

(g) ar chruinneas aon dearbhaithe bhliantúil ó úinéir feithicle
RFT nó ó dhuine inniúil eile maidir le hiniúchadh, deisiú
agus cothabháil feithicle,

(h) ar cibé acu a choinnigh nó nár choinnigh oifigeach
údaraithe nó cigire RFT feithiclí, agus

(i) ar cibé nithe eile a fhorordóidh an tAire.

(5) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó rátáil priacal a chinneadh i
ndáil le míreanna (e), (f), agus (g) d’fho-alt (3), aird a thabhairt—

(a) ar thorthaí tástálacha RFT,

(b) ar thorthaí iniúchtaí ar lárionaid tástála RFT, ar
bhreithnithe ar thástálacha RFT agus ar iniúchtaí feithiclí
RFT faoi alt 25,

(c) ar aon ordacháin d’oibritheoirí tástála RFT nó do
thástálaithe RFT agus ar chomhlíonadh na n-ordachán
sin,

(d) ar aon chiontuithe i gcionta faoin gCuid seo,

(e) ar chruinneas aon taifead arna sealbhú ag oibritheoir
tástála RFT nó arna dtarchur tríd an gcóras faisnéise arna
bhunú faoi alt 28 i ndáil le feithiclí RFT a úsáid,

(f) ar cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh údaruithe arna
sealbhú ag oibritheoirí tástála RFT nó ag tástálaithe RFT
a fhionraí nó a chúlghairm, agus

(g) ar cibé nithe eile a fhorordóidh an tAire.

(6) I gcás go gcinnfidh an tÚdarás rátáil priacal i ndáil le duine,
feithicil RFT nó lárionad tástála RFT faoin alt seo, tabharfaidh an
tÚdarás scéala maidir leis an rátáil sin don duine, d’úinéir na feithicle
RFT nó d’oibritheoir an lárionaid tástála RFT, de réir mar a bheidh.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) faisnéis a chur ar fáil do dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt
(3), ar tháille fhorordaithe a íoc, maidir leis an gcaoi ar
cinneadh rátáil priacal,
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(b) duine den sórt sin do dhéanamh aighneachtaí chuig an

Údarás i ndáil leis an rátáil priacal, agus

(c) rátáil priacal a athbhreithniú nó a choinneáil tar éis
breithniú a dhéanamh ar aighneachtaí.

(8) Féadfaidh an tÚdarás clár amháin nó níos mó a bhunú agus a
chothabháil ina mbeidh rátálacha priacal dá dtagraítear san alt seo
agus na sonraí a breithníodh le linn gach rátáil a leithroinnt.

(9) Féadfaidh an tÚdarás, oifigigh údaraithe agus cigirí RFT aird
a thabhairt ar chlár arna bhunú faoi fho-alt (8) le linn dóibh na
hoibritheoirí tástála RFT, na lárionaid tástála RFT, na háitribh, na
feithiclí RFT agus na tástálaithe RFT atá le hiniúchadh agus le
breithniú faoin gCuid seo a shainaithint.

40.—(1) I gcás go mbeidh ordachán, fógra nó scéala le tabhairt
do dhuine nó le seirbheáil ar dhuine ag an Údarás nó ag oifigeach
údaraithe nó ag cigire RFT faoin gCuid seo, díreofar é chuig an duine
agus tabharfar don duine é, nó seirbheálfar air nó uirthi é, ar cheann
amháin de na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a seolann an duine gnó,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
bheidh dírithe chuig an duine ag an seoladh ag a seolann
an duine gnó,

(d) más rud é go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheáil
ordacháin, fógra nó scéala tugtha ag an duine, trína
fhágáil ag an seoladh sin, nó trína chur leis an bpost
cláraithe réamhíoctha chuig an seoladh sin agus é dírithe
chuig an duine, nó

(e) trína chur tríd an bpost leictreonach nó trí inneall
macasamhla, chuig feiste nó saoráid chun post
leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an
seoladh ag a seolann an duine gnó nó, más rud é go
mbeidh seoladh le haghaidh seirbheáil ordacháin, fógra
nó scéala tugtha ag an duine, an seoladh sin, ach sin sa
chás amháin—

(i) go ndéanann saoráid an fhaighteora chun post
leictreonach a ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint
lena ndaingnítear go bhfuarthas an post
leictreonach, nó

(ii) go ndéanann inneall macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht a ghiniúint lena ndaingnítear gur
éirigh leis líon iomlán leathanach an ordacháin nó an
fhógra a tharchur,

agus go dtugtar an t-ordachán, an fógra nó an scéala
freisin ar cheann amháin eile de na slite a luaitear in aon
cheann de na míreanna sin roimhe seo.
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(2) Chun críocha fho-alt (1), meastar gnáthchónaí a bheith ar

chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus meastar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a
phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.

(3) Aon chóip d’ordachán, d’fhógra nó de scéala, a bhfuil
deimhniú formhuinithe uirthi a airbheartaíonn a bheith sínithe ag
oifigeach don Údarás á rá gur cóip dhílis den ordachán, den fhógra
nó den scéala an chóip, féadfar, gan cruthúnas ar shíniú an duine sin,
í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus, mura
suífear a mhalairt, is fianaise ar an ordachán, ar an bhfógra nó ar an
scéala í.

Caibidil 7

Imeachtaí

41.—(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 4(4), 12(6), 23(1)
nó 28(7), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000,
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Féadfaidh an tÚdarás imeachtaí i leith cion faoin gCuid seo a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair.

(3) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoin gCuid seo, déanfaidh
an Chúirt, mura deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta agus
substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, a ordú don duine na costais
agus na caiteachais a íoc, arna dtomhas ag an gCúirt, a thabhaigh an
t-údarás ionchúisithe iomchuí i ndáil leis an gcion a imscrúdú, a
bhrath agus a ionchúiseamh.

(4) Maidir le costais agus caiteachais dá dtagraítear i bhfo-alt (3),
féadfaidh costais agus caiteachais arna dtabhú i ndáil le ceann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a bheith san áireamh
iontu:

(a) ionadaíocht dhlíthiúil sa Chúirt, agus

(b) luach saothair agus caiteachais eile oifigeach
forfheidhmithe, comhchomhairliúchán nó comhairleoirí.

42.—I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin gCuid
seo agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó go bhfuil sé
inchurtha i leith aon fhaillí ar thaobh aon duine is stiúrthóir,
bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht corpraithe nó
duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, déanann an
duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, cion agus
dlífear ionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh ina choinne nó ina
coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh an cion céadluaite
déanta aige nó aici.
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Caibidil 8

Leasuithe ilghnéitheacha

43.—Leasaítear an Dara Sceideal (a cuireadh isteach le halt 65(2)
d’Acht 2010) a ghabhann le hAcht 1961 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad mhír 15:

“15. Cion ag duine—

(a) faoi Rialachán 19(1) de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Tástáil Feithiclí), 2004 (I.R. Uimh. 771 de
2004), nó

(b) faoi alt 6(2) den Acht fán Údarás um Shábháilteacht
ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála),
2012,

ar cion é a rinneadh i dtréimhse 3 bliana ina ndearna an duine
cion roimhe sin faoi (a) nó (b) ar ciontaíodh é nó í ina leith.”.

44.—Leasaítear an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002—

(a) in alt 2(1), trí “2A,” a chur isteach i ndiaidh “uimhir
thagartha 2,”,

(b) i gCuid 1 den Chéad Sceideal, tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh uimhir thagartha 2:

“

2A Cion faoi alt 6(2) Feithicil a úsáid gan 5
den Acht fán Údarás deimhniú
um Shábháilteacht ródacmhainneachta
ar Bhóithre
(Ródacmhainneacht
Feithiclí Tráchtála),
2012 (seachas in
imthosca dá
dtagraítear i mír 15
den Dara Sceideal a
ghabhann leis an
Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 1961).

”,

agus

(c) i gCuid 1 den Chéad Sceideal, ag uimhir thagartha 10, i
gcolún (3), trí “nó cónasc feithiclí” a chur isteach i
ndiaidh “Feithicil”.

45.—Leasaítear alt 41(1) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994—

(a) i mír (e) (a cuireadh isteach le halt 19(c) d’Acht 2006) trí
“nó ar alt 6(1) den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012” a
chur isteach i ndiaidh “(I.R. Uimh. 771 de 2004)”, agus

(b) i mír (f) (a cuireadh isteach le halt 19(c) d’Acht 2006) trí
“nó de réir Threoir 2009/40/CE an 6 Bealtaine 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2,” a chur
isteach i ndiaidh “an 20 Nollaig 1996 ón gComhairle”.

2IO Uimh. L 141, 6.6.2009, lch. 12
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46.—Leasaítear Acht 1961—

(a) in alt 3(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “feithicil” (a cuireadh isteach le halt 71(c)
d’Acht 2010):

“ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste, leantóir nó
leathleantóir, feithicil ainmhí-tharraingthe nó rothar cos;”,

agus

(b) in alt 54, (arna leasú le halt 4(1) den Acht um Thrácht ar
Bhóithre (Uimh. 2), 2011—

(i) trí “feithicil inneallghluaiste nó cónasc feithiclí” a
chur in ionad “feithicil inneallghluaiste” sa dá áit a
bhfuil sé, trí “ar an bhfeithicil nó ar chónasc feithiclí”
a chur in ionad “ar an bhfeithicil” sa dá áit a bhfuil
sé, trí “an fheithicil nó cónasc feithiclí agus í nó é ag
gluaiseacht” a chur in ionad “an fheithicil agus í ag
gluaiseacht” sa dá áit a bhfuil sé agus trí “na feithicle
nó cónasc feithiclí” a chur in ionad “na feithicle”,
agus

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

“(6) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin alt seo
a bhaineann le cónasc feithiclí, toimhdeofar, go dtí go
suífear a mhalairt, go raibh úinéir na feithicle
inneallghluaiste ina úinéir nó ina húinéir freisin ar aon
fheithicil nó ar aon fheithiclí a bhí á tarraingt nó á
dtarraingt aici tráth an chiona líomhnaithe.”.

47.—Leasaítear Acht 1961—

(a) i bhfo-ailt (4) agus (5), (a cuireadh isteach le halt 73
d’Acht 2010) d’alt 69, trí “a ainm nó a hainm agus a
sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta
breithe” a chur in ionad “a ainm nó a hainm agus a
sheoladh nó a seoladh nó a dháta breithe nó a dáta
breithe” gach áit a bhfuil sé, agus

(b) in alt 108 (a cuireadh isteach le halt 80 d’Acht 2010), trí
“a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a
dháta breithe nó a dáta breithe” a chur in ionad “a ainm
nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh nó a dháta
breithe nó a dáta breithe”.

48.—Leasaítear Acht 2010—

(a) in alt 22(3), trí “nó ó altra ainmnithe” a chur isteach i
ndiaidh “ó dhochtúir ainmnithe”, agus

(b) in alt 87(1) trí “ailt 4, 5, 9, 10, 12 agus 14 den Acht seo” a
chur in ionad “ailt 4, 5, 12 agus 14 den Acht seo”.
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Leasú ar Acht 1961
— feithicil ar a
bhfuil locht
contúirteach a
thiomáint.

Leasú ar Acht 1961
— ceart chun ainm
agus seoladh, etc., a
éileamh.

Leasú ar Acht 2010.



Leasú ar alt 4 den
Acht fán Údarás
um Shábháilteacht
ar Bhóithre, 2006.

Leasú ar Chuid III
d’Acht 1961 —
údarás
ceadúnúcháin.
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CUID 3

Ceadúnú Tiománaithe

49.—Leasaítear alt 4 den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre, 2006, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Tá ag an Údarás feidhmeanna údaráis ceadúnúcháin
de réir bhrí alt 21 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961.”.

50.—Leasaítear Acht 1961—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 21 (a cuireadh
isteach le halt 57 d’Acht 2010):

“21.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “údarás ceadúnúcháin”
an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus léifear
tagairtí d’údarás ceadúnúcháin mar thagairtí don údarás
ceadúnúcháin.”,

(b) in alt 22 (a cuireadh isteach le halt 57 d’Acht 2010)—

(i) i bhfo-alt (2)(a)(i), trí “ar ina limistéar feidhme atá
gnáthchónaí ar an iarratasóir” a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (4)(a), trí “lena mbaineann” a scriosadh sa
dara háit a bhfuil sé,

(c) in alt 26 (a cuireadh isteach le halt 65 d’Acht 2010)—

(i) i bhfo-ailt (2) agus (3) trí “cuí” a scriosadh,

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

“(II) i gcás an chéad chiona faoin alt sin, má
ciontaíodh an duine roimhe sin i gcion
faoin alt eile,”,

(iii) sa Tábla a ghabhann le fo-alt (4), tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad cheannteideal cholún (4):

“An dara cion nó aon chion dá éis sin faoin alt céanna
nó an chéad chion má ciontaíodh an duine roimhe sin
faoin alt eile”,

(d) in alt 27(1)(b)(ii), trí “iomchuí” a scriosadh,

(e) in alt 28—

(i) i bhfo-alt (1), trí “údarás ceadúnúcháin” a chur in
ionad “údarás ceadúnúcháin cuí” agus trí “údarás
ceadúnúcháin” a chur in ionad “údarás
ceadúnúcháin iomchuí”, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “údarás ceadúnúcháin” a chur in
ionad “údarás ceadúnúcháin iomchuí”,
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(f) in alt 30(6)(a) (a cuireadh isteach le halt 20 den Acht um

Thrácht ar Bhóithre, 1968), trí “iomchuí” a scriosadh,

(g) in alt 33(3B)(a), trí “agus” a chur in ionad “nó”,

(h) in alt 35 (a cuireadh isteach le halt 11(1) den Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 2006)—

(i) i bhfo-alt (2)(a), trí “arb ina limistéar feidhmiúcháin
atá gnáthchónaí ar an iarratasóir” a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (6)(a), trí “cuí”, a scriosadh,

agus

(i) in alt 42 (a cuireadh isteach le halt 10 d’Acht 2006)—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (f), trí “an t-údarás ceadúnúcháin” a chur in
ionad “údaráis cheadúnúcháin”, agus

(II) trí mhír (g) a scriosadh,

(III) i mír (h), trí “ag an údarás ceadúnúcháin” a chur
in ionad “ag údaráis cheadúnúcháin”, agus

(IV) i mír (l), trí “an t-údarás ceadúnúcháin d’eisiúint
ceadúnas” a chur in ionad “don Údarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre d’eisiúint ceadúnas
mar ghníomhaire de chuid údaráis
ceadúnúcháin”,

(ii) i bhfo-alt (4)(c), trí “chun an údaráis ceadúnúcháin”
a chur in ionad “chun údarás ceadúnúcháin”,

(iii) i bhfo-alt (4)(d), trí “don údarás ceadúnúcháin” a
chur in ionad “d’údaráis cheadúnúcháin”, agus

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

“(5A) Féadfar le rialacháin faoin alt seo, lena
ndéantar foráil maidir le táillí a íoc, foráil a dhéanamh
maidir leis an modh ar a ndéanfar táillí a íoc agus
maidir le teaglaim de tháillí is iníoctha ar leithligh a
íoc le chéile mar aon táille amháin.”.

51.—Leasaítear Acht 1961 trí alt 37 a aisghairm.

52.—Leasaítear an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002—

(a) in alt 5(1)(b), trí “a dheonaigh an ceadúnas” a scriosadh,
agus

(b) in alt 9(1) (arna leasú le halt 68 d’Acht 2010), trí “a
dheonaigh an ceadúnas don duine, nó a mbeadh sé de
chúram air an ceadúnas a dheonú dó nó di” a scriosadh.
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Alt 37 d’Acht 1961
a aisghairm.

Leasú ar an Acht
um Thrácht ar
Bhóithre, 2002.
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Leasú ar alt 5
d’Acht 2006.

Leasú ar Acht 2010.

Leasú ar alt 18 den
Acht Airgeadais
(Uimh. 2), 1992.

Leasú ar an Acht
Airgeadais, 1993.
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53.—Leasaítear alt 5 d’Acht 2006, i bhfo-alt (12), trí “a dheonaigh

an ceadúnas” a scriosadh.

54.—Leasaítear Acht 2010—

(a) in alt 29(16)(a), trí “a dheonaigh an ceadúnas” a
scriosadh, agus

(b) in alt 60(2)—

(i) i mír (a), trí “lena mbaineann” a scriosadh,

(ii) i mír (b)(i), trí “san áit ina bhfuil cónaí ar an
sealbhóir” a scriosadh, agus

(iii) i mír (b)(ii), trí “don údarás ceadúnúcháin” a chur in
ionad “d’údarás ceadúnúcháin eile”.

55.—Leasaítear alt 18 (arna leasú le halt 17 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1997) den Acht Airgeadais (Uimh.
2), 1992 sa mhíniú ar “údarás ceadúnúcháin” trí “nó ceadúnais
tiomána nó ceadúnais shealadacha faoi Chuid III den Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 1961” a scriosadh.

56.—Leasaítear an tAcht Airgeadais, 1993—

(a) in alt 57, sa mhíniú ar údarás ceadúnúcháin, trí “an
t-údarás ceadúnúcháin de réir bhrí” a chur in ionad
“ceadúnais tiomána nó ceadúnais shealadacha faoi”,

(b) in alt 59—

(i) trí fho-alt (1) a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “(seachas an t-údarás ceadúnúcháin
de réir bhrí Chuid III d’Acht 1961)” a chur isteach i
ndiaidh “údarás ceadúnúcháin”,

(c) in alt 60 (arna leasú le halt 7 den Acht um Mótarfheithiclí
(Dleachtanna agus Ceadúnais), 2003), trí fho-alt (1) a
scriosadh, agus

(d) in alt 61 (arna leasú le halt 87 den Acht Airgeadais,
1994)—

(i) trí fhomhír (i) d’fho-alt (1)(a) a scriosadh,

(ii) i bhfo-alt (1)(a)(ii), trí “d’alt 60” a chur in ionad “den
alt sin”,

(iii) trí mhír (a) d’fho-alt (2) a scriosadh, agus

(iv) i bhfo-alt (2)(b), trí “d’alt 60” a chur in ionad “den
alt sin”.


