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AN tACHT UM SHLÁINTE AGUS LEAS AINMHITHE, 2013
[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin agus orduithe a leagan.

4. Aisghairm.

5. Caiteachais.

6. Airgead a gheobhaidh an tAire a dhiúscairt.

CUID 2

Galair Ainmhithe a Chosc agus a Rialú

7. Feidhm an Achta maidir le galair.

8. Toirmeasc ar ainmhithe feirme dul ar seachrán.

9. Limistéir scriosta galar.

10. Toirmeasc ar ghalair a leathadh.

CUID 3

Leas Ainmhithe

11. Dualgas leas ainmhithe a chosaint.

12. Toirmeasc ar chruálacht ar ainmhithe.

13. Ainmhithe a bheathú.

14. Toirmeasc ar ainmhithe a thréigean.

15. Toirmeasc ar chomhrac ainmhithe, etc.
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16. Obráidí toirmiscthe agus gnáthaimh thoirmiscthe.

17. Úsáid ainéistéiseach, etc.

18. Ainmhithe a chosaint ar nimh.

19. Ainmhithe cosanta agus trealamh a iniúchadh.

20. Taifid maidir le dian-aonaid.

21. Leas ainmhithe le linn díola.

22. Díol ainmhithe le mionaoisigh a rialáil.

23. Díothú daonnachtúil ainmhí.

24. Bearta a bhaineann le hainmhithe in anacair.

CUID 4

Cóid Chleachtais

25. Cóid chleachtais.

CUID 5

Tobhaigh Shláinte Ainmhithe

26. Tobhaigh shláinte ainmhithe.

27. Dualgas an tobhach a íoc sula n-onnmhairítear ainmhithe
beo.

28. Tobhach sláinte ainmhithe atá dlite agus iníoctha.

29. Dualgas taifid a choimeád.

CUID 6

Ainmhithe a Dhíothú, a Dhiúscairt, etc.

30. Díothú agus diúscairt.

31. Cúiteamh.

32. Luacháil.

33. Eadráin.

34. Teorainn le cúiteamh.

35. Cúiteamh a laghdú.

CUID 7

Rialacháin a bhaineann le Sláinte agus Leas Ainmhithe

36. Rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe.
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CUID 8

Forfheidhmiú

37. Oifigeach údaraithe a cheapadh.

38. Feidhmeanna oifigigh údaraithe.

39. Cumhacht comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil
gan bharántas.

40. Cuardach a dhéanamh ar dhaoine atá faoi dhrochamhras
agus feithiclí a stopadh.

41. Cúnamh d’oifigeach údaraithe.

42. Fógra um shláinte agus leas ainmhithe.

43. Achomharc i gcoinne fógra um shláinte agus leas ainmhithe.

44. Urghabháil agus coinneáil mar gheall ar
neamhchomhlíonadh fógra.

45. Barántas cuardaigh.

46. Cosc agus ráitis bhréagacha.

CUID 9

Údaráis Áitiúla

47. Feidhmeanna údarás áitiúil.

48. Mainneachtain ag údarás áitiúil.

CUID 10

Imeachtaí agus Smachtbhannaí

49. Fógra íocaíochta seasta.

50. Fianaise ar anailísiú saotharlainne ar dheimhniú, etc.

51. Fógra a sheirbheáil, etc.

52. Pionóis.

53. Costais ionchúisimh.

54. Cion — comhlacht corpraithe.

55. Imeachtaí achoimre.

56. Toimhde úinéireachta i ndáil le hainmhithe.

57. Forghéilleadh — trealamh, táirge ainmhíoch, etc.

58. Dícháilíocht.

59. Ainmhithe a urghabháil i dtaca le dícháilíocht.

60. Ainmhí a fhorghéilleadh.
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61. Duine a bheith neamhinniúil ar aire a thabhairt d’ainmhithe.

62. Cruthúnas agus fíordheimhniú ar dhoiciméid áirithe.

CUID 11

Córais Lorgaireachta Ainmhithe

63. Córais lorgaireachta ainmhithe.

64. Móráireamh ainmhithe.

CUID 12

Marglanna Ainmhithe

65. Mínithe.

66. Marglanna ainmhithe neamhcheadúnaithe, etc. a thoirmeasc.

67. Ceadúnais a dheonú le haghaidh marglanna ainmhithe, etc.

68. Cumhacht an Aire chun ceadúnas a chúlghairm nó a dhiúltú.

69. Achomharc i gcoinne ceadúnas a dhiúltú nó a chúlghairm.

70. Rialacháin i ndáil le marglanna ainmhithe.

71. Feidhm (Cuid 12).

CUID 13

Ilghnéitheach

72. Brionnú.

73. Táillí.

74. Comhaontuithe seirbhíse.

75. Ionstraimí áirithe do leanúint i bhfeidhm.

CUID 14

Leasú ar Achtacháin Áirithe

76. Leasú ar an Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993.

77. Leasú ar alt 17 den Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí,
2010.

78. Leasú ar ailt 12 agus 15 den Acht um Leas Cúnna, 2011.

SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Galair a bhfuil feidhm ag an Acht maidir leo
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SCEIDEAL 3

Nithe ar ina leith a fhéadfar Rialacháin um Shláinte agus
Leas Ainmhithe a dhéanamh

SCEIDEAL 4

Ionstraimí Reachtúla a meastar gur Rialacháin um Shláinte
agus Leas Ainmhithe iad

————————

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú
a Rialú), 1947 1947, Uimh. 18

An tAcht Torthaí Talmhaíochta (Iomportáil do Rialáil),
1938 1938, Uimh. 14

An tAcht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 2001, Uimh. 29

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú),
1998 1998, Uimh. 24

An tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 1993, Uimh. 23

An tAcht Eadrána, 2010 2010, Uimh. 1

Bee Pest Prevention (Ireland) Act, 1908 8 Edw. 7, c.34

An tAcht um Ghalair Bhólachta (Tobhaigh) (Leasú), 1996 1996, Uimh. 5

An tAcht um Ghalair Bhólachta (Tobhaigh), 1979 1979, Uimh. 26

An tAcht Craolacháin, 2009 2009, Uimh. 18

Captive Birds Shooting (Prohibition) Act, 1921 11 & 12 Geo. 5, c.13

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010 2010, Uimh. 24

An tAcht um Olaínn Ghlain, 1947 1947, Uimh. 27

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht chun Tairbh i gcomhair Síolrúcháin a Rialú,
1985 1985, Uimh. 13

An tAcht um Rialú Madraí, 1986 1986, Uimh. 32

Na hAchtanna um Rialú Madraí, 1986 go 2010

An tAcht um Rialú Capall, 1996 1996, Uimh. 37

An tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992 1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984 1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006 2006, Uimh. 26

Na hAchtanna Custam

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003

An tAcht um Ghalair Ainmhithe (Leasú) 2001 2001, Uimh. 3

An tAcht um Ghalair Ainmhithe, 1966 1966, Uimh. 6

An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí, 2010 2010, Uimh. 29

An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996 1996, Uimh. 1

Dublin Police Act, 1842 5 & 6 Vict., c.24

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach, 2000 2000, Uimh. 27

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht Lín, 1936 1936, Uimh. 20

An tAcht um an Acht Lín, 1936 (Fionraí), 1950 1950, Uimh. 9

Acht an Gharda Síochána, 2005 2005, Uimh. 20

Importation of Plumage (Prohibition) Act, 1921 11 & 12 Geo. 5, c.16
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Industrial and Provident Societies Act, 1893 56 & 57 Vict., c.39

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2006 2006, Uimh. 3

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 1995, Uimh. 29

An tAcht um Margalanna Beostoic, 1967 1967, Uimh. 20

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

Markets and Fairs (Weighing of Cattle) Act, 1887 50 & 51 Vict., c. 27

Markets and Fairs (Weighing of Cattle) Act, 1891 54 & 55 Vict., c.70

An tAcht Meabhair-Shláinte, 2001 2001, Uimh. 25

Acht na bhFrancach Muisc, 1933 1933, Uimh. 16

An tAcht um Scéim Náisiúnta Dearbhaithe Mairteola,
2000 2000, Uimh. 2

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

An tAcht Gorlanna Éanaithe Clóis, 1947 1947, Uimh. 49

An tAcht um Chosaint Ainmhithe (Leasú), 1965 1965, Uimh. 10

Protection of Animals Act, 1911 1 & 2 Geo. 5, c. 27

An tAcht um Chosaint Ainmhithe a Choinnítear le
hAghaidh Feirmeoireachta, 1984 1984, Uimh. 13

Public Health (Ireland) Act, 1878 41 & 42 Vict., c. 52

An tAcht um Ainmhithe do Mharbhadh, 1935 1935, Uimh. 45

An tAcht um Beithígh agus Caoire do Mharbhadh
(Leasú), 1935 1935, Uimh. 37

An tAcht um Beithígh agus Caoire do Mharbhadh
(Leasú), 1936 1936, Uimh. 33

An tAcht um Beithígh agus Caoire do Mharbhadh, 1934 1934, Uimh. 42

Town Police Clauses Act, 1847 10 & 11 Vict., c. 89

Towns Improvement (Ireland) Act, 1854 17 & 18 Vict., c. 103

An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005 2005, Uimh. 22

An tAcht um Leas Cúnna, 2011 2011, Uimh. 29

An tAcht Margaithe Olla, 1968 1968, Uimh. 26

An tAcht Margaithe Olla, 1984 1984, Uimh. 11
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ACHT D’ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE SLÁINTE
AGUS LEAS AINMHITHE AGUS LENA gCOSAINT
AGUS LENA SAINAITHINT; DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE RIALÁIL GNÍOMHAÍOCHTAÍ ÁIRITHE A
BHAINEANN LE hAINMHITHE; DO CHOSC
CRUÁLACHT AR AINMHITHE; DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE MARGLANNA AINMHITHE A
CHEADÚNÚ AGUS MAIDIR LE TOBHAIGH CHUN
CRÍOCHA SLÁINTE AINMHITHE AGUS CHUN GALAIR
AINMHITHE A RIALÚ; D’AISGHAIRM ACHTACHÁIN
ÉAGSÚLA A BHAINEANN LE hAINMHITHE; DO
LEASÚ AN ACHTA UM BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN
MADRAÍ, 2010, AN ACHTA UM LEIGHEASANNA
AINMHITHE, 1993 AGUS AN ACHTA UM LEAS CÚNNA,
2011 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[29 Bealtaine 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013
a ghairm den Acht seo.

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

(3) Maidir le haisghairm a dhéantar le halt 4, féadfar, le hordú
faoin alt seo, laethanta éagsúla a cheapadh chun achtacháin éagsúla
nó forálacha éagsúla d’achtacháin a luaitear i Sceideal 1 a aisghairm.

2.—(1) San Acht seo—

tá le “aerárthach” agus “aerfort”, faoi seach, na bríonna céanna atá
leo san Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú), 1998;
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ciallaíonn “ainmhí” ball den ríocht animalae seachas duine;

tá le “tobhach sláinte ainmhithe” an bhrí a shanntar dó in alt 26;

tá le “fógra um shláinte agus leas ainmhithe” an bhrí a shanntar dó
in alt 42;

ciallaíonn “rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe” rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 36 agus orduithe nó rialacháin arna gcoimeád
i bhfeidhm faoi alt 75;

ciallaíonn “táirge ainmhíoch”—

(a) conablach, feoil nó bia eile a fhaightear as ainmhí, nó as
rud ar bith a bhfuil bia ann a fhaightear as ainmhí,

(b) seamhan, ubh, ubhán, suth nó féatas ainmhí,

(c) seachtháirge ainmhíoch nó rud ar bith a bhfuil
seachtháirge ainmhíoch ann,

(d) sampla a fhaightear as ainmhí, nó

(e) ní ar bith a fhaightear as ainmhí, nó arb éard atá ann táirge
ainmhíoch, nó a bhfuil táirge ainmhíoch ann;

ciallaíonn “eadránaí” duine a cheapfar faoi alt 33;

ciallaíonn “oifigeach údaraithe”—

(a) comhalta den Gharda Síochána,

(b) oifigeach Custam agus Máil, nó

(c) duine a cheapfar faoi alt 37 le linn thréimhse a cheaptha
nó a ceaptha;

ciallaíonn “bithshlándáil” bearta a chur chun feidhme d’fhonn an
baol go dtarchuirfear galar nó oibreán galair a laghdú;

ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna bhunú nó arna
ghlacadh faoi alt 25;

ciallaíonn “cúiteamh” cúiteamh a fhéadfar a íoc faoi alt 31;

ciallaíonn “galar” galar lena n-áirítear galar zónóiseach, a
shonraítear i Sceideal 2 nó in ordú arna dhéanamh faoi alt 7;

ciallaíonn “oibreán galair” aon veicteoir, prión, víreas, ionfhabhtú
ricéitsiach, baictéar, prótasón, fungas, heilmint, artrapód, feithid nó
pataigin nó orgánach eile trína bhféadfar galar a leathadh, nó is trúig
le galar, ar ainmhí nó ar dhuine, ach ní fholaíonn sé leigheas
ainmhithe (de réir bhrí alt 1 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe,
1993) a thugtar go dleathach don ainmhí;

ciallaíonn “ordú dícháilíochta” ordú faoi alt 58(1);

ciallaíonn “beart de chuid AE” rialacháin arna ndéanamh faoi Acht
na gComhphobal Eorpach, 1972, tar éis thosach feidhme Chuid 7, a
bhaineann le hainmhithe, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe,
sláinte agus leas ainmhithe nó galair ainmhithe;
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ciallaíonn “ainmhí feirme” ainmhí—

(a) a phóraítear nó a choinnítear chun bia, olann, seithí,
fionnadh nó cleití a tháirgeadh, nó

(b) lena úsáid i leith, nó chun críocha, póraithe, spóirt nó
feirmeoireacht talún,

agus folaíonn sé (ach gan a bheith teoranta do na nithe sin) bó-
ainmhithe, ainmhithe de chineál caorach, ainmhithe de chineál
mucach agus ainmhithe de chineál gabhair, cervidae, equidae, beacha
agus éanlaith (lena n-áirítear éanlaith ghéim cheansaithe);

folaíonn “talamh” talamh faoi uisce;

ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil chun críocha an Achta
Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Talmhaíochta, Bia, agus Mara;

folaíonn “áitreabh” foirgneamh, teaghais nó déanmhas eile (cibé acu
sealadach nó buan) ar an talamh nó faoi, nó in uisce;

ciallaíonn “ainmhí cosanta” ainmhí—

(a) a choinnítear chun críocha feirmeoireachta, áineasa, tís nó
spóirt sa Stát,

(b) nuair atá sé i seilbh nó faoi rialú duine, cibé acu go buan
nó ar bhonn sealadach, nó

(c) nach bhfuil ag imeacht i staid fhiáin;

ciallaíonn “áit phoiblí” sráid, bóthar nó áit eile ar a bhfuil rochtain
ag an bpobal, cibé acu de cheart nó le cead é, agus cibé acu ar tháille
a íoc nó saor ó tháille é;

ciallaíonn “ceannach” rud a fháil cibé acu ar chomaoin nó gan
chomaoin;

folaíonn “taifead” ceadúnas, doiciméad sainaitheantais nó pas arna
eisiúint i leith ainmhí, meabhrán, leabhar, plean, léarscáil, líníocht,
léaráid, saothar pictiúrtha nó grafach nó doiciméad eile, grianghraf,
scannán nó taifeadadh (cibé acu is taifeadadh fuaime nó taifeadadh
íomhánna nó iad araon), aon fhoirm ina gcoimeádtar sonraí (de réir
bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003), aon fhoirm eile
(lena n-áirítear foirm mheaisín-inléite) nó rud eile ina ndéantar
faisnéis a choimeád nó a stóráil de láimh, go meicniúil, go
leictreonach nó go hoptach, agus aon rud ar cuid nó cóip é, i bhfoirm
ar bith, d’aon cheann díobh sin roimhe seo nó ar teaglaim é de 2
cheann nó níos mó díobh sin roimhe seo;

folaíonn “díol” tairiscint, taisealbhadh nó coimeád le haghaidh díola,
tairiscint a iarraidh chun ceannaigh, dáilte, babhtála nó malartaithe;

folaíonn “soláthar” rud a thabhairt gan íocaíocht;

ciallaíonn “fulaingt gan ghá”, i ndáil le hainmhí, pian, anacair nó
fulaingt (cibé acu coirp nó meabhrach) atá míréasúnach nó gan ghá
mar gheall ar a cineál nó a méid, ar an gcuspóir atá léi nó ar na
himthosca ina dtarlaíonn sí;
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ciallaíonn “luachálaí” duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt
32;

folaíonn “feithicil” leantóir, atá ceaptha lena úsáid, nó a úsáidtear,
le feithicil, nó coimeádán atá ceaptha, nó a úsáidtear, lena iompar ar
fheithicil, cibé acu a bheidh sé i gceangal le feithicil nó nach mbeidh;

folaíonn “soitheach” sciorrárthach;

ciallaíonn “cleachtóir tréidliachta” duine atá cláraithe faoi Chuid 4
den Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005.

(2) Aon tagairt, cibé slí ar a mbeidh sí sainráite, d’ionstraim arna
glacadh ag institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh, folaíonn sí
ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid na gComhphobal
Eorpach roimh an 1 Samhain 2009.

(3) Maidir leis an duine ag a bhfuil aois iomlán agus a bhfuil duine
faoina chúram nó faoina cúram agus faoina rialú iarbhír, is duine—

(a) atá faoi bhun 16 bliana d’aois, agus

(b) is úinéir follasach ainmhí chosanta nó a bhfuil ainmhí
cosanta ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú,

meastar, chun críocha an Achta seo, gurb é nó í úinéir an ainmhí nó
go bhfuil an t-ainmhí ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú.

(4) Is Acht é seo i dteannta, agus ní in ionad, na nAchtanna seo
a leanas—

(a) Na hAchtanna um Rialú Madraí, 1986 go 2010,

(b) An tAcht um Rialú Capall, 1996,

(c) An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí, 2010, agus

(d) An tAcht um Leas Cúnna, 2011.

3.—Gach rialachán agus gach ordú a dhéanfar faoin Acht seo,
seachas ordú a dhéanfar faoi alt 1(2) nó rialachán a dhéanfar faoi alt
26, déanfar é 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 shuíonn an Teach sin tar éis an rialachán nó an
t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin
nó an ordaithe, beidh an rialachán nó an t-ordú ar neamhní, ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin gcéanna.

4.—Aisghairtear gach achtachán a luaitear i gcolún (2) de Sceideal
1 a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin os coinne an
lua sin.

5.—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.
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6.—Déanfar airgead a gheobhaidh an tAire faoin Acht seo a íoc
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí
a ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

CUID 2

Galair Ainmhithe a Chosc agus a Rialú

7.—(1) Tá feidhm ag an Acht seo maidir le galar a shonraítear i
Sceideal 2 agus le hoibreán de chuid galar den sórt sin.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon cheann nó gach ceann
d’fhorálacha an Achta seo a chur chun feidhme maidir le galar nó le
hoibreán galair, nach sonraítear i Sceideal 2.

8.—(1) Aon duine a bhfuil ainmhí feirme ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina rialú déanfaidh sé nó sí, ag féachaint do nádúr, cineál,
speiceas, pór, forbairt agus timpeallacht an ainmhí, gach beart
réasúnach chun a chinntiú—

(a) nach féidir leis an ainmhí dul ar seachrán ón talamh nó ón
áitreabh ina bhfuil sé á choinneáil, agus

(b) go bhfuil gach foirgneamh, geata, claí, fál, balla teorann
agus déanmhas eile a úsáidtear chun an t-ainmhí a
choinneáil tógtha agus á chothabháil ar mhodh lena
n-íoslaghdófar—

(i) an baol go rachaidh an t-ainmhí ar seachrán, agus

(ii) an baol go dtiocfadh nó go leathfadh galar isteach ar
an talamh nó isteach san áitreabh ina gcoinnítear an
t-ainmhí, nó uathu, agus

(iii) an baol go ndéanfaidh an t-ainmhí damáiste do flora
agus fauna an chomhshaoil mórthimpeall na háite
ina gcoinnítear an t-ainmhí,

ag féachaint do theorainneacha roinnte nó do choimín.

(2) Ní dhéanfaidh duine, gan leithscéal dleathach, damáiste
d’fhoirgneamh, geata, claí, fál, balla teorann nó déanmhas eile a
úsáidtear chun ainmhí feirme a choinneáil, ná ní chuirfidh sé nó sí
isteach ar an gcéanna.

(3) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh nó a
sháróidh fo-alt (2), déanfaidh sé nó sí cion.

(4) I gcás go mainneoidh duine a mbeidh ainmhí feirme ina
sheilbh nó ina seilbh, nó faoina rialú, fo-alt (1) a chomhlíonadh agus
nach é nó í an duine sin úinéir an ainmhí feirme, ansin beidh cion
déanta faoi fho-alt (3) freisin ag úinéir an ainmhí, mura suífidh an
t-úinéir go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a chinntiú
go ndearnadh gach beart riachtanach sna himthosca chun fo-alt (1)
a chomhlíonadh.

9.—Féadfaidh an tAire, le hordú, a dhearbhú gur limistéar scriosta
galar é an Stát, nó cuid den Stát, i gcás go measfaidh an tAire—
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(a) go bhfuil baol nó drochamhras ann maidir le galar a bheith
ann nó inti, nó

(b) go bhfuil galar ann nó inti.

10.—(1) Ní dhéanfaidh duine, go toiliúil, go meargánta nó go
faillíoch, maidir le hainmhí nó talamh nó áitreabh—

(a) galar a tharchur chuige nó oibreán galair a thabhairt
isteach air nó ann, nó

(b) a chur faoi deara nó a cheadú go ndéanfaidh duine eile
galar a tharchur chuige nó oibreán galair a thabhairt
isteach air nó ann.

(2) Ní dhéanfaidh duine, maidir le hainmhí—

(a) aon phróiseas a chur air, nó a chur faoi deara nó a cheadú
d’aon duine eile aon phróiseas a chur air, ná

(b) substaint a thabhairt dó nó a chur faoi deara nó a cheadú
do dhuine eile substaint a thabhairt dó,

a d’fhéadfadh cur isteach ar thástáil, a bheith ina thrúig nó ina trúig
le hairí a bhféadfaí a cheapadh gur airí galair nó oibreáin galair iad,
nó a d’fhéadfadh airí galair nó oibreáin galair a chlúdach.

(3) Ach amháin de réir cead arna eisiúint ag oifigeach údaraithe,
maidir le hainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, ní
bheidh sé nó sí i seilbh ná faoi rialú duine ná ní dhéanfaidh duine é
nó í a cheannach, a dhíol, a sholáthar, a aistriú, a onnmhairiú ná a
allmhairiú, is ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe—

(a) a mbeidh galar nó oibreán galair tarchurtha chuige nó
chuici, nó

(b) a mbeidh substaint tugtha dó nó di a d’fhéadfadh cur
isteach ar thástáil, a bheith ina trúig le hairí a bhféadfaí
a cheapadh gur airí galair iad nó a d’fhéadfadh airí galair
a chlúdach,

de shárú ar fho-alt (1) nó (2).

(4) Féadfaidh oifigeach údaraithe, chun críocha fho-alt (3), cead
a eisiúint agus cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis nó léi a chur
ag gabháil leis.

(5) Níl feidhm ag an alt seo maidir le haon ní arna dhéanamh faoi
aon cheann díobh seo a leanas nó dá réir—

(a) an tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993,

(b) an tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995, ná

(c) Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ainmhithe a úsáidtear
chun Críocha Eolaíochta a Chosaint), 2012 (I.R. Uimh.
543 de 2012).

(6) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.
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(7) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint é don
chúisí a shuíomh gur ghlac sé nó sí gach réamhchúram agus beart
réasúnach (lena n-áirítear aon réamhchúraimí nó bearta a
fhorordaítear faoi rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe) chun
cosc a chur leis an ngalar lena mbaineann a thabhairt isteach, nó
chun leathadh an ghalair lena mbaineann a íoslaghdú.

(8) Féadfaidh an tAire, i gcás go mbeidh galar nó oibreán galair
ar ainmhí, ar thalamh nó in áitreabh, más cuí leis nó léi déanamh
amhlaidh, an fíoras sin, agus na nithe seo a leanas—

(a) suíomh na talún nó an áitribh agus sainaitheantas an
úinéara nó an duine a mbeidh an t-ainmhí ina sheilbh nó
ina seilbh nó faoina rialú,

(b) seoladh agus sainaitheantas an úinéara nó an duine a
bheidh i bhfeighil na talún nó an áitribh,

(c) aon bhearta bithshlándála a bhfuil feidhm acu maidir leis
an ainmhí, leis an talamh, nó leis an áitreabh,

(d) aon srian le húsáid an ainmhí, na talún nó an áitribh, agus

(e) aon fhaisnéis eile, ar dóigh leis nó léi gurb é leas an
phobail í,

a fhoilsiú ar mhodh is cuí leis an Aire.

CUID 3

Leas Ainmhithe

11.—(1) Aon duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina
seilbh, nó faoina rialú, déanfaidh sé nó sí gach beart is gá, ag
féachaint do nádúr, cineál, speiceas, pór, forbairt, oiriúnú, ceansú,
riachtanais fhiseolaíocha agus iompraíocha agus timpeallacht an
ainmhí, agus de réir taithí bhunaithe agus fhios na heolaíochta, chun
a chinntiú—

(a) go gcoinnítear an t-ainmhí agus go gcaitear leis ar
mhodh—

(i) lena gcosnaítear sláinte agus leas an ainmhí, agus

(ii) nach gcuirtear sláinte ná leas an ainmhí ná sláinte ná
leas ainmhí eile i mbaol,

agus

(b) go ndéanfar agus go gcothabhálfar na foirgnimh, na geataí,
na claíocha, na fálta, na ballaí teorann agus na déanmhais
eile go léir a úsáidtear chun an t-ainmhí a choinneáil ar
mhodh nach ndéanfaidh siad díobháil don ainmhí agus
nach gcuirfidh siad fulaingt gan ghá ar an ainmhí.

(2) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

(3) I gcás go mainneoidh duine a mbeidh ainmhí cosanta ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú fo-alt (1) a chomhlíonadh agus
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nach é nó í an duine úinéir an ainmhí chosanta, ansin beidh cion faoi
fho-alt (2) déanta freisin ag úinéir an ainmhí, mura suífidh an t-úinéir
go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a chinntiú go
ndearnadh gach beart is gá sna himthosca chun fo-alt (1) a
chomhlíonadh.

12.—(1) Maidir le haon duine—

(a) ní dhéanfaidh sé nó sí aon ní, ná ní mhainneoidh sé nó sí
aon ní a dhéanamh, ná ní dhéanfaidh sé a chur faoi deara
nó a cheadú aon ní a dhéanamh d’ainmhí is trúig le
fulaingt gan ghá d’ainmhí, ná a chuirfidh sláinte nó leas
ainmhí i mbaol, nó

(b) ní dhéanfaidh sé nó sí faillí, ná ní bheidh sé nó sí
meargánta maidir le sláinte nó leas ainmhí.

(2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

(3) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin alt seo, féadfaidh an
chúirt, i dteannta aon phionóis a fhorchuirfidh sí, a ordú don duine
cibé ranníoc is cuí léi a dhéanamh, faoi chomhair caiteachais
tréidliachta nó caiteachais eile arna dtabhú i leith an ainmhí nó a
chothabhála.

(4) Féadfar na nithe seo a leanas a áireamh ar na cúinsí, i measc
aon chúinsí eile, a bhféadfar aird a thabhairt orthu le linn a
chinneadh, chun críocha an ailt seo, an fulaingt gan ghá fulaingt—

(a) an bhféadfaí le réasún an fhulaingt a sheachaint, a
fhoirceannadh nó a laghdú,

(b) ar iompar i gcomhlíonadh an Achta seo, achtacháin eile,
rialachán sláinte agus leasa ainmhithe nó cóid cleachtais
an t-iompar ba thrúig leis an bhfulaingt,

(c) ar iompar chun críche dlisteanaí an t-iompar ba thrúig leis
an bhfulaingt, amhail—

(i) iompar a bhí chun tairbhe do shláinte agus do leas an
ainmhí, nó

(ii) iompar chun duine, maoin nó ainmhí eile a chosaint,

(d) an raibh an fhulaingt i gcomhréir le cuspóir an iompair
lena mbaineann, agus

(e) ar iompar de chuid duine inniúil daonnachtúil an
t-iompar lena mbaineann sna himthosca go léir.

(5) Aon oifigeach údaraithe a mbeidh forais réasúnacha aige nó
aici chun a chreidiúint go bhfuil duine ag sárú an ailt seo, i ndáil le
hainmhí, féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an duine scor láithreach de
bheith á shárú amhlaidh, agus, más gá, cibé beart a dhéanamh a
cheanglóidh an t-oifigeach ar mhaithe le sláinte agus leas an ainmhí.

(6) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas
faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion.

(7) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi fho-alt (6) á dhéanamh, nó go
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ndearnadh nó go ndéanfar cion faoi fho-alt (6), féadfaidh sé nó sí an
t-ainmhí lena mbaineann (agus aon sliocht atá cleithiúnach leis an
ainmhí) a urghabháil agus a choinneáil agus a aistriú, nó a chur faoi
deara é a aistriú, go dtí áit shábháilte nó cibé áit eile is cuí leis an
oifigeach.

(8) Féadfaidh an t-oifigeach údaraithe lena mbaineann, an
t-údarás áitiúil lena mbaineann nó an tAire costais aon ní arna
dhéanamh faoin alt seo a ghnóthú i gcúirt dlínse inniúla nó tríd an
tsuim a asbhaint as aon airgead atá dlite nó atá ag teacht chun bheith
dlite den Aire don duine, agus iníoctha ag an Aire leis an duine.

(9) Maidir le fo-alt (5) agus (7), is fo-ailt iad i dteannta, agus ní in
ionad, ailt 42 agus 44, faoi seach.

(10) Níl feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le díothú ainmhí ar shlí chuí dhaonnachtúil, ná

(b) maidir le haon ní a rinneadh faoi aon cheann de na
hachtacháin nó na Rialacháin a luaitear in alt 10(5) agus
dá réir.

(11) Ní bheidh feidhm ag aon ní san alt seo i ndáil le haon ní a
tharlaíonn i ngnáthchúrsa—

(a) iascaireachta,

(b) ainmhí a fhiach go dleathach, mura scaoiltear an t-ainmhí
saor agus é gortaithe, loite nó traochta, nó

(c) giorria a chúrsáil go dleathach, mura bhfiachtar nó mura
gcúrsáiltear an giorria i spás nach bhfuil deis réasúnach
aige ar éalú as.

13.—(1) Aon duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú nó a iompróidh ainmhí den sórt sin, déanfaidh
sé nó sí an méid seo a leanas a chur ar fáil agus a sholáthar don
ainmhí—

(a) leordhóthain d’uisce óil atá folláin neamh-éillithe nó de
leacht oiriúnach eile is cuí maidir lena riachtanais
fhiseolaíocha nó iompraíochta chun riachtanais iontógála
sreabháin an ainmhí a shásamh,

(b) leordhóthain de bhia atá oiriúnach folláin chun riachtanais
réasúnacha an ainmhí a shásamh, agus

(c) cibé cothú eile ag féachaint dá nádúr, dá chineál, dá
speiceas, dá phór, dá fhorbairt, dá oiriúnú, dá cheansú
agus dá staid sláinte agus do riachtanais fhiseolaíocha nó
iompraíochta an ainmhí,

de réir taithí bhunaithe agus fhios na heolaíochta.

(2) Ní dhéanfaidh duine, ná ní chuirfidh sé nó sí faoi deara, bia
nó leacht a sholáthar d’ainmhí—

(a) nach sásaítear leis riachtanais réasúnacha an ainmhí, nó

(b) is bia nó leacht—
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(i) de chineál a fhéadfaidh a bheith ina thrúig, as féin, le
díobháil a dhéanamh don ainmhí nó galar nó fulaingt
gan ghá a chur ar an ainmhí, nó

(ii) ina bhfuil substaint a fhéadfaidh a bheith ina trúig le
díobháil a dhéanamh don ainmhí nó galar nó fulaingt
gan ghá a chur ar an ainmhí.

(3) In imeachtaí ina líomhnaítear gur sáraíodh an t-alt seo, is
cosaint é don chúisí a shuíomh nach bhféadfadh sé nó sí, le réasún—

(a) fios a bheith aige nó aici gur dócha, maidir leis an tslí inar
soláthraíodh an bia nó an leacht, nó maidir leis an mbia
nó leis an leacht féin nó le substaint sa bhia nó sa leacht,
gur trúig é nó í le díobháil a dhéanamh nó le fulaingt gan
ghá lena mbaineann an cion líomhnaithe, nó

(b) a chosc ar an ainmhí an bia nó an leacht a chaitheamh.

(4) I gcás go mainneoidh duine a mbeidh ainmhí cosanta ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh
agus nach é nó í an duine úinéir an ainmhí chosanta, ansin beidh
cion faoi fho-alt (5) déanta freisin ag úinéir an ainmhí, mura suífidh
an t-úinéir go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a chinntiú
go ndearnadh gach beart is gá sna himthosca chun fo-alt (1) nó (2),
de réir mar a bheidh, a chomhlíonadh.

(5) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh nó a
sháróidh fo-alt (2), déanfaidh sé nó sí cion.

14.—(1) Aon duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú, ní thréigfidh sé nó sí an t-ainmhí, agus má
thréigeann sé nó sí an t-ainmhí, ní shaorfar ó fhreagracht as an
ainmhí é nó í.

(2) Aon duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina rialú, ní dhéanfaidh sé nó sí, gan leithscéal réasúnach, an
t-ainmhí a fhágáil gan freastal, mura ndéanann sé nó sí socrú
leordhóthanach maidir le leas an ainmhí.

(3) Féadfar na nithe seo a leanas a áireamh ar na cúinsí, i measc
aon chúinsí eile, a bhféadfar aird a thabhairt orthu le linn a
chinneadh, chun críocha fho-alt (2), an ndearnadh socrú
leordhóthanach—

(a) an cineál ainmhí lena mbaineann, a aois agus a staid
sláinte,

(b) an fad ama atá sé gan freastal, nó a fágadh gan freastal
é, agus

(c) a bhfuil ag teastáil uaidh de na nithe seo a leanas—

(i) bia nó uisce oiriúnach, nó leacht oiriúnach eile, atá
folláin neamh-éillithe,

(ii) fothain agus teas,

(iii) solas agus aerú leordhóthanach, agus

(iv) aclaíocht leordhóthanach.
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(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó (2), déanfaidh sé nó sí cion.

(5) I gcás go sáróidh duine a bhfuil ainmhí ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú fo-alt (1) nó (2) agus nach é nó í an duine sin
an t-úinéir, beidh cion faoi fho-alt (4) déanta freisin ag úinéir an
ainmhí, mura suífidh an t-úinéir go ndearna sé nó sí gach beart
réasúnach chun a chinntiú gur comhlíonadh fo-alt (1) nó (2), de réir
mar a bheidh.

(6) San alt seo, ní fholaíonn tréigean—

(a) ainmhí a scaoileadh saor faoin bhfiántas is ainmhí—

(i) a fhaightear de ghnáth i staid fhiáin in Éirinn, nó

(ii) a d’fhaightí roimhe seo i staid fhiáin in Éirinn, mar
chuid de chlár chun ainmhithe den speiceas sin a
thabhairt isteach arís,

nó

(b) stoc éanlaithe géim a sholáthar ar thalamh,

más féidir leis an ainmhí, ag féachaint dá chineál, dá speiceas, dá
phór agus dá fhorbairt maireachtáil agus a ghnáthriachtanais a
chomhlíonadh.

15.—(1) Ní eagróidh duine ar bith, ná ní chuirfidh sé nó sí faoi
deara ná ní cheadóidh sé nó sí go gcuirfear ar siúl, aon taibhiú lena
ngabhann—

(a) iomrascáil, comhrac nó coraíocht le hainmhí,

(b) comhrac gadhar,

(c) comhrac coileach,

(d) saighdeadh ainmhithe,

(e) aon chapall neamhbhriste nó bó-ainmhí neamhoilte a
leagan nó a ghabháil le rópaí nó le fearais eile,

(f) marcaíocht, nó iarracht ar mharcaíocht, ar ainmhí a
ghríosófar nó a gríosaíodh, trí fheidhm a bhaint as aon
fhearas nó cóireáil, d’fhonn é a chur ag pocléimneach, nó

(g) aon ghníomhaíocht eile a fhéadfaidh a bheith ina trúig le
fulaingt gan ghá a chur ar ainmhí agus atá toirmiscthe le
rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe.

(2) Ní ghlacfaidh duine páirt i gcomhrac ainmhithe ná i dtaibhiú
ainmhithe ná i ngníomhaíocht dá dtagraítear in alt 16, ná ní bheidh
sé nó sí i láthair (mar bhreathnóir nó ar shlí eile) ag an gcéanna ach
amháin chun críche imscrúdaithe, agus is faoin duine sin a bheidh sé
é sin a chruthú.

(3) Ní dhéanfaidh duine ainmhí a choinneáil ná a oiliúint, ná a
chur faoi deara ná a cheadú go ndéanfaidh duine eile ainmhí a
choinneáil nó a oiliúint, chun críche comhrac ainmhithe nó taibhiú
ainmhithe.
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(4) Ní dhéanfaidh duine—

(a) comhrac nó taibhiú ainmhithe beartaithe a phoibliú ná a
chur chun cinn,

(b) faisnéis a sholáthar i dtaobh comhrac nó taibhiú ainmhithe
do dhuine eile agus é ar intinn aige nó aici freastal ar an
gcomhrac nó ar an taibhiú a chumasú nó a spreagadh, ná

(c) airgead nó comaoin eile a fháil ar chead isteach chuig
comhrac nó taibhiú ainmhithe.

(5) Maidir le duine—

(a) ní bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, ná ní
dhíolfaidh ná ní sholáthróidh sé nó sí, ainmhí le haghaidh
comhrac nó taibhiú ainmhithe, ná

(b) ní dhéanfaidh sé nó sí talamh ná áitreabh ar bith a
choimeád, a úsáid, a bhainistiú ná a cheadú le haghaidh
comhrac nó taibhiú ainmhithe ná ní chuideoidh sé nó sí
chun talamh nó áitreabh ar bith le haghaidh comhrac nó
taibhiú ainmhithe a choimeád, a úsáid nó a bhainistiú.

(6) Ní dhéanfaidh duine—

(a) geall a chur ná a ghlacadh ar thoradh comhraic nó
taibhithe ainmhithe ná ar aon ní is dóigh a tharlóidh i
gcúrsa comhrac nó taibhiú ainmhithe, ná

(b) páirt a ghlacadh i gcomhrac ná i dtaibhiú ainmhithe.

(7) Ní dhéanfaidh duine, seachas chun críoch imscrúdaitheach,
gan údarás dleathach ná leithscéal réasúnach, comhrac nó taibhiú
ainmhithe a thaifeadadh le grianghraf, físeán nó ar mhodh ar bith
eile ná an céanna a sholáthar, a thaisealbhadh, a thaispeáint ná a
fhoilsiú.

(8) Ní bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú ag duine
spoir, trealamh ná scibirlín eile a rinneadh, a úsáideadh, nó a
oiriúnaíodh lena n-úsáid nó lena úsáid i gcomhrac nó i dtaibhiú
ainmhithe ar thalamh nó in áitreabh ar a mbeidh, nó ina mbeidh,
ainmhí á choinneáil, nó i bhfeithicil, i soitheach, in aerárthach, i
vaigín iarnróid nó i gcoimeádán ina bhfuil ainmhí á iompar.

(9) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo maidir le fearas
nó cóireáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(f) a úsáid, is cosaint é don
chúisí a shuíomh nach raibh a fhios aige nó aici agus nach bhféadfaí
a bheith ag súil le réasún go mbeadh a fhios aige nó aici gur ar an
gcúis dá dtagraítear sa mhír sin a bhí an fearas nó an chóireáil sin le
húsáid nó gur úsáideadh ar an gcúis sin é nó í.

(10) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

(11) Féadfar na nithe seo a leanas a áireamh ar na cúinsí, i measc
aon chúinsí eile, a bhféadfar aird a thabhairt orthu le linn a
chinneadh, chun críocha an ailt seo, ar ghabh ainmhí do chomhrac nó
do thaibhiú ainmhithe nó ar tharla comhrac nó taibhiú ainmhithe—

(a) aon phátrún díobhálacha nó colm ar an ainmhí ar dócha go
ndearnadh ar an ainmhí iad le linn comhraic nó taibhithe,
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(b) trealamh nó drugaí a úsáidtear go coitianta i gcomhrac nó
i dtaibhiú ainmhithe ar an talamh nó san áitreabh lena
mbaineann,

(c) pór, cineál agus nádúr an ainmhí,

(d) aon fhuil, fíochán stróicthe nó fionnadh ar an talamh nó
san áitreabh lena mbaineann, nó

(e) taifid ar chomhrac nó ar thaibhithe ainmhithe (lena
n-áirítear stiallacha gealltóireachta) san áitreabh.

(12) Ní choisctear leis an srian atá i bhfo-alt (1)(e) ainmhí a
oiliúint chun an t-ainmhí a cheansú agus é a dhéanamh slán le
bainistiú ag daoine atá inniúil in oiliúint a chur ar an ainmhí sin,
ar choinníoll—

(a) nach gcuirtear fulaingt gan ghá ar an ainmhí leis sin, agus

(b) nach gníomhaíocht atá toirmiscthe le rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe aon ghníomhaíocht a
bhaineann leis an ainmhí a oiliúint.

(13) San alt seo—

ciallaíonn “comhrac nó taibhiú ainmhithe” comhrac nó gníomhaíocht
dá dtagraítear i bhfo-alt (1);

ciallaíonn “críoch imscrúdaitheach” imscrúdú a dhéanamh ar
chomhrac nó ar thaibhiú ainmhithe agus folaíonn sé imscrúdú coiriúil
nó aon ghrianghraf a thógáil nó aon fhíseán nó scannánú a dhéanamh
lena áireamh i seirbhís clár teilifíse (de réir bhrí alt 2 den Acht
Craolacháin, 2009).

16.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine, ná ní chuirfidh sé nó sí faoi
deara ná ní cheadóidh sé nó sí go ndéanfaidh duine eile, obráid nó
gnáthamh ar ainmhí ina mbaintear le fíochán mothálach nó le
cnámhdhéanmhas ainmhí, nó ina mbaintear fíochán mothálach nó
cnámhdhéanmhas as ainmhí—

(a) chun críche seachas cóireáil tréidliachta, mura rud é go
ndéantar an obráid nó an gnáthamh—

(i) de réir rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe, nó

(ii) de réir rialacháin faoi alt 54A (arna chur isteach le
halt 2 den Acht um Chleachtadh Tréidliachta
(Leasú), 2012) den Acht um Chleachtadh
Tréidliachta, 2005,

(b) ar chúiseanna cosmaideacha, nó

(c) ar mhodh—

(i) lena scriostar nó lena ndoiléirítear aon mharc lena
sainaithnítear an t-ainmhí, nó

(ii) lena bhfágtar gur deacra úinéir an ainmhí a aithint.

(2) Ní thaispeánfaidh duine ainmhí ar ócáid a bhfuil rochtain ag
daoine den phobal uirthi, más rud é go ndearnadh obráid nó
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gnáthamh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar an ainmhí seachas de réir
rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe nó rialacháin faoi alt 54A
den Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005.

(3) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

(4) San alt seo, ciallaíonn “cóireáil tréidliachta” cóireáil ar ainmhí
a dhéanann cleachtóir tréidliachta nó altra tréidliachta (atá cláraithe
faoin Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005), ach ní fholaíonn sé
obráid ná gnáthamh—

(a) a thoirmisctear le fo-alt (1)(b) nó (c) nó le rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe, nó

(b) is ábhar do rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe, ach
a dhéantar seachas de réir na rialachán sin.

(5) Ní fhágfaidh aon ní san Acht um Chleachtadh Tréidliachta,
2005 gur dleathach aon ní a rinneadh de shárú ar rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe.

17.—(1) Ní dhéanfaidh duine, ach amháin de réir rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe, obráid ná gnáthamh (le huirlisí nó gan
uirlisí) ina mbaintear le fíochán mothálach nó le cnámhdhéanmhas
ainmhí gan ainéistéiseach nó anailgéiseach cuí a úsáid a thabharfar
chun aon phian a chosc nó faoiseamh ó aon phian a thabhairt le linn
na hobráide nó an ghnáthaimh nó dá thoradh.

(2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

18.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine—

(a) ainmhí cosanta a nimhiú, ná

(b) nimh a leagan ar mhodh nó ar shlí a fhágfaidh go mbeidh
nó go mbeadh rochtain ag ainmhí cosanta ar an nimh.

(2) Ní dhéanfaidh úinéir nó áititheoir talún nó an duine atá i
bhfeighil talún, ná ní chuirfidh sé nó sí faoi deara, nimh nó substaint
ina bhfuil nimh a leagan ar thalamh, mura rud é, sula leagfaidh sé
nó sí an nimh nó an tsubstaint, go ndéanfaidh sé nó sí, nó go gcuirfidh
sé nó sí faoi deara, fógra nó fógraí a thógáil agus a chothabháil, á rá
gur leagadh an nimh ar an talamh ar shlí a fhágfaidh go mbeidh fógra
amháin ar a laghad le feiceáil go soiléir ó gach áit phoiblí atá
tadhlach leis an talamh nó ar an talamh.

(3) Tabharfaidh úinéir nó áititheoir talún nó an duine atá i
bhfeighil talamh ar a leagtar nimh nó substaint ina bhfuil nimh—

(a) fógra 7 lá ar a laghad i scríbhinn sula leagfar an nimh nó
an tsubstaint, nó

(b) má leagtar an nimh nó an tsubstaint mar chuid de chlár
chun míolra a shrianadh i mbarraí, fógra 7 lá ar a laghad
i scríbhinn roimh thosach an chláir maille le mionsonraí
i dtaobh cén uair a bheartaítear an nimh nó an tsubstaint
a leagan,
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don údarás áitiúil le haghaidh an limistéir feidhme ina bhfuil an
talamh suite.

(4) In imeachtaí maidir le cion faoin alt seo arb é atá ann sárú ar
fho-alt (1), is cosaint é don chúisí a thaispeáint gur glacadh gach
réamhchúram réasúnach chun rochtain ag ainmhithe cosanta ar an
nimh nó ar an tsubstaint a chosc.

(5) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B a chur air
nó uirthi.

(6) San alt seo—

ní fholaíonn “nimh” leigheas ainmhithe (de réir bhrí an Achta um
Leigheasanna Ainmhithe, 1993) a thabhairt d’ainmhí;

ciallaíonn “talamh” talamh ar a gcoinnítear ainmhí cosanta nó a
bhfuil rochtain ag ainmhí cosanta air, ach ní fholaíonn sé limistéir
atá laistigh de dhéanmhas foirgnimh nó a úsáidtear chun críocha atá
foghabhálach le húsáid an fhoirgnimh.

(7) Is alt é seo i dteannta, agus ní in ionad, aon achtachán a
bhaineann le nimh a leagan.

19.—(1) Aon duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú, déanfaidh sé nó sí gach beart is gá chun a
chinntiú go ndéanfar iniúchadh rialta ar an ainmhí agus—

(a) i gcás go gcoinnítear an t-ainmhí i ndian-aonad, uair
amháin ar a laghad sa lá—

(i) an riocht ina bhfuil an t-ainmhí agus a staid sláinte a
iniúchadh go hiomlán nó a chur faoi deara go
ndéanfar an riocht ina bhfuil an t-ainmhí agus a staid
sláinte a iniúchadh amhlaidh, agus

(ii) chun a chinntiú go bhfuil an trealamh uathoibríoch nó
an trealamh teicniúil eile a úsáidtear san aonad saor
ó lochtanna—

(I) má tá sé nó sí inniúil a leithéid a dhéanamh, an
trealamh a iniúchadh go hiomlán, nó

(II) a chur faoi deara go n-iniúchfaidh duine inniúil
an trealamh go hiomlán,

nó

(b) i gcás nach bhfuil an t-ainmhí á choinneáil i ndian-aonad,
an riocht ina bhfuil an t-ainmhí agus a staid sláinte a
iniúchadh go hiomlán nó a chur faoi deara go ndéanfar
an riocht ina bhfuil an t-ainmhí agus a staid sláinte a
iniúchadh i gceann idirthréimhsí is leor chun nach
ndéanfar díobháil dó nó nach gcuirfear fulaingt gan ghá
air.

(2) Más rud é, ar iniúchadh a dhéanamh (cibé acu is chun críocha
an ailt seo nó chun críoch eile a dhéanfar an t-iniúchadh) go
bhfaighfear amach nach bhfuil ainmhí cosanta i staid folláine,
déanfaidh an duine a mbeidh an t-ainmhí ina sheilbh nó ina seilbh
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nó faoina rialú gach beart is gá láithreach chun go gcoiscfear díobháil
a dhéanamh don ainmhí nó fulaingt gan ghá a chur air (lena
n-áirítear cóireáil chuí a lorg ó chleachtóir tréidliachta nó ó dhuine
cuí eile).

(3) Más rud é, ar dhian-aonad a iniúchadh (cibé acu chun críocha
an ailt seo nó chun críoch eile a dhéanfar an t-iniúchadh), go dtiocfar
ar locht sa trealamh, maidir leis an úinéir nó an duine a bheidh i
bhfeighil an aonaid, déanfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara
go ndéanfar, láithreach an locht a leigheas, nó, i gcás nach indéanta
sin, déanfaidh an t-úinéir nó an duine, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara
go ndéanfar, láithreach gach beart is gá a bheidh ag teastáil chun
leas ainmhí chosanta a choinnítear san aonad a chosaint.

(4) I gcás go ndéanfar bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (3),
cinnteoidh an t-úinéir nó an duine atá i bhfeighil an aonaid go leanfar
de na bearta sin go dtí go leigheasfar an locht.

(5) In aon imeachtaí ina suífear go ndearnadh iniúchadh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (3) agus ar an iniúchadh sin a dhéanamh
go bhfuarthas amach nach raibh ainmhí i staid folláine nó gur
thángthas ar locht a thuairiscítear i bhfo-alt (3), is cosaint é don chúisí
a shuíomh nach raibh a fhios aige nó aici go ndearnadh an
t-iniúchadh agus nár mhíréasúnach, in imthosca an cháis, nach raibh
a fhios sin aige nó aici.

(6) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

(7) I gcás go mainneoidh duine a mbeidh ainmhí cosanta ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú an t-alt seo nó alt 20 a
chomhlíonadh agus nach é nó í an duine sin úinéir an ainmhí, ansin
beidh cion faoin alt seo déanta freisin i leith an fho-ailt lena
mbaineann ag úinéir an ainmhí, mura suífidh sé nó sí go ndearna sé
nó sí gach beart réasúnach chun a chinntiú gur comhlíonadh an fo-
alt lena mbaineann.

(8) San alt seo, ciallaíonn “dian-aonad” áitreabh ina gcoinnítear
ainmhithe cosanta faoi chóras feirmeoireachta a bhraitheann, chun
soláthar a dhéanamh maidir le cúram na n-ainmhithe, ar threalamh
uathoibríoch sa mhéid sin go gcuirfeadh loiceadh sa trealamh sin
fulaingt gan ghá ar na hainmhithe a choinnítear ann mura gceartófaí
é nó mura ndéanfaí roinnt socruithe eile maidir le cúram na
n-ainmhithe.

20.—(1) I gcás go ndéanfar iniúchadh faoi alt 19(1)(a), déanfaidh
an duine atá i bhfeighil an dian-aonaid lena mbaineann an
t-iniúchadh, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar i ndáil leis
an iniúchadh, taifead díobh seo a leanas—

(a) dáta agus am an iniúchta,

(b) ainm an duine a rinne an t-iniúchadh,

(c) an riocht ina raibh na hainmhithe a iniúchadh,

(d) sonraí i dtaobh aon locht sa dian-aonad ar thángthas air le
linn an iniúchta,

(e) sonraí i dtaobh aon bhearta a rinneadh chun an locht a
leigheas, agus
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(f) cibé sonraí a fhorordófar le rialacháin um shláinte agus
leas ainmhithe.

(2) Coimeádfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) an taifead ar
feadh tréimhse 3 bliana tar éis a thaifeadta agus tabharfaidh sé nó sí
ar aird é lena iniúchadh ar iarraidh chuige sin a fháil ó oifigeach
údaraithe.

(3) Féadfar taifead a cheanglaítear a choimeád faoin alt seo a
choimeád i bhfoirm neamh-inléite más féidir é a atáirgeadh i bhfoirm
inléite agus má iarrann oifigeach údaraithe amhlaidh.

(4) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

(5) San alt seo, tá le “dian-aonad” an bhrí a shanntar dó in alt
19(8).

21.—(1) Aon duine a mbeidh ainmhí cosanta ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú lena dhíol nó lena sholáthar, cinnteoidh sé
nó sí—

(a) go gcoinneofar an t-ainmhí gach tráth i gcóiríocht a bheidh
oiriúnach ó thaobh méid, teocht, soilsiú, aerú agus
ghlaineacht na cóiríochta,

(b) go soláthrófar don ainmhí leordhóthain de bhia agus
deoch atá oiriúnach, agus go mbeidh rochtain réidh aige
ar an gcéanna, de réir alt 13,

(c) nach ndíolfar ná nach soláthrófar an t-ainmhí, más rud é—

(i) ag féachaint d’aois an ainmhí, agus

(ii) ag féachaint do nádúr, cineál, speiceas, pór agus céim
fhorbartha an ainmhí, d’oiriúnú agus do cheansú an
ainmhí agus a chuid riachtanas fiseolaíocha agus
iompair de réir taithí bhunaithe agus fhios na
heolaíochta,

go gcuirfear nó gur dóigh go gcuirfear fulaingt
inseachanta nó fulaingt gan ghá ar an ainmhí de bharr
dhíol nó sholáthar an ainmhí ag an aois sin,

(d) go mbeidh gach réamhchúram réasúnach glactha chun
nach leathfaidh galar nó oibreán galair i measc ainmhithe
nó ar dhaoine, agus

(e) go ndéanfar an t-ainmhí a chosaint in aghaidh guaiseacha
dóiteáin, comhshaoil nó guaiseacha eile.

(2) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

(3) I gcás go mainneoidh duine a bhfuil ainmhí cosanta ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina rialú fo-alt (1) a chomhlíonadh agus nach é
nó í an duine úinéir an ainmhí chosanta, ansin beidh cion faoi fho-
alt (2) déanta freisin ag úinéir an ainmhí, mura suífidh an t-úinéir go
ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a chinntiú go ndearnadh
gach beart is gá sna himthosca chun fo-alt (1) a chomhlíonadh.
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Ainmhithe, 2013.

22.—(1) Ní dhéanfaidh duine—

(a) ainmhí a dhíol le duine ar dealraitheach go bhfuil sé nó sí
faoi bhun 16 bliana d’aois, ná

(b) ainmhí a thabhairt mar dhuais do dhuine ar dealraitheach
go bhfuil sé nó sí faoi bhun 16 bliana d’aois, mura rud é
go bhfuil duine ag a bhfuil lánaois agus dá dtagraíonn alt
2(3) i dteannta an duine sin.

(2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

23.—(1) Faoi réir an ailt seo, ní bhásóidh duine ainmhí cosanta
ná ní chuirfidh duine faoi deara ná ní cheadóidh duine do dhuine
eile ainmhí cosanta a mharú, mura bhfuil an duine a bheidh ag marú
an ainmhí inniúil ar é a mharú de réir rialacháin um shláinte agus
leas ainmhithe (más ann) agus go ndéanann sé nó sí amhlaidh ar
mhodh nach gcuirfidh ach an fhulaingt is lú is féidir ar an ainmhí
sna imthosca.

(2) Más rud é go bhfuil oifigeach údaraithe, cleachtóir tréidliachta
ag gníomhú sa cháil sin dó nó di nó duine atá sonraithe i rialacháin
um shláinte agus leas ainmhithe den tuairim—

(a) go bhfuil ainmhí díobhálaithe go marfach,

(b) go bhfuil ainmhí díobhálaithe nó galraithe chomh dona sin
nó go bhfuil an oiread sin de phian nó d’anacair air gur
chóir, chun an fhulaingt air a mhaolú, é a mharú,

(c) d’fhonn tuilleadh fulaingthe ar ainmhí a chosc, gur
riachtanach nó gur fóirsteanach é, nó

(d) gur contúirt do bheatha duine nó do mhaoin ainmhí,

féadfaidh sé nó sí, gan aon cheangal a bheith air nó uirthi toiliú úinéir
an ainmhí nó an duine a bhfuil an t-ainmhí faoina rialú a fháil, an
t-ainmhí a mharú nó a chur faoi deara an t-ainmhí a mharú nó a
dhíothú ar mhodh nach gcuirfidh ach an fhulaingt is lú is féidir air
sna himthosca, agus féadfaidh sé nó sí an conablach a dhíothú nó a
dhiúscairt nó a chur faoi deara an conablach a dhíothú nó a
dhiúscairt.

(3) Maidir le hoifigeach údaraithe nó duine a shonraítear i
rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe (agus nach cleachtóir
tréidliachta), ní dhéanfaidh sé nó sí aon ní faoi fho-alt (2)(a), (b) nó
(c) mura rud é go ndeachaigh sé nó sí i gcomhairle le cleachtóir
tréidliachta ina leith sin nó go ndearna sé nó sí iarracht réasúnach
sna himthosca an céanna a dhéanamh.

(4) Má dhéanann oifigeach údaraithe, i gcomhlíonadh na
bhfeidhmeanna a thugtar don oifigeach faoi alt 38(4)(v), ainmhí a
urghabháil agus a choinneáil, féadfaidh an t-oifigeach, má mheasann
sé nó sí gur réasúnach déanamh amhlaidh, an t-ainmhí a mharú nó
a chur faoi deara an t-ainmhí a mharú ar mhodh nach gcuirfidh ach
an fhulaingt is lú is féidir air sna imthosca, agus féadfaidh sé nó sí an
conablach a dhíothú nó a dhiúscairt nó a chur faoi deara an
conablach a dhíothú nó a dhiúscairt.

(5) Ní choiscfidh aon ní san alt seo marú ócáideach ag úinéir
ainmhí chosanta aonair nó thar a cheann nó thar a ceann, is ainmhí
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cosanta atá díobhálaithe más chun fulaingt gan ghá, fulaingt
inseachanta nó fulaingt iomarcach ar an ainmhí a chosc an marú.

(6) Le linn dó nó di a bheith ag teacht ar thuairim chun críocha
fho-alt (2), féadfaidh oifigeach údaraithe aird a thabhairt ar na nithe
seo a leanas, i measc cúinsí eile:

(a) tuairim nó comhairle ó thréidlia nó tuairim nó comhairle
chreidiúnach eile a mbeidh feidhm ghinearálta aici nó, i
gcás áirithe, a fhéadfar a fháil go cianda, nó

(b) cód cleachtais.

(7) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), déanfaidh sé nó sí cion.

24.—(1) Má tá forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe chun a
chreidiúint go bhfuil ainmhí cosanta díobhálaithe nó go bhfuil sé ag
fulaingt nó go bhfuil faillí ghéar déanta ann nó go bhfuil sé in anacair
ghéar, féadfaidh an t-oifigeach cibé bearta a dhéanamh, nó a shocrú
go ndéanfar cibé bearta, is dealraitheach dó nó di a bheith
riachtanach láithreach chun fulaingt an ainmhí a mhaolú, lena
n-áirítear—

(a) a cheangal ar dhuine a ndealraíonn sé go bhfuil an
t-ainmhí ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú—

(i) aon chóir thréidliachta is gá a fháil don ainmhí ó
chleachtóir tréidliachta, nó

(ii) fothain chuí, bia cuí agus uisce inólta atá oiriúnach do
riachtanais an ainmhí a sholáthar dó,

nó

(b) an t-ainmhí agus aon sliocht atá cleithiúnach leis an ainmhí
a urghabháil agus a choinneáil faoi alt 38(4)(v).

(2) I gcás go n-urghabhfar agus go gcoinneofar ainmhí chun
críocha fho-alt (1), féadfaidh oifigeach údaraithe é a thabhairt chun
siúil, nó socrú a dhéanamh chun go dtabharfar chun siúil é, go dtí áit
shábháilte, nó go dtí cibé áit eile is cuí leis an oifigeach.

(3) I gcás go bhfeidhmeoidh oifigeach údaraithe cumhacht faoin
alt seo, seachas le fios duine atá freagrach as an ainmhí lena
mbaineann, ní mór don oifigeach sin, a luaithe is indéanta le réasún
tar éis an chumhacht a fheidhmiú, cibé bearta is réasúnach sna
himthosca a dhéanamh chun feidhmiú na cumhachta a chur in iúl
don duine sin.

(4) Féadfaidh an t-oifigeach údaraithe lena mbaineann, an
t-údarás áitiúil lena mbaineann nó an tAire costais aon ní arna
dhéanamh faoin alt seo a ghnóthú i gcúirt dlínse inniúla nó tríd an
tsuim a asbhaint as aon airgead atá dlite nó ag teacht chun bheith
dlite den Aire don duine, agus iníoctha ag an Aire leis an duine.

(5) I gcás go mbeartóidh údarás áitiúil nó an tAire costais aon ní
arna dhéanamh faoin alt seo a ghnóthú, déanfaidh an t-údarás nó an
tAire, de réir mar a bheidh—

(a) na costais (lena n-áirítear tuarastail, cothú, fruiliú feithiclí,
innealra nó trealaimh, táillí beathaithe agus tréidliachta,
ach gan a bheith teoranta do na costais sin), an chúis atá
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leis na costais agus go bhféadfaidh an duine uiríll a
dhéanamh i ndáil leis an togra tráth nach déanaí ná 14
lá ó dháta an fhógra a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann,

(b) aon uiríll a dhéantar go cuí a bhreithniú, agus

(c) breith a thabhairt agus a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann gur tugadh an bhreith sin, agus luafar
san fhógra sin an bhreith agus na cúiseanna a bhí leis
an mbreith.

(6) Is alt é seo i dteannta, agus ní in ionad, na mbeart éigeandála
faoi alt 44.

(7) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1)(a) a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

CUID 4

Cóid Chleachtais

25.—(1) Féadfaidh an tAire—

(a) cód cleachtais a bhunú, nó

(b) cód cleachtais arna fhoilsiú ag duine eile (cibé acu laistigh
nó lasmuigh den Stát) a ghlacadh, go hiomlán nó go
páirteach,

chun treoir phraiticiúil a sholáthar maidir le haon cheann de na
críocha san Acht seo.

(2) Féadfar, i gcód cleachtais a bhunófar nó a ghlacfar faoi fho-
alt (1) foráil a dhéanamh, i measc nithe eile, maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) cúram ainmhithe,

(b) dea-rialachas agus dea-oibriú daoine nó comhlachtaí atá
bainteach le leas ainmhithe, le cruálacht ar ainmhithe a
chosc, le hainmhithe a tharrtháil nó le tearmann a
sholáthar d’ainmhithe,

(c) bearta bithshlándála,

(d) ainmhithe a phórú agus a thógáil,

(e) bia agus leacht a sholáthar d’ainmhithe,

(f) tithíocht agus fothain a sholáthar d’ainmhithe,

(g) a cheadú d’ainmhithe iad féin a iompar mar is nádúrtha
agus is dual dóibh, nó

(h) ainmhithe a chosaint ar ghuaiseacha timpeallachta.

(3) Déanfaidh an tAire cód cleachtais a fhoilsiú—

(a) ar shuíomh gréasáin a Roinne Stáit i cibé foirm nó ar cibé
modh is cuí leis an Aire, agus
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(b) i bhfoirm chlóite a bheidh ar fáil ar a iarraidh chuige sin
ar cibé táille (más ann) a chinnfidh an tAire,

agus déanfar an dáta óna mbeidh éifeacht leis nó le haon leasú air a
shonrú sa chód a fhoilseofar.

(4) Aon duine a mbeidh ainmhí d’aicme nó de thuairisc áirithe
ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, beidh aird chuí aige nó aici
ar chód cleachtais a mbeidh feidhm aige maidir le hainmhí den aicme
nó den tuairisc sin.

(5) Maidir leis an Aire, sula ndéanfaidh sé nó sí cód cleachtais a
bhunú nó a ghlacadh—

(a) foilseoidh sé nó sí dréacht den chód beartaithe ar shuíomh
gréasáin a Roinne Stáit agus ceadóidh sé nó sí 30 lá do
dhaoine ó dháta a fhoilsithe chun uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuige nó chuici i ndáil leis an dréachtchód nó
leis an dréachtleasú, agus

(b) féadfaidh sé nó sí, tar éis dó nó di aon uiríll a bheidh
faighte aige nó aici a bhreithniú, an dréachtchód a bhunú
nó a ghlacadh, fara modhnú nó gan mhodhnú.

(6) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo a bhaineann
le hainmhí i gcás go raibh cód cleachtais in éifeacht tráth déanta an
chiona líomhnaithe, tá feidhm ag fo-alt (7).

(7) I gcás go suífear in aon imeachtaí, maidir le gníomh nó
neamhghníomh de chuid an chúisí, gur ghné de chion é agus, maidir
leis an ngníomh nó an neamhghníomh sin—

(a) gur mainneachtain cód cleachtais dá dtagraítear i bhfo-alt
(6) a chomhlíonadh é, nó

(b) gur comhlíonadh an cód cleachtais sin leis,

tá an mhainneachtain nó an comhlíonadh inghlactha i bhfianaise.

(8) Aon chóip de chód cleachtais a mbeidh deimhniú
formhuinithe air a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don
Aire, a bheidh údaraithe chuige sin ag an Aire agus á rá gur cóip
dhílis den chód cleachtais í féadfar, gan chruthúnas ar shíniú an duine
a bheidh ag síniú an deimhnithe nó go bhfuil sé nó sí údaraithe chun
an deimhniú a shíniú, í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus sna
himeachtaí go léir faoin Acht seo agus is fianaise í, mura suífear a
mhalairt, ar an gcód cleachtais.

CUID 5

Tobhaigh Shláinte Ainmhithe

26.—(1) Féadfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (3), chun galair a
chosc, a rialú agus a scriosadh agus maidir le nithe atá coimhdeach
leis na críocha sin, tobhach a mhuirearú (“tobhach sláinte
ainmhithe”) den mhéid a fhorordaítear i rialacháin arna ndéanamh
ag an Aire a bheidh le híoc leis an Aire de réir alt 28 ina leith seo
a leanas—

(a) bainne a gheofar chun a phróiseála,
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(b) ainmhí a bhásófar i mbunachas, arna chlárú nó arna
cheadú, nó a gceanglaítear é a chlárú nó a cheadú chun
críocha ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh, arna úsáid chun ainmhithe a bhású, nó

(c) ainmhí a onnmhaireofar beo as an Stát.

(2) Féadfar an speiceas nó an cineál ainmhí a bhfuil feidhm ag an
tobhach sláinte ainmhithe maidir leis, agus an méid tobhaigh sláinte
ainmhithe is iníoctha a fhorordú, ó am go ham, le rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire chun críocha an ailt seo, agus féadfar rátaí
éagsúla tobhaigh sláinte ainmhithe a fhorordú i leith bainne,
ainmhithe i gcoitinne nó ainmhithe de speicis éagsúla.

(3) I gcás go mbeartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo, déanfar dréacht de na rialacháin a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún
ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(4) Féadfar tobhach, atá dlite agus iníoctha díreach roimh
aisghairm an Achta um Ghalair Bhólachta (Tobhaigh), 1979, a
bhailiú ar theacht in éifeacht don aisghairm sin, nó dá éis sin, amhail
is dá mbeadh sé dlite faoin gCuid seo.

27.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine ainmhí a onnmhairiú beo as an
Stát, ná ní dhéanfaidh sé nó sí iarracht ainmhí a onnmhairiú beo as
an Stát, mura rud é—

(a) gur íoc sé nó sí leis an Aire méid aon tobhaigh sláinte
ainmhithe neamhíoctha, nó

(b) go bhfuil sé nó sí ag gníomhú de réir rialacháin faoin alt
seo a bhaineann leis an tobhach sláinte ainmhithe a íoc
leis an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le
nithe a bhaineann leis an tobhach ainmhithe sláinte a íoc agus féadfar
leis na rialacháin sin, go háirithe, foráil a dhéanamh maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) eisiúint thréimhsiúil sonrasc, lena n-áirítear trí
chumarsáid leictreonach,

(b) an toirmeasc ar onnmhairiú ainmhí seachas faoi
choinníollacha sonraithe,

(c) an tobhach sláinte ainmhithe a fháil, lena n-áirítear trí
mheán leictreonach,

(d) na socruithe chun an tobhach sláinte ainmhithe a bhailiú
agus a íoc thar ceann daoine a bhfuil sé dlite díobh agus
iníoctha acu ag daoine d’aicme nó de thuairisc áirithe,

(e) taifid a choimeád agus tuairisceáin a thabhairt (lena
n-áirítear taifid agus tuairisceáin leictreonacha) chun
críocha na Coda seo,

(f) na daoine nó aicme daoine a choimeádfaidh na taifid sin
nó a thabharfaidh na tuairisceáin sin,

(g) an tréimhse a gcoimeádfar na taifid sin ina leith,
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(h) na taifid sin a thabhairt ar aird do cibé daoine a
shonraítear sna rialacháin,

(i) córais a úsáid, cibé acu is córais iad a chothabháiltear faoi
Chuid 11 nó nach ea, chun méid an tobhaigh sláinte
ainmhithe a bheidh dlite agus iníoctha a mheasúnú agus
a fhíorú, agus

(j) cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha is dóigh leis an Aire is gá chun an tobhach
sláinte ainmhithe a íoc.

(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin arna ndéanamh faoi
fho-alt (2) maidir le socruithe éagsúla chun an tobhach sláinte
ainmhithe a íoc a bheidh dlite agus iníoctha i leith ainmhí a
onnmhairíodh beo as an Stát, i leith ainmhí a básaíodh nó i leith
bainne.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó foráil de chuid rialacháin
arna ndéanamh faoi fho-alt (2) a ndeirtear sna rialacháin gur foráil
phionósach í, déanfaidh sé nó sí cion.

(5) Tá feidhm ag na hAchtanna Custam maidir le hainmhí a
dtoirmisctear é a onnmhairiú leis an alt seo nó le rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (2).

28.—(1) Tá tobhach sláinte ainmhithe dlite don Aire agus
iníoctha leis an Aire—

(a) i gcás gurb iníoctha é i leith ainmhí a onnmhairítear beo,
ag an duine a onnmhairíonn an t-ainmhí, nó a mbeidh
sé á onnmhairiú thar a cheann nó thar a ceann, an lá a
onnmhairítear é, nó

(b) i gcás gurb iníoctha é i leith ainmhí atá á bhású, ag
sealbhóir an chláraithe, an údaraithe nó an cheadaithe
don bhunachas ina bhfuil sé á bhású arna dheonú chun
críocha ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh, an lá a bhásófar an t-ainmhí, nó

(c) i gcás gurb iníoctha é i leith bainne, ag an duine a
fhaigheann é, an lá a fhaightear an bainne.

(2) Aon duine a bhfuil tobhach sláinte ainmhithe iníoctha aige nó
aici déanfaidh sé nó sí, mura bhforáiltear a mhalairt i rialacháin faoi
alt 27(2), tráth nach déanaí ná 30 lá dar tús dáta éaga na míosa féilire
ina bhfuil lá dá dtagraítear i bhfo-alt (1), tuairisceán ceart cruinn
(lena n-áirítear, go háirithe, an méid bainne nó an líon ainmhithe, de
réir mar is cuí) ar mhodh agus i bhfoirm a chinnfidh an tAire, ar an
méid tobhaigh sláinte ainmhithe a tháinig chun bheith iníoctha ag an
duine le linn na míosa féilire sin agus, an tráth céanna, an méid
tobhaigh sláinte ainmhithe is iníoctha aige nó aici i leith na míosa
féilire sin, a chur chuig an Aire.

(3) Féadfaidh an tAire suim is iníoctha ag duine i leith tobhach
sláinte ainmhithe nó ar a chuntas a ghnóthú i gcúirt dlínse inniúla,
nó tríd an tsuim a asbhaint as aon airgead atá dlite, nó a thiocfaidh
chun bheith dlite den Aire don duine sin, agus iníoctha aige nó aici,
leis an duine sin.
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(4) In aon imeachtaí a mbeidh feidhm ag an gCuid seo maidir leo,
maidir le deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don
Aire, agus ina ndeirtear an méid seo a leanas—

(a) go bhfuil méid sonraithe i leith tobhach sláinte ainmhithe
dlite de dhuine aimnithe don Aire agus iníoctha aige nó
aici leis an Aire, nó

(b) nár tugadh tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (2) nó i
rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2) don Aire, nó
nár tugadh amhlaidh é laistigh den tréimhse a shonraítear
i bhfo-alt (2) nó, de réir mar a bheidh, i rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 27(2),

beidh sé ina fhianaise, mura suífear a mhalairt, ar na fíorais a
shonraítear sa deimhniú agus gur oifigeach don Aire a shínigh é.

29.—(1) Aon duine a bhfuil tobhach sláinte ainmhithe iníoctha
aige nó aici, déanfaidh sé nó sí, de réir na dtreoracha (más ann) a
thabharfaidh an tAire, taifid atá iomlán cruinn a choimeád ar gach
idirbheart a dhéanfaidh difear dá dhliteanas nó dá dliteanas i leith
tobhach sláinte ainmhithe a íoc.

(2) Aon duine a choimeádann taifead chun críocha fho-alt (1),
déanfaidh sé nó sí an taifead a choimeád ar feadh tréimhse 3 bliana
ó dháta an idirbhirt is déanaí a mbaineann an taifead leis.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)—

(a) i gcás go dtugann an tAire fógra do dhuine a
choimeádfaidh taifead chun críocha fho-alt (1) nach
gceanglaítear taifid a choimeád, ná

(b) maidir leis na leabhair agus na páipéir de chuid cuideachta
a diúscraíodh de réir alt 305(1) d’Acht na gCuideachtaí,
1963.

(4) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

CUID 6

Ainmhithe a Dhíothú, a Dhiúscairt, etc.

30.—(1) Féadfaidh an tAire a ordú go marófar ainmhí nó go
ndíothófar nó go ndiúscrófar conablach, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile, más rud é, i dtuairim an Aire—

(a) go bhfuil galar nó oibreán galair air nó uirthi,

(b) go bhféadfadh, nó go bhfuil drochamhras ann, go bhfuil
galar nó oibreán galair air nó uirthi,

(c) go bhfuil sé nó sí i mbaol galar nó oibreán galair a bheith
air nó uirthi,

(d) gur oibreán galair é nó í,
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(e) go bhfuil sé nó sí soghabhálach go sonrach, de bharr a
chomhdhéanaimh nó a comhdhéanaimh ghéinitigh, i leith
galair nó oibreáin ghalair,

(f) go bhfuil, nó go raibh, nó go bhféadfadh go bhfuil nó go
raibh, sé nó sí i dteagmháil le hainmhí, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe nó rud eile lena mbaineann mír (a),
(b), (c), (d) nó (e) nó faoi lé an chéanna,

(g) go bhfuil a mharú nó a marú nó a dhíothú nó a díothú
riachtanach, coimhdeach nó forlíontach maidir leis na
nithe seo a leanas—

(i) baol nó leathadh galair, nó oibreáin galair, a chosc,
nó

(ii) galar nó oibreán galair a fháthmheas nó a rialú (lena
n-áirítear é a scriosadh),

(h) nach sainaithnítear é nó í de réir rialacháin um shláinte
agus leas ainmhithe, rialacháin arna ndéanamh faoi Acht
na gComhphobal Eorpach, 1972 nó faoi ionstraim arna
glacadh ag institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh,

(i) go bhfuil sé nó sí á thabhairt nó á tabhairt, nó gur tugadh
é nó í, isteach sa Stát go neamhdhleathach,

(j) go bhfuil sé nó sí á onnmhairiú nó á honnmhairiú, nó gur
onnmhairíodh é nó í, go neamhdhleathach,

(k) go gceanglaítear faoi rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe, faoi rialacháin arna ndéanamh faoi Acht na
gComhphobal Eorpach, 1972, nó faoi ionstraim arna
glacadh ag institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh,
ceadúnas, cead, deimhniú nó taifid eile a bheith ina
theannta nó ina dteannta, agus nach bhfuil an céanna ina
theannta nó ina teannta, nó

(l) gur gá é nó í a mharú, a dhíothú nó a dhiúscairt, d’fhonn
leas ainmhithe a chosaint nó a fheabhsú nó d’fhonn
sábháilteacht an phobail a chosaint.

(2) I gcás go n-ordóidh an tAire go marófar ainmhí nó go
ndíothófar nó go ndiúscrófar táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe
nó rud eile de réir fho-alt (1), cuirfidh sé nó sí faoi deara an t-ainmhí,
an táirge ainmhíoch, an bheatha d’ainmhithe nó an rud eile a dhíothú
nó a dhiúscairt ar mhodh is cuí leis nó léi.

(3) Maidir leis na costais (lena n-áirítear costais choimhdeacha) i
leith ainmhí a mharú nó táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe a
dhíothú nó a dhiúscairt nó i leith gníomhaíocht eile dá dtagraítear i
bhfo-alt 1(h), (i), (j), (k) nó (l), féadfaidh an tAire iad a ghnóthú mar
fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla, nó tríd an tsuim a
asbhaint as aon airgead atá dlite nó ag teacht chun bheith dlite den
Aire don úinéir nó don duine a bhfuil an t-ainmhí, an táirge
ainmhíoch, an bheatha d’ainmhithe nó an ní eile ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina rialú.

(4) I gcás go mbeartóidh an tAire costais faoi fho-alt (3) a
ghnóthú, déanfaidh an tAire—
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(a) na costais (lena n-áirítear tuarastail, cothú, fruiliú feithiclí,
innealra nó trealaimh, táillí beathaithe agus tréidliachta,
ach gan a bheith teoranta do na costais sin), an chúis atá
leis na costais agus go bhféadfaidh an duine uiríll a
dhéanamh i ndáil leis an togra tráth nach déanaí ná 14
lá ó dháta an fhógra a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann,

(b) aon uiríll a dhéantar go cuí a bhreithniú, agus

(c) breith a thabhairt agus a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann gur tugadh an bhreith sin, agus luafar
san fhógra sin an bhreith agus na cúiseanna a bhí leis
an mbreith.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile (nó sampla nó cuid de nó
di) a ndlitear é nó í a bhású nó a dhíothú faoin alt seo, a
fhorchoimeád le haghaidh faire, taighde, cóireála nó tástála.

31.—(1) Féadfaidh an tAire, faoi réir na Coda seo, cúiteamh a
íoc, a gcinnfear a mhéid trí mheasúnú arna dhéanamh ag luachálaí
nó ag eadránaí, de réir aon treoirlínte faoi alt 32(6) le húinéir—

(a) ainmhí feirme (lena n-áirítear ainmhí a fhaigheann bás
sula marófar é) seachas ainmhí—

(i) ar a bhfuil confadh,

(ii) a mharaítear nó a dhíothaítear san imthoisc dá
dtagraítear in alt 30(1)(h), (i), (j), (k) nó (l), nó

(iii) lena mbaineann alt 30(1)(h), (i), (j), (k) nó (l) agus a
fhaigheann bás sula marófar é,

nó

(b) táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile a
bhaineann le hainmhí feirme, (seachas táirge ainmhí
feirme dá dtagraítear i mír (a)),

más rud é go bhfuil galar nó oibreán galair ar an ainmhí feirme, ar
an táirge ainmhíoch, ar an mbeatha d’ainmhithe nó ar an rud eile
agus go ndéantar é nó í a mharú nó a dhíothú faoi alt 30(1) chun an
baol galair a mhaolú, chun leathadh galair a chosc nó chun galar a
fháthmheas, a rialú nó a scriosadh.

(2) Ní rachaidh cúiteamh thar mhargadhluach oscailte ainmhí,
táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó ní eile roimh a mharú nó a
marú nó a bhás nádúrtha nó a bás nádúrtha nó a dhíothú nó a díothú
(lúide aon luach tarrthálais nó íocaíocht faoi pholasaí árachais ina
leith) amhail is nárbh ann don ghalar.

(3) Ní chuirfear cúiteamh chun feidhme ná ní bheidh sé iníoctha,
má rinne duine iarratas cheana ar íocaíocht, nó má fuair sé nó sí
íocaíocht, maidir leis an ainmhí feirme céanna, an táirge ainmhíoch
céanna, an bheatha d’ainmhithe chéanna nó an rud eile céanna a
bhaineann le hainmhí feirme, faoi achtachán eile nó faoi rialacháin
arna ndéanamh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972.
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(4) Beidh iarratas ar chúiteamh i cibé foirm agus beidh cibé
faisnéis ann a chinnfidh an tAire.

32.—(1) Féadfaidh an tAire cibé daoine a cheapadh mar
luachálaithe chun méid cúitimh as ainmhithe feirme, táirgí
ainmhíocha, beatha d’ainmhithe nó rud eile a bhaineann le
hainmhithe feirme a mheasúnú, más deimhin leis an Aire go bhfuil
ag duine a cheaptar—

(a) an taithí is gá chun luacháil a dhéanamh i leith, nó

(b) eolas ar luach,

ainmhithe feirme, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe nó rud eile
a bhaineann le hainmhithe feirme, ag féachaint do na critéir a leagtar
síos i rialacháin faoi fho-alt (8) (más ann).

(2) Tabharfar do luachálaí barántas a cheapacháin nó a
ceapacháin agus, má iarrann duine dá ndéantar difear é, déanfaidh
an luachálaí an barántas, nó fianaise eile go bhfuil sé nó sí ceaptha
amhlaidh, a thabhairt ar aird lena iniúchadh nó lena hiniúchadh.

(3) Maidir le húinéir ainmhí feirme, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó ruda eile a bhaineann le hainmhí feirme nó maidir le
duine a bhfuil an céanna ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú,
agus is ábhar d’éileamh ar chúiteamh, agus maidir le fostaithe,
seirbhísigh nó gníomhairí an úinéara nó an duine sin, tabharfaidh sé
nó sí gach cúnamh is gá agus comhoibreoidh sé nó sí le luachálaí nó
le duine a bheidh i dteannta luachálaí, le linn na luachála.

(4) Faoi réir fho-alt (6) nó rialacháin faoi fho-alt (8), beidh
luachálaí neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna.

(5) Déanfaidh luachálaí eile, a roghnófar de réir rialacháin faoi
fho-alt (8), an dara luacháil.

(6) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint maidir le luacháil ar
ainmhí feirme, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile a
bhaineann le hainmhí feirme agus beidh aird ag luachálaí, nó ag
eadránaí arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 34, ar na treoirlínte
sin (más ann) le linn luachálacha a dhéanamh.

(7) Maidir le marú, díothú nó diúscairt ainmhí, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe nó ruda eile a bhaineann le hainmhí feirme,
leanfar leis nó léi, gan mhoill, ar mhaithe leis na nithe seo a leanas—

(a) rialú galar,

(b) an baol galair a íoslaghdú, nó

(c) leathadh galair nó oibreáin galair a laghdú,

faoi stiúradh oifigigh údaraithe d’ainneoin go bhféadfadh ceist a
bheith ann ina dhiaidh sin i dtaobh cinneadh maidir le húinéireacht
nó luach an ainmhí, an táirge ainmhíoch, na beatha d’ainmhithe nó
an ruda nó saincheist a bhaineann le luacháil agus cúiteamh ina leith.
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(8) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le
aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas:

(a) an modh ar a ndéanfar measúnú ar an luach, faoi réir aon
teorainn dá bhforáiltear faoi alt 34, atá ar ainmhí feirme,
táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile a
bhaineann le hainmhí feirme;

(b) treoirthréimhsí stairiúla ar a mbunófar luacháil ainmhithe
feirme, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe nó rudaí
eile a bhaineann le hainmhithe feirme, agus féadfar
treoirthréimhsí éagsúla a thabhairt le haghaidh ainmhithe
feirme, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe nó rudaí
eile a bhaineann le hainmhithe feirme i gcoitinne nó de
chuid ainmhithe feirme, táirgí ainmhíocha, beatha
d’ainmhithe nó rudaí eile a bhaineann le hainmhithe
feirme d’aicme nó de thuairisc áirithe;

(c) an modh ar a ndéanfar measúnú ar chúiteamh;

(d) critéir a bheidh le cur i gcuntas le linn measúnú a
dhéanamh ar chúiteamh;

(e) cúiteamh a chinneadh le comhaontú idir an t-iarratasóir
agus an tAire;

(f) an modh ar a roghnaítear luachálaí nó eadránaí chun
gníomhú i gcás áirithe cibé acu trí chomhaontú, tríd an
iarratasóir nó tríd an Aire é nó í a cheapadh, trí
chrannchur, nó trí aon mhodh eile a fhorordóidh an tAire
sna rialacháin;

(g) na tréimhsí ar laistigh díobh—

(i) nach mór iarratas ar chúiteamh a dhéanamh,

(ii) nach mór próiseas luachála, nó cuid de, a chríochnú,
agus

(iii) nach mór iarratas ar eadráin a dhéanamh;

(h) na hiarmhairtí de dhroim mainneachtain tréimhse a
leagtar amach de réir mhír (g) a chomhlíonadh.

(9) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoi fho-alt (8) is dóigh leis an
Aire is gá chun críocha na rialachán.

33.—Más rud é go mbeidh an tAire nó úinéir ainmhí feirme, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó ruda eile a bhaineann le hainmhí
feirme, míshásta leis an dara luacháil, féadfaidh sé nó sí, tráth nach
déanaí ná 14 lá ó dháta thuarascáil an luachálaí sin, a iarraidh go
socrófar an ní trí eadráin ag duine nó daoine a cheapfar de réir
rialacháin faoi alt 32 chun gníomhú mar eadránaí, de réir an Achta
Eadrána, 2010.

34.—I ndáil le hainmhí feirme, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a bhaineann le hainmhí feirme a mharófar
nó a dhíothófar faoi alt 30 nó a gheobhaidh bás sula marófar é, más
í tuairim an Aire—
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(a) gur chóir cothroime a bhaint amach idir leas an
phobail agus an ceanglas cúiteamh a íoc,

(b) gur mhíréasúnach nó gur mhíchóir an cáiníocóir a
bheith faoi dhliteanas i leith méid cúitimh a íoc, nó

(c) go bhfuil luach ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó ruda eile a bhaineann le hainmhí
feirme a mharófar nó a dhíothófar faoi alt 30 nó a
gheobhaidh bás sula marófar é bunaithe ar thosca
seachas a chumas táirgthe bia,

féadfaidh sé nó sí foráil a dhéanamh le rialacháin—

(i) nach iníoctha cúiteamh ná cuid de chúiteamh—

(I) i leith ainmhithe de phór, de speiceas, d’aicme
nó de chineál áirithe, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile,

(II) i gcás gur bhain an marú nó an díothú le galar
áirithe nó le galair áirithe,

(III) i leith gníomhaíochtaí áirithe, lena n-áirítear
déileáil in ainmhithe nó i reachtaireacht, nó

(IV) i leith modhanna áirithe feirmeoireachta a
shonraítear sna rialacháin,

nó

(ii) maidir le teorainn a chur le hincháilitheacht duine
chun cúitimh go hiomlán nó go páirteach i leith
ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud
eile a bhaineann le hainmhí feirme lena mbaineann
na rialacháin.

35.—(1) Féadfaidh an tAire méid cúitimh a laghdú nó diúltú é a
íoc le húinéir i leith ainmhí feirme, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a bhaineann le hainmhí feirme, más í a
thuairim nó a tuairim, maidir leis an úinéir—

(a) gur mhainnigh sé nó sí bearta réasúnacha a dhéanamh
chun baol nó leathadh galair nó oibreáin galair a mhaolú,

(b) gur mhainnigh sé nó sí bearta cuí bithshlándála, nó cibé
bearta (más ann) a fhorordaítear i rialacháin um shláinte
agus leas ainmhithe, a dhéanamh,

(c) gur mhainnigh sé nó sí cód cleachtais iomchuí a
chomhlíonadh ar shlí ábhartha,

(d) gur choisc nó gur bhac sé nó sí oifigeach údaraithe nó
luachálaí, nó gur mhainnigh sé nó sí cúnamh a thabhairt
dó nó di, le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh,

(e) gur mhainnigh sé nó sí, le linn dó nó di iarratas ar
chúiteamh a dhéanamh nó in iarratas roimhe sin ar
cheadúnas, cead, údarú, clárú nó ceadú faoin Acht seo,
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Ainmhithe, 2013.

faisnéis a ceanglaíodh a thabhairt nó gur thug sé nó sí
faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha,

(f) gur sháraigh sé nó sí—

(i) an tAcht seo,

(ii) an tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993,

(iii) rialacháin arna ndéanamh faoi Acht na gComhphobal
Eorpach, 1972 a bhaineann le hainmhí, táirge
ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, nó

(iv) ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh a bhaineann le hainmhí, táirge
ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe,

nó

(g) gur allmhairigh, gur dhíol, gur sholáthair, gur aistrigh sé
nó sí nó gur phléigh sé nó sí ar shlí eile leis an ainmhí
feirme, leis an táirge ainmhíoch, leis an mbeatha
d’ainmhithe nó leis an rud eile lena mbaineann an
t-iarratas ar chúiteamh de shárú ar achtachán dá
dtagraíonn mír (f).

(2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, faoin Acht
um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 nó faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 maidir le hainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile a mharófar, a dhíothófar
nó a dhiúscrófar faoi alt 30 nó a gheobhaidh bás sula marófar é, níl
sé nó sí i dteideal cúitimh i leith an ainmhí, an táirge ainmhíoch, na
beatha d’ainmhithe nó an rud eile lena mbaineann an ciontú.

(3) I gcás go mbeartóidh an tAire méid cúitimh, a bheadh iníoctha
thairis sin le húinéir dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a laghdú nó diúltú
é a íoc, déanfaidh sé nó sí—

(a) an méid sin a chur in iúl don úinéir i scríbhinn, agus an
togra a lua agus cúiseanna a thabhairt leis an togra, agus
a chur in iúl don úinéir go bhféadfaidh sé nó sí uiríll a
dhéanamh i ndáil leis an togra laistigh de 14 lá ó dháta
an fhógra,

(b) aon uiríll a dhéanfar go cuí a bhreithniú, agus

(c) breith a thabhairt agus a chur in iúl don úinéir i scríbhinn,
agus an bhreith agus na cúiseanna atá leis an mbreith
a lua.

CUID 7

Rialacháin a Bhaineann le Sláinte agus Leas Ainmhithe

36.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin (“rialacháin um shláinte
agus leas ainmhithe”) a dhéanamh—

(a) chun baol nó leathadh galair nó oibreáin galair a chosc nó
a íoslaghdú,
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(b) chun galar nó oibreán galair a rialú nó a scriosadh,

(c) chun sláinte agus leas ainmhithe a chosaint nó a fheabhsú,

(d) chun na nithe seo a leanas a rialú nó a thoirmeasc—

(i) úsáidí nó gníomhaíochtaí sonraithe lena ngabhann
ainmhithe, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe nó
feirmeoireacht ainmhithe, nó a bhaineann leis an
gcéanna, nó

(ii) ainmhí, táirgí ainmhíocha nó beatha d’ainmhithe a
choinneáil, a aistriú, a iompar, a dhíol nó a sholáthar
ar mhaithe le sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe,

nó

(e) chun foráil a dhéanamh maidir le haon cheann nó gach
ceann de na nithe atá leagtha amach i Sceideal 3.

(2) Féadfaidh feidhm a bheith ag rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an Stát nó codanna den Stát (lena n-áirítear limistéir
scriosta galair),

(b) ainmhithe, táirgí ainmhíocha nó beatha d’ainmhithe i
gcoitinne, nó ainmhithe, táirgí ainmhíocha nó beatha
d’ainmhithe d’aicme nó de thuairisc áirithe,

(c) galair i gcoitinne nó galair nó oibreáin ghalair d’aicme nó
de thuairisc áirithe,

(d) talamh nó áitribh i gcoitinne nó talamh nó áitribh d’aicme
nó de thuairisc áirithe,

(e) feithiclí, soithí, aerárthaí, innealra nó trealamh, i gcoitinne
nó d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(f) daoine i gcoitinne nó daoine d’aicme nó de thuairisc
áirithe.

(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe is
dóigh leis an Aire a bheith riachtanach chun críocha na rialachán.

(4) Aon duine a sháróidh foráil de rialacháin um shláinte agus
leas ainmhithe, a sonraítear sna rialacháin gur foráil phionósach í, nó
a mhainneoidh an céanna a chomhlíonadh, is foráil—

(a) a bhfuil feidhm ag an mír seo maidir léi, déanfaidh sé nó
sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi, nó

(b) a bhfuil feidhm ag an mír seo maidir léi, nó is ionstraim dá
dtagraíonn alt 75, déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A
nó príosúnacht go ceann téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó
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(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fineáil nach mó ná
€250,000, nó téarma príosúnachta nach faide ná 5
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) Níl feidhm ag alt 16 den Acht um Bunachais Pórúcháin
Madraí, 2010 maidir le madra i mbunachas pórúcháin madraí, más
rud é—

(a) go n-ionphlandaítear micrishlis sa mhadra, nó

(b) go dtugtar an madra chun siúil, go gcuirtear faoi deara é a
thabhairt chun siúil nó gur ceadaíodh é a thabhairt chun
siúil go dtí áitreabh eile,

de réir rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe.

(6) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe maidir lena mhéid (más aon mhéid é) nach bhfuil
feidhm—

(a) ag rialacháin faoi alt 28 den Acht um Rialú Capall, 1996
maidir le capaill a shainaithint, nó

(b) ag rialacháin faoi alt 9(2) den Acht um Leas Cúnna, 2011
maidir le sainaithint agus inlorgaitheacht cúnna.

CUID 8

Forfheidhmiú

37.—(1) Féadfaidh an tAire nó oifigeach údaraithe de chuid na
Roinne, chun an tAcht seo nó beart de chuid AE a fhorfheidhmiú,
cibé daoine nó aicmí daoine is cuí leis nó léi a cheapadh i scríbhinn
chun bheith ina n-oifigigh údaraithe chun gach feidhm nó aon
fheidhm, a thugtar d’oifigeach údaraithe faoin Acht seo de na
feidhmeanna a bheidh sonraithe sa cheapachán, a fheidhmiú.

(2) Féadfaidh bainisteoir údaráis áitiúil, chun an tAcht seo a
fhorfheidhmiú i limistéar feidhme an údaráis, nó údaráis eile de réir
fho-alt (6)(b), cibé oifigigh den údarás is cuí leis nó léi a cheapadh i
scríbhinn chun bheith ina n-oifigigh údaraithe chun gach feidhm nó
aon fheidhm de na feidhmeanna a thugtar d’oifigeach údaraithe
faoin Acht seo a fheidhmiú i limistéar feidhme an údaráis, nó údaráis
eile de réir fho-alt (6)(b), a bheidh sonraithe sa cheapachán.

(3) Aon duine a ndéanann an tAire comhaontú seirbhíse leis nó
léi faoi alt 74, féadfaidh sé nó sí, chun an tAcht seo a fhorfheidhmiú,
cibé daoine a cheapadh i scríbhinn, le toiliú an Aire, is cuí leis nó léi
chun bheith ina n-oifigigh údaraithe chun críche gach feidhm nó aon
fheidhm a fhéadfaidh an duine a fheidhmiú faoin gcomhaontú
seirbhíse.

(4) Ní fheidhmeoidh oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi fho-alt (3) feidhm a thugtar d’oifigeach údaraithe—

(a) i ndáil le hainmhí den speiceas buaibheach, caorach,
mucach nó gabhair a choinnítear ar fheirm le haghaidh
táirgeadh tráchtála bia lena chaitheamh ag daoine, ná
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(b) i ndáil le capall a choinnítear ar an bhfeirm sin.

(5) Féadfaidh an tAire, bainisteoir an údaráis áitiúil nó duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) ceapachán oifigigh údaraithe, arna
cheapadh nó arna ceapadh aige nó aici, a fhoirceannadh, cibé acu ba
cheapachán le haghaidh tréimhse socraithe nó chun críche sonraithe
é nó nárbh ea.

(6) Féadfaidh oifigeach údaraithe, arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi fho-alt (2), aon cheann de na feidhmeanna a bheidh
tugtha don oifigeach údaraithe a fheidhmiú—

(a) laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a cheap an
t-oifigeach údaraithe, agus

(b) i limistéar feidhme údaráis áitiúil eile lena bhfuil
comhaontú ar marthain chun go ndéanfaidh oifigigh
údaraithe don údarás céadluaite feidhmeanna oifigigh
údaraithe a fheidhmiú i limistéar feidhme an údaráis
eile sin.

(7) Scoireann ceapachán mar oifigeach údaraithe—

(a) má fhoirceanntar é de réir fho-alt (5),

(b) más ceapachán ar feadh tréimhse shocraithe é, ar an
tréimhse sin a bheith caite,

(c) más chun críche sonraithe é, ar an gcríoch sin a bheith
curtha i gcrích, nó

(d) más oifigeach don Aire nó don údarás áitiúil, nó duine
arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fho-alt (3), an duine
a ceapadh, ar an duine do scor de bheith ina oifigeach nó
ina hoifigeach den sórt sin nó de bheith ina dhuine nó
ina duine d’ aicme den sórt sin.

(8) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (7) mar ní a choiscfidh ar an
Aire, ar bhainisteoir údaráis áitiúil ná ar dhuine a rinne comhaontú
seirbhíse faoi alt 74 duine lena mbaineann fo-alt (7) a athcheapadh
mar oifigeach údaraithe.

(9) Déanfar, maidir le hoifigeach údaraithe arna cheapadh nó
arna ceapadh faoin alt seo, barántas a cheaptha nó a ceaptha a
thabhairt dó nó di agus, nuair a bheidh feidhm a bheidh tugtha dó
nó di mar oifigeach údaraithe á feidhmiú aige nó aici, déanfaidh an
t-oifigeach, má iarrann duine dá ndéantar difear dó nó di air nó uirthi
déanamh amhlaidh, an barántas, nó fianaise eile (lena n-áirítear
doiciméad sainaitheantais a bhaineann leis an oifigeach faoi alt 17
den Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993) gur oifigeach den sórt
sin é nó í, a thabhairt ar aird lena iniúchadh nó lena hiniúchadh.

38.—(1) Chun críocha an Achta seo nó beart de chuid AE,
féadfaidh oifigeach údaraithe—

(a) dul isteach, gach tráth réasúnach, ar thalamh nó in
áitreabh ar bith agus é a iniúchadh, i gcás go bhfuil forais
réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint—
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(i) go bhfuil ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe ann, gur féidir go bhfuil sé nó sí ann, nó
go raibh sé nó sí ann,

(ii) go bhfuil taifead a bhaineann le hainmhí, táirge
ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe ann, gur féidir go
bhfuil sé ann, nó go raibh sé ann, nó

(iii) go bhfuil trealamh, innealra, nó rud eile a úsáidtear i
dtaca le hainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe ann, gur féidir go bhfuil sé ann, nó go
raibh sé ann,

(b) ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, trealamh,
innealra nó rud eile, a scrúdú,

(c) a cheangal ar an duine a bhfuil ainmhí, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe, trealamh, innealra, nó rud eile, ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, a ainm nó a hainm,
agus a sheoladh nó a seoladh a thabhairt,

(d) feithicil, soitheach, aerárthach, vaigín iarnróid, coimeádán,
trealamh, innealra, nó rud eile, a úsáidtear i dtaca le
hainmhí, táirge ainmhíoch, nó beatha d’ainmhithe, a
iniúchadh, agus a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an
chéanna, nó a bhfuil an céanna faoina rialú, gan í nó é
a aistriú,

(e) a cheangal ar úinéir nó áititheoir talún nó áitribh, nó úinéir
táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, nó feithicle,
soithigh, aerárthaigh, vaigín iarnróid, coimeádáin,
trealaimh nó innealra, nó ar an duine a bheidh i bhfeighil
an chéanna, cibé taifid a thabhairt ar aird don oifigeach
(agus i gcás taifid arna stóráil i bhfoirm neamh-inléite,
cóip a thabhairt ar aird dó nó di i bhfoirm inléite) atá i
seilbh an duine nó ar fáil aige nó aici, nó faoi rialú an
duine, de réir mar a cheanglóidh an t-oifigeach le réasún,

(f) aon taifead (lena n-áirítear atáirgeadh inléite de cheann
atá á stóráil i bhfoirm neamh-inléite) nó sleachta as an
taifead a gheobhaidh an t-oifigeach nó a thabharfar ar
aird dó nó di le linn iniúchta, a iniúchadh agus cóipeanna
a dhéanamh de,

(g) trealamh a leagan chun ainmhí a ghabháil nó a
shrianadh, nó

(h) suirbhéanna nó cláir a sheoladh a bhaineann le leas
ainmhithe, sláinte ainmhithe nó faireachas ar ghalair.

(2) Chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo, féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar dhuine a bhfuil
ainmhí ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú in áit phoiblí a
cheadú don oifigeach nó do chleachtóir tréidliachta an t-ainmhí a
scrúdú.

(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar dhuine faisnéis a
thabhairt, nó aon taifead a thabhairt ar aird lena iniúchadh, i dtaobh
úinéireacht agus sainaithint ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe, úinéireacht feithicle, soithigh, aerárthaigh, coimeádáin,
trealaimh, innealra nó ní eile a bhaineann le hainmhí agus is eol don
duine nó atá ar fáil aige nó aici.



[2013.] [Uimh. 15.]An tAcht um Shláinte agus Leas
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(4) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe
chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil baol galair ann,

(b) go bhfuil galar nó oibreán galair ar aon talamh nó in aon
áitreabh, nó go bhféadfadh sé a bheith ann,

(c) go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta faoin Acht seo, nó

(d) go bhféadfadh go bhfuil, go bhfuil nó go raibh fianaise ar
ghalar nó ar oibreán galair, nó ar chion lena mbaineann
mír (c), ar aon talamh nó in aon áitreabh, nó i bhfeithicil,
i soitheach, in aerárthach, i vaigín iarnróid, i gcoimeádán,
i dtrealamh nó in innealra,

féadfaidh an t-oifigeach, i dteannta na gcumhachtaí is infheidhmithe
aige nó aici faoi fho-alt (1):

(i) cuardach a dhéanamh ar an talamh nó ar an áitreabh;

(ii) cuardach a dhéanamh ar an bhfeithicil, ar an soitheach, ar
an aerárthach, ar an vaigín iarnróid, ar an gcoimeádán,
ar an trealamh nó ar an innealra;

(iii) a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil na feithicle, an
tsoithigh, an aerárthaigh, an vaigín iarnróid, an
choimeádáin, an trealaimh nó an innealra nó a bhfuil an
céanna faoina rialú—

(I) staonadh óna aistriú, nó í nó é a aistriú go dtí áit a
bhféadfar cuardach a dhéanamh air nó uirthi, agus

(II) faisnéis a thabhairt maidir le háit fágála, turas nó
ceann scríbe an chéanna;

(iv) samplaí a thógáil, gan íocaíocht a dhéanamh, ó ainmhí,
táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, talamh, uisce,
flora, feithicil, soitheach, aerárthach, vaigín iarnróid,
coimeádán, trealamh, innealra nó rud eile a bhaineann le
hainmhí, a theastóidh le réasún uaidh nó uaithi agus cibé
tástálacha, anailísí, scrúduithe nó iniúchtaí a dhéanamh
ar an sampla a mheasfaidh sé nó sí a bheith riachtanach
nó fóirsteanach, nó a chur faoi deara an céanna a
dhéanamh, agus an céanna a mharcáil nó a shainaithint
ar shlí eile;

(v) ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe a
urghabháil agus a choinneáil agus é nó í a mharcáil nó a
shainaithint ar shlí eile;

(vi) an fheithicil, an soitheach, an t-aerárthach, an vaigín
iarnróid, an trealamh, an t-innealra nó an coimeádán a
choinneáil go ceann cibé tréimhse réasúnaí is gá chun gur
féidir iniúchadh nó cuardach a dhéanamh faoin alt seo
san áit ar coinníodh í nó é den chéad uair nó a cheangal
í nó é a aistriú go dtí cibé áit eile a cheanglóidh an
t-oifigeach údaraithe;

(vii) aon trealamh nó innealra nó leabhair, doiciméid nó taifid
a thabhairt chun siúil agus iad a choinneáil go ceann cibé
tréimhse réasúnaí chun críche a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo.
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(5) Ní rachaidh oifigeach údaraithe isteach i dteaghais
phríobháideach ach amháin le toiliú an áititheora mura mbeidh
barántas cuardaigh faighte aige nó aici faoi alt 45 seachas i gcás go
bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint, sula
bhféadfaí barántas cuardaigh a lorg i ndáil leis an teaghais faoi alt
45, go bhfuil aon fhianaise ar chion dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c) á
diúscairt nó á díothú nó gur dócha go ndéanfar í a dhiúscairt nó
a dhíothú.

(6) Le linn dó nó di a bheith ag feidhmiú cumhachta faoin alt seo,
féadfaidh daoine eile a bheith i dteannta oifigeach údaraithe, agus
féadfaidh sé nó sí, nó féadfaidh na daoine sin, aon trealamh nó
ábhair a thabhairt leo chun cabhrú leis an oifigeach an chumhacht
a fheidhmiú.

(7) Féadfaidh oifigeach údaraithe forneart réasúnach a úsáid, más
gá, chun dul isteach ar thalamh nó in áitreabh chun a chumhachtaí
nó a cumhachtaí a fheidhmiú faoin Acht seo.

(8) Más rud é, i gcúrsa aon chumhacht a fheidhmiú faoin Acht
seo, go bhfaighidh oifigeach údaraithe nó go dtagann ina sheilbh nó
ina seilbh aon ní, a bhfuil forais réasúnacha ag an oifigeach chun a
chreidiúint gur fianaise é ar chion nó ar chion amhrasta faoin Acht
seo, féadfaidh an t-oifigeach é a urghabháil agus a choinneáil lena
úsáid i bhfianaise in imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo.

(9) Ní choiscfidh aon ní in alt 17 den Industrial and Provident
Societies Act, 1893 ar oifigeach údaraithe cumhacht arna tabhairt dó
nó di faoin Acht seo a fheidhmiú.

39.—(1) Más rud é go bhfeictear nó go bhfaightear duine, nó má
tá drochamhras réasúnach ann go bhfuil duine, ag déanamh ciona nó
go ndearna sé nó sí cion, is cion dá dtagraítear in alt 36(4)(b) nó
52(2), féadfaidh comhalta den Gharda Síochána an duine a ghabháil
gan bharántas.

(2) I gcás go ngabhfaidh comhalta den Gharda Síochána duine
faoi fho-alt (1), tabharfaidh an comhalta an duine chuig stáisiún de
chuid an Gharda Síochána agus is féidir an duine a choinneáil ansin
nó a ghabháil agus a choinneáil ansin de réir alt 4 den Acht um
Cheartas Coiriúil, 1984 agus, dá réir sin, léifear an tagairt i bhfo-alt
(2) (arna chur isteach le halt 9 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006)
den Acht sin do “cion lena mbaineann an t-alt seo” mar thagairt a
fholaíonn tagairt do chion dá dtagraítear in alt 36(4)(b) nó 52(2).

40.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag comhalta den
Gharda Síochána nó ag oifigeach Custam agus Máil chun a
chreidiúint go bhfuil fianaise ag duine ar a phearsa nó ar a pearsa ar
chion a rinneadh faoin Acht seo, féadfaidh an comhalta nó an
t-oifigeach na nithe seo a leanas a dhéanamh gan bharántas—

(a) cuardach a dhéanamh ar an duine nó a chur faoi deara
cuardach a dhéanamh ar an duine agus, má mheasann an
comhalta nó an t-oifigeach gur gá é, an duine a choinneáil
go ceann cibé tréimhse ama is gá le réasún chun an
cuardach a dhéanamh,

(b) cuardach a dhéanamh ar fheithicil a bhfuil drochamhras
ag an gcomhalta nó ag an oifigeach go bhféadfadh sé go
bhfaighfí fianaise inti i ndáil le cion a rinneadh faoin Acht
seo nó a chur faoi deara cuardach a dhéanamh uirthi
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agus, d’fhonn an cuardach a dhéanamh, má mheasann an
comhalta nó an t-oifigeach gur cuí déanamh amhlaidh, a
cheangal ar an duine atá i bhfeighil na feithicle nó a
bhfuil an fheithicil faoina rialú í a stopadh agus tar éis í
a stopadh, gan í a aistriú nó, i gcás an fheithicil a bheith
ina stad cheana, gan í a aistriú, nó

(c) aon rud a gheofar i gcúrsa cuardach faoin alt seo a bhfuil
drochamhras ag aon chomhalta den sórt sin nó ag aon
oifigeach den sórt sin gur rud é a d’fhéadfadh a bheith ag
teastáil mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion
den sórt sin, a urghabháil agus a choinneáil faoi alt
38(4)(v), nó a chur faoi deara an céanna a dhéanamh.

(2) Má chinneann comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach
Custam agus Máil cuardach a dhéanamh ar dhuine nó a chur faoi
deara cuardach a dhéanamh ar dhuine faoi fho-alt (1), féadfaidh an
comhalta nó an t-oifigeach a cheangal ar an duine an comhalta nó
an t-oifigeach sin a thionlacan go dtí stáisiún de chuid an Gharda
Síochána nó go dtí oifig custam d’fhonn cuardach a dhéanamh air nó
uirthi amhlaidh sa stáisiún nó san oifig sin.

(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána feithicil, soitheach
nó aerárthach a stopadh chun críocha an Achta seo, agus féadfaidh
sé nó sí a chur faoi deara í a aistriú lena hiniúchadh nó lena iniúchadh
go dtí cibé áit a n-ordóidh sé nó sí í nó é a thabhairt chuige.

(4) Ní oibreoidh aon ní san Acht seo chun dochar a dhéanamh
d’aon chumhacht chun cuardach a dhéanamh ar mhaoin nó í a
stopadh, nó a urghabháil nó a choinneáil, a fhéadfaidh comhalta den
Gharda Síochána nó oifigeach Custam agus Máil a fheidhmiú, ar
leith ón Acht seo.

41.—(1) Aon duine a bhfuil—

(a) ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, nó

(b) feithicil, soitheach, aerárthach, coimeádán, trealamh,
innealra nó rud eile a úsáidtear i dtaca le hainmhí, táirge
ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe,

ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, nó faisnéis nó taifead a
bhaineann le ceann ar bith díobh, tabharfaidh sé nó sí—

(i) cibé cabhair d’oifigeach údaraithe, nó do dhuine a bheidh
i dteannta an oifigigh, agus

(ii) cibé faisnéis d’oifigeach údaraithe, ar iarraidh chuige sin a
fháil ón oifigeach,

a cheanglóidh an t-oifigeach le réasún chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a fheidhmiú faoin Acht seo.

(2) Déanfaidh úinéir nó áititheoir talún nó áitribh a úsáidtear i
dtaca le hainmhí, le táirge ainmhíoch nó le beatha d’ainmhithe, nó
an duine a bheith i bhfeighil an chéanna, má cheanglaíonn oifigeach
údaraithe air nó uirthi é, i gcás gurb indéanta agus inar féidir é,
trealamh nó saoráidí a bheidh oiriúnach, nó cuid oiriúnach den
talamh nó den áitreabh, nó iad araon, a sholáthar don oifigeach, chun
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhall.
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(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar dhuine cibé
faisnéis a thabhairt don oifigeach atá faoi chumhacht an duine sin,
nó ar fáil aige nó aici, nó maidir le talamh ar bith arna shonrú ag an
oifigeach, lena n-áirítear—

(a) cibé acu an ndéantar nó nach ndéantar an talamh sin a
úsáid, go páirteach nó go hiomlán, le haghaidh innilte nó
chun ainmhithe a choinneáil, nó i dtaca leis sin,

(b) ainm an duine atá ag áitiú na talún, agus

(c) an bhfuil nó nach bhfuil an talamh ligthe, agus má tá sé
ligthe, ainm agus seoladh an duine chun ar ligeadh é agus
an tréimhse ama dar ligeadh é.

42.—(1) I gcás go mbeidh oifigeach údaraithe den tuairim—

(a) go bhféadfadh go raibh, nó go bhfuil, an tAcht seo, nó
beart de chuid AE, nó rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe, á shárú nó á sárú,

(b) go bhfuil, nó go bhféadfaidh go bhfuil, galar nó oibreán
galair, ar ainmhí, ar tháirge ainmhíoch, ar bheatha
d’ainmhithe, ar thalamh nó in áitreabh,

(c) go bhfuil duine ann nach ndéanann, nó nach féidir leis nó
léi, aire a thabhairt d’ainmhí cosanta, nó

(d) go bhféadfadh dálaí (lena n-áirítear an modh
feirmeoireachta agus an líon ainmhithe cosanta ar
thalamh nó in áitreabh) faoina gcoinnítear ainmhí
cosanta, nó faoina n-úsáidtear thairis sin é—

(i) a bheith ina gcúis le díobháil nó fulaingt gan ghá nó
baol eile do leas an ainmhí nó ainmhí eile,

(ii) a bheith ina mbagairt, nó gur dóigh gur bagairt iad,
ar shláinte nó ar leas an ainmhí nó ainmhí eile,

(iii) a bheith ina gcúis le galar, le hoibreán galair a bheith
ann, nó le galar do bhriseadh amach nó lena
leathadh, nó

(iv) treampán a chur ar iarrachtaí galar nó oibreán galair
a rialú nó a scriosadh,

féadfaidh an t-oifigeach fógra a sheirbheáil (“fógra um shláinte agus
leas ainmhithe”) ina luafar an tuairim sin maidir leis an duine—

(I) ar dealraitheach gurb é nó gurb í úinéir, nó áititheoir na
talún nó an áitribh, nó gurb é nó gurb í atá ina fheighil, nó

(II) a bhfuil ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó
ní eile lena mbaineann an fógra, ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina rialú.

(2) Déanfar le fógra um shláinte agus leas ainmhithe—

(a) a cheangal ar an duine ar a seirbheáiltear é cibé beart a
dhéanamh a shonraítear san fhógra,
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(b) a chur in iúl don duine ar a seirbheáiltear é go bhféadfaidh
sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chuig
an gCúirt Dúiche faoi alt 43, agus

(c) a lua gurb amhlaidh, má mhainníonn an duine ar a
seirbheáiltear é an fógra a chomhlíonadh, go ndéanfaidh
sé nó sí cion agus go ndlífear pionós a leagtar amach in
alt 52(2) a chur air nó uirthi.

(3) Féadfar le fógra um shláinte agus leas ainmhithe—

(a) a cheangal go dtabharfar aire d’ainmhí cosanta atá breoite,
díobhálaithe nó ar a bhfuil fulaingt gan ghá ar an modh
a shonrófar san fhógra,

(b) a cheangal go bhfaighfear comhairle nó cóireáil
tréidliachta nó comhairle nó cóireáil chuí eile i leith
ainmhí cosanta,

(c) a cheangal go ndéanfar beatha d’ainmhithe a sholáthar
d’ainmhí cosanta is cuí dá aois agus dá chineál, dá
speiceas, dá phór, dá fhorbairt agus dá thimpeallacht agus
i cibé cainníocht a chothóidh ina shláinte é,

(d) a cheangal go ndéanfar rochtain ar sholáthar uisce óil, nó
leachta oiriúnaigh eile a chuirfidh ar a chumas a
riachtanais maidir le leacht a thógáil isteach a
chomhlíonadh, agus a bheidh folláin neamh-éillithe, a
thabhairt d’ainmhí cosanta,

(e) a cheangal go ndéanfar ainmhí cosanta, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe nó rud eile a aistriú go dtí áit a
shonrófar san fhógra, nó nach n-aistreofar as áit den sórt
sin é nó í, agus go gcoinneofar ann é nó í,

(f) a cheangal go ndéanfar cibé athruithe a shonrófar san
fhógra ar an modh a choinneofar ainmhí cosanta,

(g) a cheangal nach gcoinneofar níos mó ná líon sonraithe
(arbh fhéidir gur nialas é) ainmhithe cosanta nó
ainmhithe cosanta d’aicme nó de thuairisc áirithe ar aon
talamh nó in aon áitreabh,

(h) a cheangal go ndéanfar ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a mharú, a dhiúscairt nó a
dhíothú ar mhodh agus in áit (más ann) a shonrófar san
fhógra,

(i) gníomhaíocht a shonrófar san fhógra a thoirmeasc nó a
rialáil lena n-áirítear dul isteach ar thalamh nó in áitreabh
a shonrófar san fhógra a thoirmeasc nó a shrianadh,

(j) a cheangal go ndéanfaidh an t-úinéir nó an duine a bheidh
i bhfeighil aon talún nó áitribh ainmhí, táirge ainmhíoch
nó beatha d’ainmhithe a dhiúscairt ar mhodh a shonrófar
san fhógra,

(k) iompar nó iompar tuilleadh ainmhí, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe, nó rud eile a thoirmeasc go hiomlán
nó mura mbeidh cibé coinníollacha a shonrófar san
fhógra comhlíonta,
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(l) a cheangal ar dhuine ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a thabhairt ar ais go dtí a áit
fágála nó a háit fágála (cibé acu laistigh den Stát nó in
áit eile) ar an mbealach is dírí nó is críonna i dtuairim an
oifigigh údaraithe,

(m) a cheangal go ndéanfar cibé athruithe nó breisithe ar
thalamh nó ar áitreabh, modh iompair, innealra nó
trealamh a úsáidtear i dtaca le hainmhí, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe nó rud eile a shonrófar san fhógra,

(n) a cheangal ar dhuine ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a dhaingniú, a leithlisiú nó a
leithscaradh ar mhodh (más ann) a shonrófar san fhógra,

(o) a cheangal ar dhuine a chur faoi deara cibé scrúduithe,
tástálacha nó anailísí a dhéanamh a shonrófar san fhógra
ar mhodh a shonrófar san fhógra,

(p) a cheangal ar dhuine talamh nó áitreabh nó feithicil,
soitheach, aerárthach, vaigín iarnróid, coimeádán,
trealamh nó innealra a úsáidtear i dtaca le hainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile, nó aon chuid
d’aon cheann acu sin, a ghlanadh nó a dhíghalrú ar
mhodh a shonrófar san fhógra, nó

(q) a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil áitreabh a bhfuil
drochamhras galair ann nó a bhfuil galar ann fógraí a
dhaingniú lena gcuirtear toirmeasc nó srian le dul isteach
ar an talamh nó san áitreabh de réir an fhógra.

(4) Aon duine ar a seirbheálfar fógra um shláinte agus leas
ainmhithe—

(a) déanfaidh sé nó sí é a chomhlíonadh go dtí go n-éagfaidh
an fógra nó go mbeidh sé ar neamhní faoi alt 43, agus

(b) ní chuirfidh sé nó sí faoi deara ná ní cheadóidh sé nó sí do
dhuine eile, téarmaí an fhógra a shárú.

(5) Féadfar le fógra um shláinte agus leas ainmhithe teorainn ama
a shonrú ar laistigh di a bheidh sé le comhlíonadh.

(6) Féadfar fógra um shláinte agus leas ainmhithe a mhodhnú nó
a tharraingt siar le fógra eile agus beidh éifeacht leis an bhfógra is
luaithe faoi réir an mhodhnaithe nó na tarraingthe siar.

(7) Féadfar le fógra um shláinte agus leas ainmhithe a cheangal
ar úinéir nó áititheoir talún nó áitribh nó ar an duine a bheidh ina
fheighil nó ar úinéir ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe
nó ruda eile lena mbaineann an fógra, nó ar an duine a mbeidh an
céanna ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, rogha a dhéanamh
idir 2 cheanglas nó níos mó a shonraítear san fhógra.

(8) Beidh i bhfógra um shláinte agus leas ainmhithe seoladh chun
achomharc faoi alt 43 a sheirbheáil.

(9) Aon duine ar a seirbheálfar fógra um shláinte agus leas
ainmhithe agus nach gcomhlíonfaidh an fógra, nó a chuirfidh faoi
deara nó a cheadóidh do dhuine eile an fógra a shárú, déanfaidh sé
nó sí cion.
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(10) Ní rachaidh duine (seachas oifigeach údaraithe nó duine a
bheidh i dteannta oifigeach údaraithe) isteach ar aon talamh nó in
aon áitreabh de shárú ar fhógra a bheidh daingnithe de réir fógra
um shláinte agus leas ainmhithe.

(11) Aon duine a sháróidh fo-alt (10), déanfaidh sé nó sí cion.

43.—(1) Féadfaidh aon duine ar a seirbheálfar fógra um shláinte
agus leas ainmhithe, tráth nach déanaí ná 7 lá ó dháta seirbheála an
fhógra, achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun an
bhreithimh den Chúirt Dúiche ag a bhfuil dlínse sa dúiche Chúirte
Dúiche—

(a) ina bhfuil ainmhí cosanta, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó rud eile a bhaineann le hainmhí, is ábhar
don fhógra, nó

(b) ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine a dhéanann an
t-achomharc, nó ina seolann sé nó sí gnó,

ar na forais go bhfuil an fógra míréasúnach, ag féachaint don Acht
seo.

(2) Beidh i bhfógra i dtaobh achomhairc ráiteas faoi na forais ar
a líomhnaítear go bhfuil an fógra um shláinte agus leas ainmhithe
míréasúnach, ag féachaint don Acht seo, agus seirbheálfar é, más rud
é, maidir leis an oifigeach údaraithe a sheirbheáil an fógra um
shláinte agus leas ainmhithe—

(a) gurb é nó í an tAire a cheap é nó í, gur comhalta é nó í
den Gharda Síochána, nó gur oifigeach Custam agus Máil
é nó í, ar an Aire,

(b) gur bainisteoir údaráis áitiúil a cheap é nó í, ar an údarás
áitiúil sin, nó

(c) gur faoi alt 37(3) a ceapadh é nó í, ar an duine a cheap an
t-oifigeach,

ag an seoladh a bheidh san fhógra de réir alt 42(8) tráth nach déanaí
ná 48 n-uaire an chloig sula n-éistfear an t-achomharc.

(3) Aon duine a dhéanann achomharc, taiscfidh sé nó sí cóip den
fhógra achomhairc le Cléireach na Cúirte Dúiche lena mbaineann
tráth nach déanaí ná 48 n-uaire an chloig sula n-éistfear an
t-achomharc.

(4) Beidh éifeacht le fógra um shláinte agus leas ainmhithe a
ndéanfar achomharc maidir leis faoin alt seo go dtí go ndéanfar ordú
faoi fho-alt (5).

(5) Ar an achomharc a éisteacht, féadfaidh an breitheamh den
Chúirt Dúiche fógra um shláinte agus leas ainmhithe a dhaingniú, a
mhodhnú nó a neamhniú.

(6) Ní dhéanfaidh duine, lena n-áirítear duine ar a mbeidh fógra
um shláinte agus leas ainmhithe seirbheáilte—

(a) go dtí go gcinnfear an t-achomharc i gcoinne an fhógra,
déileáil le hainmhí cosanta, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe, talamh nó áitreabh, modh iompair nó rud
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eile lena mbaineann an fógra, ar shlí seachas de réir
théarmaí an fhógra um shláinte agus leas ainmhithe, nó

(b) má dhéantar an fógra a dhaingniú nó a mhodhnú ar
achomharc, déileáil le hainmhí cosanta, táirge ainmhíoch,
beatha d’ainmhithe, talamh nó áitreabh, modh iompair
nó rud eile lena mbaineann an fógra, seachas de réir
théarmaí an fhógra um shláinte agus leas ainmhithe arna
dhaingniú nó arna mhodhnú.

(7) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (6) a chomhlíonadh,
déanfaidh sé nó sí cion.

(8) San alt seo, ciallaíonn “achomharc” achomharc faoi fho-alt
(1).

44.—(1) Gan dochar d’achomharc faoi alt 43, más rud é—

(a) go mainneoidh úinéir nó áititheoir talún nó áitribh nó an
duine atá ina fheighil, nó úinéir ainmhí chosanta, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó ruda eile nó an duine
a mbeidh an céanna ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina
rialú, fógra um shláinte agus leas ainmhithe a
chomhlíonadh laistigh den tréimhse ama a shonrófar san
fhógra,

(b) go bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe chun a
chreidiúint nach gcomhlíonfar fógra um shláinte agus leas
ainmhithe, cibé acu arna mhodhnú nó gan mhodhnú faoi
alt 43(5), nó

(c) go bhfuil fógra um shláinte agus leas ainmhithe daingnithe
arna mhodhnú nó gan mhodhnú faoi alt 43(5), agus go
bhfuil an fógra gan chomhlíonadh,

ansin féadfaidh an t-oifigeach údaraithe an t-ainmhí, an táirge
ainmhíoch nó an bheatha d’ainmhithe agus aon mhodh iompair nó
rud eile a úsáidtear i dtaca leis an gcéanna a urghabháil agus a
choinneáil.

(2) I gcás go n-urghabhfar nó go gcoinneofar ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, modh iompair nó rud eile faoi fho-
alt (1), féadfaidh oifigeach údaraithe—

(a) an t-ainmhí, an táirge ainmhíoch, an bheatha d’ainmhithe
nó an rud eile a dhíol, a dhíothú nó a dhiúscairt nó a chur
faoi deara é nó í a dhíol, a dhíothú nó a dhiúscairt, nó

(b) cibé bearta eile a dhéanamh i ndáil leis an ainmhí, leis
an táirge ainmhíoch, leis an mbeatha d’ainmhithe, leis an
modh iompair nó leis an rud eile a mheasfaidh an
t-oifigeach údaraithe a bheith cuí sna himthosca.

(3) Déanfar na brabúis, más ann, a eascróidh as ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, modh iompair nó rud eile a
urghabhfar agus a choinneofar faoi fho-alt (1) a dhíol, a dhíothú nó a
dhiúscairt, a íoc le húinéir an ainmhí, an táirge ainmhíoch, na beatha
d’ainmhithe nó an ruda eile lúide aon chaiteachais (lena n-áirítear
caiteachais choimhdeacha) arna dtabhú i dtaca leis an urghabháil,
leis an gcoinneáil, leis an díol, leis an díothú nó leis an diúscairt.

(4) Maidir leis na costais (lena n-áirítear costais choimhdeacha) a
bhaineann le beart arna dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an tAire,
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an t-údarás áitiúil lena mbaineann nó an duine a cheap an t-oifigeach
údaraithe iad a ghnóthú—

(a) mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón
duine arbh é nó í úinéir an ainmhí, an táirge ainmhíoch,
na beatha d’ainmhithe nó an mhodha iompair nó an rud
eile an tráth a rinneadh an beart, nó

(b) trí na costais a asbhaint as aon airgead atá dlite, nó ag
teacht chun bheith dlite, den Aire don duine ar ar
seirbheáladh an fógra um shláinte agus leas ainmhithe
lena mbaineann, agus ab iníoctha ag an Aire leis an
duine sin.

(5) I gcás go mbeartóidh údarás áitiúil, an tAire nó duine a cheap
oifigeach údaraithe costais aon ní arna dhéanamh faoin alt seo a
ghnóthú, déanfaidh an t-údarás, an tAire nó an duine—

(a) na costais (lena n-áirítear tuarastail, cothú, fruiliú feithiclí,
innealra nó trealaimh, táillí beathaithe agus tréidliachta,
ach gan a bheith teoranta do na costais sin), an chúis atá
leis na costais agus go bhféadfaidh an duine uiríll a
dhéanamh i ndáil leis an togra tráth nach déanaí ná 14
lá ó dháta an fhógra a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann,

(b) aon uiríll a dhéantar go cuí a bhreithniú, agus

(c) breith a thabhairt agus a chur in iúl, le fógra, don duine
lena mbaineann gur tugadh an bhreith sin, agus luafar
san fhógra sin an bhreith agus na cúiseanna a bhí leis
an mbreith.

45.—(1) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche ar
fhaisnéis faoi mhionn ó oifigeach údaraithe go bhfuil forais
réasúnacha ann chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil fianaise maidir le cion faoin Acht seo a
bhaineann le hainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe a dhéanamh, nó a bhaineann leis an gcéanna,
nó fianaise maidir len é a bheith beartaithe cion faoin
Acht seo a bhaineann le hainmhí, táirge ainmhíoch nó
beatha d’ainmhithe a dhéanamh, nó a bhaineann leis an
gcéanna, le fáil ar thalamh nó in áitreabh,

(b) go bhfuil nó go raibh ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe, innealra, trealamh nó rud eile a dhéantar, a
úsáidtear nó a oiriúnaítear lena úsáid nó lena húsáid
(lena n-áirítear monarú agus iompar) i dtaca le hainmhí,
táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe ar thalamh nó
in áitreabh,

(c) go bhfuil taifead a bhaineann le rud dá dtagraíonn mír (a)
nó (b) ar an talamh nó san áitreabh nó go bhféadfadh sé
a bheith ann,

ansin, féadfaidh an breitheamh barántas cuardaigh a eisiúint.

(2) Maidir le barántas cuardaigh arna eisiúint faoin alt seo, beidh
sé sainráite ann, agus oibreoidh sé chun a údarú, d’oifigeach
údaraithe ainmnithe, agus cibé oifigigh údaraithe nó daoine eile a
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mheasfaidh an t-oifigeach údaraithe ainmnithe is gá in éineacht leis
nó léi, aon tráth laistigh de mhí amháin ón dáta a eiseofar an
barántas, ar an mbarántas a thabhairt ar aird má iarrtar amhlaidh,
dul isteach ar an talamh nó san áitreabh a bheidh ainmnithe sa
bharántas agus gach ceann nó aon cheann de na feidhmeanna a
thugtar d’oifigeach údaraithe faoin Acht seo a fheidhmiú.

46.—(1) Aon duine—

(a) a choiscfidh oifigeach údaraithe nó aon duine a bheidh in
éineacht le hoifigeach údaraithe, nó a chuirfidh bac nó
treampán air nó uirthi, i gcúrsa feidhm a thugtar don
oifigeach faoin Acht seo a fheidhmiú,

(b) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh, gan chúis réasúnach,
ceanglas nó toirmeasc de chuid oifigeach údaraithe faoi
alt 38 a chomhlíonadh,

(c) a mhainneoidh, gan chúis réasúnach, cúnamh nó faisnéis a
iarrtar a thabhairt d’oifigeach údaraithe de réir alt 41(1)
nó (3) nó ceanglas de chuid oifigeach údaraithe faoi alt
41(2) a chomhlíonadh, nó

(d) le linn—

(i) iarratas a dhéanamh ar chlárú, ar cheadúnas, ar chead,
ar cheadú, ar údarú, ar dheimhniú, nó ar aon ní eile
a cheanglaítear le rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe, nó

(ii) a airbheartú faisnéis a thabhairt d’oifigeach údaraithe
maidir le feidhmiú fheidhmeanna an oifigigh faoi alt
38 nó 41—

(I) a dhéanfaidh ráiteas is eol dó nó di a bheith
bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha, nó a dhéanfaidh ráiteas go meargánta
atá bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha, nó

(II) a mhainneoidh d’aon turas ponc ábhartha a
nochtadh,

déanfaidh sé nó sí cion.

(2) Ráiteas nó admháil a dhéanfaidh duine de bhun ceanglas faoi
alt 41(1), ní bheidh sé inghlactha mar fhianaise in imeachtaí a
thionscnófar i gcoinne an duine sin mar gheall ar chion (seachas cion
faoin alt seo mar gheall ar mhainneachtain faisnéis a thabhairt nó ar
fhaisnéis bhréagach a thabhairt) faoin Acht seo.

CUID 9

Údaráis Áitiúla

47.—Déanfaidh údarás áitiúil, laistigh dá limistéar feidhme (de réir
bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001) an tAcht seo a fhorfheidhmiú a
mhéid atá sé le forfheidhmiú ag údarás áitiúil.



[2013.] [Uimh. 15.]An tAcht um Shláinte agus Leas
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48.—(1) I gcás go mainníonn údarás áitiúil feidhm de chuid
údaráis áitiúil a chomhlíonadh faoin Acht seo, féadfaidh an tAire a
ordú do bhainisteoir an údaráis áitiúil sin an fheidhm a
chomhlíonadh ar mhainnigh an t-údarás áitiúil í a chomhlíonadh.

(2) Comhlíonfaidh bainisteoir údaráis áitiúil ordachán faoi fho-
alt (1).

(3) Déanfar na caiteachais go léir a thabhófar i ndáil le
comhlíonadh feidhme dá dtagraíonn fo-alt (1), mura bhforáiltear a
mhalairt le hordachán faoin bhfo-alt sin, as airgead a bheidh faoina
réir ag an údarás áitiúil.

CUID 10

Imeachtaí agus Smachtbhannaí

49.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach
údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 18, 51(4) nó
36(4)(a), cion dá dtagraítear in alt 52(1) nó cion faoi alt 64(4), á
dhéanamh nó déanta ag duine, déanfaidh sé nó sí an méid sin a
thuairisciú, de réir mar a bheidh, d’oifigeach eile don Aire arna
údarú nó arna húdarú ag an Aire nó d’oifigeach eile don údarás
áitiúil lena mbaineann, arna údarú nó arna húdarú ag bainisteoir an
údaráis áitiúil sin, chuige sin.

(2) Féadfaidh oifigeach a gheobhaidh tuarascáil faoi fho-alt (1),
más cuí leis nó léi, fógra i scríbhinn (“fógra íocaíochta seasta”) a
sheirbheáil ar an duine á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 28 lá dar
tosach dáta an fhógra, íocaíocht €250 (nó cibé méid eile,
is méid nach mó ná €1000, a bheidh sonraithe le hordú
arna dhéanamh, ó am go ham, ag an Aire agus féadfar
méideanna éagsúla a shonrú i leith cionta éagsúla), agus
a mbeidh an fógra ina teannta, a dhéanamh leis an Aire
nó le húdarás áitiúil, ag an seoladh a shonraítear san
fhógra,

(c) nach bhfuil sé d’oibleagáid ar an duine an íocaíocht a
dhéanamh, agus

(d) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra
agus, má dhéantar an íocaíocht a shonraítear san fhógra
le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

(3) I gcás go seirbheálfar fógra íocaíochta seasta faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an duine a bhfuil feidhm ag an bhfógra maidir
leis nó léi, le linn na tréimhse a shonrófar san fhógra, an
íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra, agus an fógra ina
teannta, a dhéanamh leis an Aire nó leis an údarás áitiúil
iomchuí ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra,

(b) féadfaidh an tAire nó an t-údarás áitiúil iomchuí an
íocaíocht a fháil, admháil a eisiúint ina leith agus an

51

Cd.9

Mainneachtain ag
údarás áitiúil.

Fógra íocaíochta
seasta.



Cd.10 A.49

Fianaise ar anailísiú
saotharlainne ar
dheimhniú, etc.

52

[Uimh. 15.] [2013.]An tAcht um Shláinte agus Leas
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t-airgead a íocadh amhlaidh a choinneáil, agus ní bheidh
aon íocaíocht a gheofar amhlaidh inghnóthaithe in aon
imthosca ag an duine a d’íoc í, agus

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
sa tréimhse a shonraítear san fhógra agus, má dhéantar
an íocaíocht a bheidh sonraithe amhlaidh le linn na
tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith an
chiona líomhnaithe.

(4) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, is ar an duine
ar ar seirbheáladh an fógra íocaíochta seasta atá an dualgas a chruthú
go bhfuil íocaíocht de réir fógra íocaíochta seasta déanta.

(5) In imeachtaí mar gheall ar chion dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
is cosaint é don chúisí a shuíomh go ndearna sé nó sí íocaíocht, de
réir an ailt seo, de bhun fógra íocaíochta seasta a eisíodh i leith an
chiona sin.

(6) San alt seo, ciallaíonn “údarás áitiúil iomchuí”, i ndáil leis an
gcion líomhnaithe a dhéanamh, an t-údarás áitiúil ar ina limistéar
feidhme a líomhnaítear go ndearnadh an cion.

50.—(1) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, maidir
le deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag duine atá fostaithe
ag saotharlann ina ndearnadh sampla a tógadh faoi alt 38(4)(iv) a
anailísiú, ina luaitear an cháil ina bhfuil an duine fostaithe agus á
rá—

(a) go bhfuair an duine an sampla,

(b) go raibh, don tréimhse a shonraítear sa deimhniú, an
sampla ina sheilbh nó ina seilbh ag an duine, agus

(c) maidir leis an duine—

(i) gur thug sé nó sí an sampla do dhuine eile a
ainmnítear sa deimhniú, nó

(ii) go ndearna sé nó sí gnáthamh chun fianaise ar ghalar
nó ar oibreán galair, substaint nó éilliú a bhrath sa
sampla, nó go raibh fianaise ar ghalar, oibreán galair
nó substaint sa sampla, nó gur éillíodh é ar mhodh a
shonraítear sa deimhniú,

beidh sé ina fhianaise (gan cruthúnas ar shíniú an duine nó go bhfuil
nó go raibh sé nó sí fostaithe sa tsaotharlann), mura suífear a
mhalairt, ar na nithe a bheidh ráite sa deimhniú.

(2) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, féadfaidh an
chúirt, má mheasann sí gur ar mhaithe leis an gceartas é, a ordú go
dtabharfar fianaise béil ar na nithe a bheidh ráite i ndeimhniú dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), agus féadfaidh an chúirt na himeachtaí a
chur ar atráth chun fianaise béil a ghlacadh.

(3) In imeachtaí faoin Acht seo, féadfar fianaise ar ionstraim a
ghlac institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh a thabhairt trí chóip
den ionstraim a bheidh deimhnithe mar chóip dhílis ag oifigeach don
Aire a thabhairt ar aird. Ní gá síniú an oifigigh a chruthú ná a
chruthú gur oifigeach don Aire nó gurbh oifigeach don Aire sin é nó
í, mura suífear a mhalairt.
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(4) Maidir le fo-alt (3), is fo-alt é i dteannta, agus ní in ionad,
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aird Bhreithiúnach agus
Fianaise Dhoiciméid), 1972 (I.R. Uimh. 341 de 1972).

(5) In imeachtaí faoin Acht seo, féadfar fianaise ar fhaisnéis atá i
dtaifead a thabhairt trí chóip den taifead sin i bhfoirm inléite a
thabhairt ar aird, cibé acu a choimeádtar an taifead sin i bhfoirm
inléite nó neamh-inléite, agus beidh an chóip ina fianaise leormhaith
ar an bhfaisnéis sa taifead go dtí go suífear a mhalairt.

51.—(1) Déanfar fógra (ach amháin fógra íocaíochta seasta) nó
ceanglas faoin Acht seo nó a eiseofar faoi rialacháin um shláinte agus
leas ainmhithe (más fógra nó ceanglas i scríbhinn é) a dhíriú, faoi
réir fho-alt (2), chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó faoina
hainm agus féadfar é a sheirbheáil ar an duine nó a thabhairt dó
nó di—

(a) trí chóip a thabhairt don duine, dá fhostaí nó dá fostaí, dá
sheirbhíseach nó dá seirbhíseach nó dá ghníomhaire nó
dá gníomhaire, nó i gcás comhpháirtíochta, trí chóip a
sheachadadh ar aon duine de na comhpháirtithe,

(b) trí chóip a fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí
ar an duine, ag a seolann sé nó sí gnó, nó, más rud é go
mbeidh seoladh le haghaidh seirbheáil fógraí, ordachán
nó ceanglas tugtha ag an duine don Aire, trí chóip a
fhágáil ag an seoladh sin,

(c) trí chóip a chur leis an bpost i gclúdach cláraithe
réamhíoctha chuig an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar
an duine nó ag a seolann sé nó sí gnó agus, i gcás
comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe,
chuig oifig chláraithe an chomhlachta nó, i gcás go
mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha ag an
duine don Aire, chuig an seoladh sin,

(d) i gcás nach féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine sin a fhionnadh trí fhiosrúchán réasúnach agus go
mbainfidh an fógra, an t-ordachán nó an ceanglas le
talamh nó le háitreabh, trí chóip a sheachadadh ar an
talamh nó ar an áitreabh nó trí chóip a dhaingniú in áit
fheiceálach ar an talamh nó ar an áitreabh nó gar don
chéanna, nó

(e) trí chóip a chur leis an bpost leictreonach nó le hinneall
macasamhla chuig feiste nó saoráid chun post
leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an
seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ag a
seolann sé nó sí gnó nó, más rud é gur thug an duine
seoladh leictreonach nó seoladh uimhreach macasamhla
don Aire le haghaidh seirbheáil fógra, ordacháin nó
ceanglais, chuig an seoladh leictreonach nó chuig an
inneall macasamhla sin, ach sin sa chás amháin—

(i) go ndéanfaidh saoráid an fhaighteora chun post
leictreonach a ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint
lena ndaingneofar go bhfuarthas an post
leictreonach gan stró, nó

(ii) go ndéanfaidh inneall macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht a ghiniúint lena ndaingneofar gur
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seachadadh an líon iomlán leathanach san ordachán,
sa cheanglas nó san fhógra.

(2) I gcás go bhfuil ceanglas faoi alt 41(2) (más ceanglas i
scríbhinn é) nó fógra um shláinte agus leas ainmhithe le seirbheáil
ar dhuine nó le tabhairt do dhuine arb é nó í úinéir nó
áititheoir talún nó áitribh, nó an duine atá ina fheighil, agus nach
féidir ainm an duine a fhionnadh le fiosrú réasúnach, féadfar é a
dhíriú chuig an duine trí na focail “an t-úinéir” nó “an t-áititheoir”
a úsáid.

(3) Ní dhéanfaidh duine, tráth ar bith laistigh de 6 mhí tar éis cóip
a dhaingniú faoi fho-alt (1)(d), an chóip a thabhairt chun siúil, a
dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (3), déanfaidh sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B a chur air
nó uirthi.

(5) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe eile ag a
phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

52.—(1) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi alt 8(3), 12(6), 20(4),
22(2), 24(7), 27(4), 29(4), nó 42(11), dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi alt 10(6), 11(2), 12(2), 13(5),
14(4), 15(10), 16(3), 17(2), 19(6), 21(2), 23(7), 42(9), 43(7), 46, 58(8)
nó 72(4)—

(a) 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, nó

(b) dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€250,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) Déanfar fíneáil a forchuireadh ar dhuine a chiontú mar gheall
ar chion faoin Acht seo a íoc leis an ionchúisitheoir, seachas
comhalta den Gharda Síochána, agus, faoi réir alt (6), déanfar í a
dhiúscairt ar mhodh is cuí leis an ionchúisitheoir.

53.—I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht 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, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an
t-ionchúisitheoir nó an duine eile i ndáil leis an gcion a imscrúdú, a
bhrath agus a ionchúiseamh, lena n-áirítear costais agus caiteachais
a tabhaíodh maidir le samplaí a thógáil agus tástálacha, scrúduithe
agus anailísithe a sheoladh, a íoc leis an ionchúisitheoir.

54.—(1) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin
Acht seo agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú, le
cúlcheadú nó le ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith faillí thoiliúil ar
thaobh aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de
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chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine eile a d’airbheartaigh a
bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, déanfaidh an duine sin,
chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, cion agus dlífear
imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a
phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a
bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta sin, tá feidhm ag fo-alt (1) i
ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i dtaca lena
fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail is dá mba
stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

55.—(1) Féadfaidh siad seo a leanas cion faoin Acht seo a
ionchúiseamh go hachomair—

(a) an tAire, seachas i leith cion faoi alt 18 nó alt 22,

(b) an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a líomhnaítear
an cion a bheith déanta, nó

(c) comhalta den Gharda Síochána de réir alt 8 d’Acht an
Gharda Síochána, 2005.

(2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí achoimre mar gheall ar chion faoi aon fhoráil den
Acht seo a thionscnamh laistigh de 12 mhí ón tráth a dhéanfar an
cion.

56.—In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo toimhdeofar
ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud eile a bheith,
mura suífear a mhalairt, ar úinéireacht ag áititheoir na talún nó an
áitribh ar a bhfuarthas é nó í, nó ag an duine atá ina fheighil nó
ina feighil.

57.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach
údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht seo déanta nó
á dhéanamh, aon táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe nó aon
fheithicil, soitheach, aerárthach, trealamh nó innealra a úsáidfear i
dtaca le hainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, atá tagtha
i seilbh an oifigigh i leith an chiona, agus ar iarratas os comhair na
cúirte cuí—

(a) ón Aire,

(b) ón údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a líomhnaítear
an cion a bheith déanta nó á dhéanamh, nó

(c) i gcás go mbeidh imeachtaí coiriúla tionscanta mar gheall
ar chion faoin Acht seo, ón duine a thionscain na
himeachtaí,

féadfaidh an chúirt, dá rogha féin más deimhin léi go ndearnadh cion
(cibé acu a ciontaíodh aon duine sa chion nó nár ciontaíodh) a ordú
go ndéanfar an táirge ainmhíoch, an bheatha d’ainmhithe, an
soitheach, an fheithicil, an t-aerárthach, an trealamh nó an t-innealra,
de réir mar a bheidh, a fhorghéilleadh don Aire.
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(2) Más rud é, i ndáil le hiarratas faoin alt seo chun na Cúirte
Dúiche, go dtiocfaidh an chúirt sin ar an tuairim le linn éisteacht
an iarratais—

(a) gur mó ná €10,000 luach measta an táirge ainmhíoch, na
beatha d’ainmhithe, an tsoithigh, na feithicle, an
aerárthaigh, an trealaimh nó an innealra a bheidh le
forghéilleadh, nó

(b) gur chóir di dlínse a dhiúltú ar chúis ar bith,

féadfaidh sí an t-iarratas a aistriú chun na Cúirte Cuarda nó na hArd-
Chúirte, cibé acu a mheasfaidh sí is cuí ag féachaint do luach measta
an táirge ainmhíoch, na beatha d’ainmhithe, an trealaimh nó an
innealra is ábhar don iarratas nó do cibé nithe eile a mheasfaidh sí a
bheith cuí.

(3) Más rud é, i ndáil le hiarratas faoin alt seo chun na Cúirte
Cuarda, go dtiocfaidh an chúirt sin ar an tuairim le linn éisteacht
an iarratais—

(a) gur mó ná €50,000 luach measta an táirge ainmhíoch, na
beatha d’ainmhithe, an tsoithigh, na feithicle, an
aerárthaigh, an trealaimh nó an innealra a bheidh le
forghéilleadh, nó

(b) gur chóir di dlínse a dhiúltú ar chúis ar bith,

féadfaidh sí an t-iarratas a aistriú chun na hArd-Chúirte.

(4) Tionscnófar iarratas faoin alt seo ar mhodh achomair.

(5) Ní dhéanfaidh cúirt ordú faoin alt seo mura deimhin leis an
gcúirt go bhfuil gach beart is indéanta déanta sna himthosca chun
fógra a thabhairt d’aon duine i dtaobh na n-imeachtaí a bhaineann
leis an iarratas ar an ordú, agus ar duine é nó í, i dtuairim na cúirte,
ar chóir deis a thabhairt dó nó di éisteacht a fháil uaithi i dtaobh an
iarratais sin.

(6) Féadfaidh cúirt ordú a dhéanamh faoin alt seo maidir le
costais na bpáirtithe in imeachtaí, nó a fhaigheann éisteacht ón gcúirt
lena linn, is imeachtaí a bhaineann le hiarratas ar ordú faoin alt seo
de réir mar is cuí léi.

(7) Déanfar aon ní a ordófar a fhorghéilleadh faoi fho-alt (1) a
dhiúscairt de réir mar is cuí leis an Aire, leis an údarás áitiúil nó leis
an duine eile lena mbaineann.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “cúirt chuí” an Ard-Chúirt agus, i ndáil le forghéilleadh
nó forghéilleadh beartaithe—

(a) i gcás nach mó ná €10,000 luach measta an táirge
ainmhíoch, na beatha d’ainmhithe, an tsoithigh, na
feithicle, an aerárthaigh, an trealaimh nó an innealra atá
le forghéilleadh, an Chúirt Dúiche, sa Dúiche Chúirte
Dúiche, nó

(b) i gcás nach mó ná €50,000 luach measta an táirge
ainmhíoch, na beatha d’ainmhithe, an tsoithigh, na
feithicle, an aerárthaigh, an trealaimh nó an innealra atá
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le forghéilleadh, an Chúirt Chuarda, sa cheantar Cúirte
Cuarda,

ina líomhnaítear an cion a bheith déanta;

ciallaíonn “luach measta”, i ndáil le ní a iarrtar a fhorghéilleadh,
luach measta an airgid, a dhéanfadh ceannaitheoir toilteanach, i
dtuairim na cúirte, a íoc le díoltóir toilteanach dá bhféadfaí an ní a
dhíol de réir dlí lúide asbhaintí i leith na nithe seo a leanas—

(a) na costais mheasta a ghabhfaidh leis an díol, agus

(b) méid measta aon chánach nó dleachta a bheidh ag dul don
Stát i leith an ní sin,

agus nuair nach féidir é a dhíol de réir dlí, ansin an luach, más ann,
is cuí leis an gcúirt.

58.—(1) Ar dhuine a chiontú mar gheall ar chion faoin Acht seo,
ach amháin i leith cion faoi alt 18(5), 36(4)(a), 51(4) nó 64(4) nó dá
dtagraítear in alt 52(1), arb é an chéad chion é faoi aon cheann de
na forálacha sin arna dhéanamh laistigh de na 3 bliana roimhe sin,
féadfaidh an chúirt a ordú maidir leis an duine a ciontaíodh, i
dteannta an phionóis a fhorchuirfear, le hordú na cúirte (“ordú
dícháilíochta”)—

(a) go mbeidh sé nó sí dícháilithe ó ainmhí, táirge ainmhíoch,
nó beatha d’ainmhithe, nó aicme nó aicmí ainmhí, táirge
ainmhíoch, nó beatha d’ainmhithe, a bheith ar
úinéireacht aige nó aici nó ó leas ar bith a bheith aige nó
aici ann nó inti, nó é nó í a choinneáil, déileáil ann nó
inti, nó a bheith ina fheighil nó ina feighil nó é nó í a
bheith faoina rialú aige nó aici, go díreach nó go
neamhdhíreach, agus

(b) go mbeidh sé nó sí dícháilithe ó bheith ag obair le
hainmhithe, nó ó bheith i bhfeighil bású, monarú,
allmhairiú, ullmhú, láimhseáil, stóráil, iompar,
onnmhairiú, dáileadh, díol nó soláthar ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, nó aon aicme nó aicmí
ainmhithe, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe, nó é
nó í a bheith faoina rialú aige nó aici,

ar feadh tréimhse, lena n-áirítear, más cuí, ar feadh shaol an duine,
de réir mar is cuí leis an gcúirt.

(2) Tráth ar bith tar éis 3 mhí a bheith caite, ó dháta an ordaithe
dícháilíochta, nó cibé tréimhse bhreise a chinnfidh an chúirt,
féadfaidh an duine a bhfuil an t-ordú á dhéanamh ina leith iarratas
iar bhfógra a dhéanamh chun na cúirte ar ordú chun an t-ordú
bunaidh a athrú nó a urscaoileadh, agus féadfaidh an chúirt an
t-ordú a athrú nó a urscaoileadh, más deimhin léi go bhfuil cúis
mhaith ann chun déanamh amhlaidh.

(3) Má dhiúltaítear d’iarratas faoi fho-alt (2), ní dhéanfar iarratas
eile laistigh de 3 mhí tar éis dháta an diúltaithe sin.

(4) Féadfaidh cibé bearta coimhdeacha, forlíontacha agus
teagmhasacha a bheith in ordú dícháilíochta a mheasfaidh an
breitheamh a dhéanfaidh an t-ordú is gá chun go mbeidh lánéifeacht
leis an ordú.
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(5) Ní bheidh ainmhí, táirge ainmhíoch ná beatha d’ainmhithe, ná
aicme ná aicmí ainmhithe, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe,
ar úinéireacht ag duine, ná ní airbheartóidh sé nó sí é nó í a bheith
ar úinéireacht aige nó aici, ná ní bheidh leas aige nó aici ann nó inti,
ná ní choinneoidh sé nó sí é nó í, ná ní dhéileálfaidh sé nó sí ann nó
inti ná ní bheidh sé nó sí faoina rialú aige nó aici, go díreach ná go
neamhdhíreach, chun ordú dícháilíochta a sheachaint.

(6) I gcás go mbeidh foras réasúnach ag an ionchúisitheoir lena
chreidiúint go bhfuil—

(a) duine a mbaineann ordú dícháilíochta leis nó léi, nó

(b) duine eile,

ag seachaint ordú dícháilíochta, nó ag iarraidh é a sheachaint, nó ag
déanamh comhcheilge maidir leis an tseachaint sin, féadfaidh sé nó
sí, iar bhfógra, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar cibé ordacháin
is cuí léi a thabhairt chun an tseachaint sin a chosc.

(7) I gcás go bhfuil duine faoi réir ordú dícháilíochta, déanfar
ceadú, údarú, ceadúnas, cead nó clárú a bheidh i seilbh an duine lena
mbaineann an t-ordú faoi aon achtachán nó ionstraim eile a ghlac
institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh agus a bhaineann le hainmhí,
táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe nó aicme nó aicmí ainmhí,
táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe lena mbaineann an t-ordú a
chur ar fionraí don tréimhse dá bhfuil an t-ordú i bhfeidhm.

(8) Aon duine a sháróidh ordú dícháilíochta nó a sháróidh fo-alt
(5), déanfaidh sé nó sí cion.

(9) Tiocfaidh ordú dícháilíochta in éifeacht, ach amháin le cead
na cúirte, ar é a dhéanamh.

59.—(1) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh cúirt ordú dícháilíochta, agus

(b) go ndealraíonn sé don chúirt go bhfuil ainmhí ar
úinéireacht nó i seilbh nó faoi rialú ag an duine lena
mbaineann an t-ordú contrártha don ordú,

féadfaidh sí a ordú go ndéanfar na hainmhithe go léir atá ar
úinéireacht nó i seilbh nó faoi rialú ag an duine, contrártha don ordú
dícháilíochta, a sheachadadh nó a urghabháil agus a choimeád de
réir an ordaithe.

(2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi alt 58(8) toisc ainmhí a
bheith ar úinéireacht aige nó aici nó ainmhí a choinneáil de shárú ar
ordú dícháilíochta, féadfaidh an chúirt a chiontaíonn an duine sin nó
a gciontaítear an duine sin os a comhair a ordú go ndéanfar aon
cheann de na hainmhithe nó iad go léir atá ar úinéireacht ag an duine
sin nó a choinníonn sé nó sí de shárú ar an ordú a sheachadadh nó
a urghabháil agus a choinneáil, a dhíol, a dhiúscairt nó a dhíothú de
réir an ordaithe.

(3) Déanfar na brabúis a eascróidh ó aon díol, diúscairt nó díothú
faoi fho-alt (2) a íoc leis an ionchúisitheoir.

(4) Ní dhéanfaidh cúirt ordú faoin alt seo mura deimhin leis an
gcúirt go bhfuil, sna himthosca, gach beart is indéanta déanta chun
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fógra faoi na himeachtaí a bhaineann leis an iarratas ar an ordú a
thabhairt d’aon duine dá ndéantar difear agus ar cheart, i dtuairim
na cúirte, deis a thabhairt dó nó di éisteacht a fháil uaithi ar an
iarratas sin.

(5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo, féadfaidh sí
a ordú don duine a dícháilíodh na caiteachais a thabhaítear le linn
an t-ordú a chomhall, a aisíoc.

(6) Tiocfaidh ordú faoin alt seo in éifeacht, ach amháin le cead na
cúirte, ar é a dhéanamh.

60.—(1) Ar dhuine a chiontú mar gheall ar chion faoi alt
36(4)(b)(ii) nó cion dá dtagraítear in alt 52(2), féadfaidh an chúirt,
ar iarratas chuici, a ordú go ndéanfar aon ainmhí lena mbaineann an
cion agus atá ar úinéireacht ag an duine a ciontaíodh nó, más
deimhin leis an gcúirt nach fios cé hé nó cé hí an t-úinéir nó nach
féidir é nó í a aimsiú, i gcás gur cuí léi, ag féachaint do leas agus
leasanna an ainmhí agus d’oiriúnacht an duine a ciontaíodh ainmhí
a bheith ar a úinéireacht nó i seilbh nó faoi rialú aige nó aici, a
fhorghéilleadh don ionchúisitheoir.

(2) Aon uair a dhéanfar ordú faoin alt seo, féadfaidh oifigeach
údaraithe, d’fhonn éifeacht a thabhairt don ordú—

(a) an t-ainmhí a urghabháil agus a choinneáil, agus

(b) cibé nithe eile a dhéanamh a údarófar leis an ordú nó is
gá chun na críche a dúradh.

(3) Féadfaidh ionchúisitheoir dá dtagraítear i bhfo-alt (1) déileáil
le haon ainmhí a fhorghéillfear amhlaidh, é a dhíol nó a dhiúscairt
(lena n-áirítear é a dhíothú) de réir mar is cuí leis nó léi.

(4) Ní dhéanfaidh cúirt ordú faoin alt seo mura deimhin leis an
gcúirt go bhfuil sna himthosca gach beart is indéanta déanta chun
fógra faoi na himeachtaí a bhaineann leis an iarratas ar an ordú a
thabhairt d’aon duine dá ndéantar difear agus ar cheart, i dtuairim
na cúirte, deis a thabhairt dó nó di éisteacht a fháil uaithi ar an
iarratas sin.

(5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo, féadfaidh sí
a ordú don duine a chiontaítear na caiteachais a aisíoc a thabhaítear
le linn an t-ordú a chomhall.

(6) Tiocfaidh ordú faoin alt seo in éifeacht, ach amháin le cead na
cúirte, ar é a dhéanamh.

61.—(1) Maidir le breitheamh den Chúirt Dúiche, tar éis dó nó di
iarratas a éisteacht faoin alt seo uathu seo a leanas—

(a) an tAire,

(b) údarás áitiúil,

(c) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(d) comhalta den Gharda Síochána, nó
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(e) tuismitheoir, gaol, céile (gach ceann acu de réir bhrí an
Achta Meabhair-Shláinte, 2001) nó páirtnéir sibhialta (de
réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um
Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010) (seachas céile nó páirtnéir
sibhialta atá ina chónaí nó ina cónaí ar leithligh ón duine,
agus scartha uaidh nó uaithi, nó ar ina leith a rinneadh
ordú faoin Acht um Fhoréigean Baile, 1996) de chuid
duine,

nó, in imeachtaí faoin Acht seo, as a threoir nó as a treoir féin, más
deimhin leis nó léi, ag féachaint, i measc cúinsí eile, d’fhianaise
liachta arna tíolacadh dó nó di, go bhfuil duine, de dheasca éiglíochta
coirp nó meabhrach, andúile i ndrugaí nó i meiscigh, nó mí-ordaithe
pearsantachta, neamhinniúil ar aire a thabhairt d’ainmhí, nó
d’ainmhí d’aicme nó de thuairisc áirithe, nó neamhinniúil ar dhualgas
a chomhall faoin Acht seo, féadfaidh sé nó sí a ordú—

(i) go ndéanfar ainmhí atá i seilbh an duine nó faoi rialú ag
an duine a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile,

(ii) go ndéanfar an líon ainmhithe i gcoitinne nó an líon
ainmhithe d’aicme nó de thuairisc áirithe atá i seilbh nó
faoi rialú an duine a laghdú go dtí líon (arbh fhéidir gurbh
é nialas é) a bheidh sonraithe san ordú,

(iii) go staonfaidh an duine ó ainmhithe i gcoitinne nó
ainmhithe d’aicme nó de thuairisc áirithe a cheannach nó
ó iad a bheith ina sheilbh nó ina seilbh, nó faoina rialú,

(iv) go staonfaidh an duine ó ghníomhaíocht áirithe i ndáil le
hainmhithe,

(v) go gcuirfear ar fáil bia agus leacht a bheidh sonraithe san
ordú d’ainmhithe atá i seilbh nó faoi rialú an duine,

(vi) go gcuirfear cúram ar fáil, a shonrófar san ordú, lena
n-áirítear cóireáil tréidliachta d’ainmhithe atá i seilbh an
duine nó faoi rialú an duine,

(vii) go ndéanfar bearta bithshlándála a bheidh sonraithe san
ordú a bhunú ina leith seo a leanas—

(I) talamh nó áitreabh a shonrófar san ordú, nó

(II) ainmhithe atá i seilbh an duine nó faoi rialú an duine,

(viii) go ndéanfaidh duine eile a ainmneoidh an breitheamh
bainistiú ar an talamh nó ar an áitreabh atá ar úinéireacht
nó ar áitiú ag an duine agus ar na hainmhithe atá ansin,
nó

(ix) go ndéanfar beart ar bith eile is cuí leis an mbreitheamh,
ag féachaint don ghá atá le sláinte agus leas an ainmhí a
chosaint, le díobháil don ainmhí, nó fulaingt gan ghá air,
a sheachaint nó chun baol nó leathadh galair nó oibreáin
galair a chosc.

(2) Féadfar iarratas faoin alt seo a éisteacht ar shlí eile seachas
go poiblí.
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(3) Féadfaidh cibé bearta coimhdeacha, forlíontacha agus
teagmhasacha a bheith in ordú faoi fho-alt (1) a mheasfaidh an
breitheamh a bheidh ag déanamh an ordaithe is gá chun lánéifeacht
a bheith leis an ordú.

(4) Déanfaidh an duine a bhfuil ainmhí lena mbaineann an
t-iarratas ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú na costais a
ghabhann le hordú faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh a íoc leis an Aire,
mura deimhin leis an gcúirt go bhfuil cúiseanna speisialta nó
substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, agus féadfaidh an tAire na
costais sin a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse
inniúla nó tríd an tsuim a asbhaint as aon airgead atá dlite nó atá ag
teacht chun bheith dlite den Aire don duine agus iníoctha ag an Aire
leis an duine.

62.—(1) Gan dochar don Acht um Fhianaise Choiriúil, 1992, aon
chóip de thaifead, a mbeidh deimhniú formhuinithe air a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag duine (arna údarú nó arna húdarú
ag an Aire chuige sin) á rá gur cóip dhílis den taifead an chóip,
féadfar, gan cruthúnas ar shíniú an duine sin (lena n-áirítear síniú
leictreonach), í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht
dlí agus is fianaise í ar an taifead mura suífear a mhalairt.

(2) Déanfar cóip d’fhógra um shláinte agus leas ainmhithe, fógra
íocaíochta seasta, ordachán nó ceanglas i scríbhinn ó oifigeach
údaraithe nó ceadúnas, cead, ceadú nó údarú faoi rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe a fhíordheimhniú le síniú an duine a
d’eisigh í nó é. Féadfar síniú leictreonach (de réir bhrí alt 2 den Acht
um Thráchtáil Leictreonach, 2000) a úsáid le haghaidh an
fhíordheimhnithe sin.

CUID 11

Córais Lorgaireachta Ainmhithe

63.—(1) Féadfaidh an tAire córais lorgaireachta ainmhithe a
bhunú agus leanúint de chórais lorgaireachta ainmhithe (lena n-
áirítear bunachar sonraí) ina dtaifeadfar sonraí a luaitear i bhfo-alt
(2) i ndáil le hainmhithe cosanta.

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

(a) sonraí a bhailiú ar cibé modh, lena n-áirítear go
leictreonach, is cuí leis an Aire, i ndáil leis na nithe seo
a leanas—

(i) talamh agus áitribh ar a gcoinnítear ainmhithe,

(ii) breitheanna, aistrithe agus básanna ainmhithe
cosanta,

(iii) daoine a aistríonn ainmhithe cosanta cibé acu thar a
gceann féin nó thar ceann daoine eile,

(b) na daoine nó na haicmí daoine a gceanglaítear orthu
sonraí a chur isteach nó a choimeád,
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(c) cineál nó pór an ainmhí chosanta lena mbaineann bailiú
na sonraí,

(d) an tréimhse ar lena linn a bheidh sonraí le cur isteach agus
an duine a gcuirfear na sonraí chuige nó chuici,

(e) foirm agus ábhar na sonraí a bheidh le coimeád,

(f) úsáid bunachair sonraí i dtaca le lorgaireacht a dhéanamh
ar ainmhí cosanta agus, go háirithe, maidir le hainmhí
cosanta a onnmhairiú, a aistriú, a dhíol nó a sholáthar,
nó maidir le hainmhí feirme a bhású lena chaitheamh ag
an duine, agus

(g) socrú i dtaobh rochtain a fháil ar bhunachair sonraí, ar
chórais agus ar shonraí den sórt sin.

(3) In imeachtaí mar gheall ar chion maidir le rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (2) a shárú nó aon mhainneachtain iad a
chomhlíonadh, aon deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag
duine atá ar fostú i dtaca le scéim lorgaireachta ainmhithe ina
luaitear an cháil ina bhfuil an duine ar fostú agus ina luaitear gurb
amhlaidh ar lá nó laethanta áirithe, nó le linn tréimhse áirithe—

(a) maidir le sonraí—

(i) a cheanglaítear a chur isteach, go bhfuarthas iad mar
aon leis an bhfaisnéis sna sonraí sin, nó

(ii) a gceanglaítear ar dhuine ainmnithe iad a chur
isteach, nach bhfuarthas iad,

agus

(b) maidir le sonraí a shonrófar sa deimhniú, gur cóip inléite
ar na sonraí atá á stóráil sa chóras iad,

beidh sé, go dtí go suífear a mhalairt, ina fhianaise leordhóthanach
ar na fíorais atá luaite sa deimhniú.

(4) Féadfaidh an tAire, chun críocha córais lorgaireachta
ainmhithe, foráil a dhéanamh i rialacháin, i gcoitinne nó in imthosca
sonraithe, maidir le hainmhithe cosanta a onnmhairiú, a aistriú, a
dhíol nó a sholáthar nó ainmhithe feirme, lena mbaineann na
rialacháin, a bhású lena gcaitheamh ag an duine.

(5) Aon duine a sháróidh foráil de rialacháin arna ndéanamh
faoin bhfo-alt seo nó a mhainneoidh an céanna a chomhlíonadh, a
ndeirtear sna rialacháin gur foráil phionósach í—

(a) lena mbaineann an mhír seo, déanfaidh sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A a chur air nó uirthi, nó

(b) lena mbaineann an mhír seo, déanfaidh sé nó sí cion agus
dlífear—

(i) 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, nó
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(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€250,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, is rialacháin
iad i dteannta, agus ní in ionad, rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe.

(7) San alt seo, ciallaíonn “sonraí” faisnéis a sholáthrófar nó a
bhaileofar agus taifid a choimeádfar chun lorgaireacht a dhéanamh
ar ainmhithe cosanta faoi chórais lorgaireachta ainmhithe cosanta.

64.—(1) Féadfaidh an tAire móráireamh ainmhithe nó ainmhithe
d’aicme nó de thuairisc áirithe a sheoladh chun suíomh, catagóir agus
úinéireacht ainmhithe sa Stát a dhaingniú nó chun aon chríche eile.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal ar
dhaoine faisnéis a sholáthar faoin Acht seo, ina sonrófar, go
háirithe—

(a) cineál ginearálta na faisnéise a cheanglaítear a sholáthar,

(b) a mhinice a bheidh sí le soláthar, agus

(c) na daoine a gceanglófar orthu í a sholáthar.

(3) Féadfaidh an tAire, faoi rialacháin arna ndéanamh faoi fho-
alt (2), a ordú do dhuine, le fógra i scríbhinn—

(a) foirm, ceistiúchán nó taifead eile a chomhlánú agus a chur
ar ais de réir aon treoracha a bheidh leagtha amach san
fhógra nó a chuirfear in iúl don duine ar shlí eile,

(b) ceisteanna a chuirfear ar an duine a fhreagairt, nó

(c) aon taifead, cóip d’aon taifead nó sliocht as aon taifead
a sholáthar,

laistigh de cibé tréimhse, nach lú ná 14 lá agus a shonrófar san
fhógra, ón tráth a sheirbheálfar an fógra agus ar cibé modh a
shonrófar san fhógra.

(4) Aon duine a mhainneoidh faisnéis a sholáthar de réir ceanglas
faoi rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí cion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B a
chur air nó uirthi.

CUID 12

Marglanna Ainmhithe

65.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “gnó marglainne ainmhithe” gnó díolta ainmhithe ar
ceant, nó socrú a dhéanamh i dtaobh díolacháin ainmhithe ar ceant
a sheoladh in áit arna hoiriúnú chun ainmhithe a dhíol ar ceant;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas faoi alt 67;
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ciallaíonn “beostoc” eallach, caoirigh nó muca;

ciallaíonn “gníomhaíocht nó ócáid eile” gníomhaíocht nó ócáid lena
ngabhann díolachán ainmhithe, nach gnó marglainne ainmhithe é, a
fhorordaítear faoi alt 66(1)(b).

66.—(1) Ní sheolfaidh duine—

(a) gnó marglainne ainmhithe, ná

(b) cibé gníomhaíocht nó ócáid eile lena ngabhann díolachán
ainmhithe a fhorordóidh an tAire le hordú, faoi réir aon
choinníollacha san ordú,

i leith na nithe seo a leanas—

(i) beostoc, nó

(ii) cibé pór, speiceas, cineál nó aicme ainmhithe a
fhorordóidh an tAire le hordú,

in áit ar bith mura bhfuil ceadúnas i bhfeidhm de thuras na huaire i
leith na háite sin.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), déanfaidh 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.

67.—(1) Ar iarratas ó dhuine nó thar ceann duine a bheartaíonn
gnó marglainne ainmhithe nó gníomhaíocht nó ócáid eile a sheoladh
in áit shonraithe, ar iarratas é i cibé foirm agus ina mbeidh cibé
sonraí a ordóidh an tAire, féadfaidh an tAire, dá rogha féin,
ceadúnas ag údarú an ghnó sin, na gníomhaíochta sin nó na hócáide
sin a sheoladh san áit sin a dheonú go ceann cibé fad is cuí leis nó léi.

(2) Féadfaidh an tAire cibé téarmaí nó coinníollacha is cuí leis nó
léi a chur ag gabháil leis an gceadúnas.

(3) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh,
coinníoll a bheidh ag gabháil le ceadúnas a leasú nó a chúlghairm.

(4) Má sháraíonn sealbhóir ceadúnais coinníoll atá ag gabháil leis
an gceadúnas nó má chuireann sé nó sí faoi deara do dhuine eile é a
shárú, déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(5) Má sháraíonn sealbhóir ceadúnais téarma nó coinníoll atá ag
gabháil leis an gceadúnas nó má chuireann sé nó sí faoi deara do
dhuine eile coinníoll de chuid an cheadúnais a shárú, féadfaidh an
tAire an ceadúnas a fhionraí ar feadh cibé tréimhse nó tréimhsí a
mheasfaidh an tAire is gá chun go leigheasfaidh an sealbhóir
ceadúnais an sárú.

(6) Aon cheadúnas arna dheonú faoi alt 3 den Acht um
Marglanna Beostoic, 1967 atá i bhfeidhm díreach roimh thosach
feidhme an ailt seo leanann sé de bheith i bhfeidhm amhail is dá
mba faoin alt seo a deonaíodh é.
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68.—(1) Féadfaidh an tAire, aon tráth, ceadúnas a chúlghairm nó
diúltú ceadúnas a dheonú más deimhin leis an Aire—

(a) go bhfuil sealbhóir ceadúnais nó iarratasóir ar cheadúnas
ciontach in aon chion faoin Acht seo, nó

(b) go ndearnadh sárú (cibé acu trí ghníomh nó trí
neamhghníomh) ar rialachán arna dhéanamh faoin Acht
seo nó faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 (a
bhaineann le gnó marglainne ainmhithe, nó le
gníomhaíocht nó ócáid eile) nó ar choinníoll atá ag
gabháil leis an gceadúnas.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire ceadúnas a chúlghairm nó a
dhiúltú—

(a) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn do shealbhóir an
cheadúnais, nó don iarratasóir ar an gceadúnas, á rá go
bhfuil beartaithe aige nó aici an ceadúnas a chúlghairm
nó a dhiúltú agus na cúiseanna a thabhairt atá leis an
gcúlghairm nó leis an diúltú,

(b) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn do shealbhóir an
cheadúnais, nó don iarratasóir ar an gceadúnas, á rá go
bhféadfaidh sé nó sí, nó duine a bheidh ag gníomhú thar
a cheann nó thar a ceann, uiríll a dhéanamh chun an Aire
i ndáil leis an gcúlghairm nó leis an diúltú atá beartaithe
tráth nach déanaí ná 14 lá ón dáta a eiseofar an fógra,
agus

(c) breithneoidh sé nó sí aon uiríll arna ndéanamh faoi mhír
(b) sula dtabharfaidh sé nó sí breith i dtaobh an leanfaidh
nó nach leanfaidh sé nó sí ar aghaidh leis an gcúlghairm
nó leis an diúltú.

(3) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith dul ar aghaidh le
ceadúnas a chúlghairm nó a dhiúltú faoin alt seo, déanfaidh an tAire
na nithe seo a leanas a chur in iúl, le fógra i scríbhinn, do shealbhóir
an cheadúnais, nó don iarratasóir ar an gceadúnas—

(a) an bhreith agus na cúiseanna atá leis an mbreith sin,

(b) an teorainn ama ar laistigh di a fhéadfar, de bhun alt 69,
agus an modh ar a bhféadfar, achomharc a dhéanamh i
gcoinne na cúlghairme nó an diúltaithe, agus

(c) an féidir le sealbhóir an cheadúnais leanúint de ghnó
marglainne ainmhithe, nó de ghníomhaíocht nó ócáid
eile, a sheoladh.

69.—(1) Má dhéanann an tAire ceadúnas a chúlghairm nó má
dhiúltaíonn sé nó sí é a dheonú, féadfaidh sealbhóir an cheadúnais,
nó an t-iarratasóir ar an gceadúnas, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis
dháta seirbheála an fhógra i dtaobh na cúlghairme nó an diúltaithe,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne an
diúltaithe nó na cúlghairme.

(2) Má chúlghaireann an tAire ceadúnas, féadfaidh an sealbhóir,
más deimhin leis an Aire nach bhfuil sláinte an phobail i mbaol,
leanúint de ghnó marglainne ainmhithe, nó de ghníomhaíocht nó
ócáid eile, a sheoladh—
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(a) go dtí go mbeidh an tréimhse chun achomharc a
thionscnamh caite, nó

(b) má dhéantar achomharc, go dtí cibé tráth a chinnfear an
t-achomharc sa Chúirt Dúiche, agus dá éis sin ní fhéadfar
an gnó, an ghníomhaíocht nó an ócáid a sheoladh ach le
cead na Cúirte Dúiche.

(3) Más rud é, de réir fho-alt (2) go leanfaidh sealbhóir ceadúnais
de ghnó marglainne ainmhithe, nó de ghníomhaíocht nó ócáid eile,
a sheoladh, d’ainneoin na cúlghairme, leanfaidh an Chuid seo
d’fheidhm a bheith aici amhail is nár cúlghaireadh an ceadúnas i leith
na marglainne, na gníomhaíochta nó na hócáide sin.

(4) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Dúiche—

(a) an t-achomharc a dhíbhe, nó

(b) an t-achomharc a cheadú agus a ordú don Aire an
ceadúnas a dheonú, nó an chúlghairm a chur ar ceal,

agus is breith chríochnaitheach an bhreith ón gCúirt Dúiche ach
amháin go mbeidh, le cead na Cúirte sin, ábhar achomhairc ann chun
na hArd-Cúirte ar phonc dlí.

(5) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, is ar an duine a bheidh
ag déanamh an achomhairc a bheidh sé a shuíomh gur comhlíonadh
forálacha na Coda seo i ndáil le deonú nó leanúint i bhfeidhm an
cheadúnais.

(6) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche leis an alt
seo, is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras na huaire
don Dúiche Chúirte Dúiche ina bhfuil cónaí ar an duine a bheidh ag
déanamh an achomhairc, nó ina seolann sé nó sí gnó, a
fheidhmeoidh í.

70.—(1) D’fhonn na nithe seo a leanas a chinntiú—

(a) stiúradh cuí orthu seo a leanas—

(i) áiteanna ina seoltar gnó marglainne ainmhithe nó
gníomhaíocht nó ócáid eile, agus

(ii) gnó den sórt sin nó daoine ag na marglanna ainmhithe
sin nó ag na gníomhaíochtaí nó ócáidí eile sin,

(b) caighdeáin leordhóthanacha oiriúnacha sláinteachais agus
tréidliachta i ndáil leis na háiteanna sin agus ceantanna
ainmhithe nó díolacháin ainmhithe sna háiteanna sin,
agus

(c) cóiríocht agus saoráidí a bheidh leordhóthanach agus
oiriúnach do na ceantanna nó do na díolacháin sin agus
do dhaoine agus d’ainmhithe ag na ceantanna nó ag na
díolacháin sin, a chur ar fáil,

féadfaidh an tAire cibé rialacháin is cuí leis nó léi a dhéanamh i ndáil
leis na háiteanna sin agus na gnóthaí sin.
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(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
faoin alt seo—

(a) an modh a fhorordú ar a nglacfar le hiontrálacha le
haghaidh ceantanna ainmhithe nó díolachán sna
háiteanna sin,

(b) a fhoráil nach ndiúltófar iontrálacha le haghaidh
ceantanna nó díolacháin den sórt sin ach amháin in
imthosca a fhorordaítear sna rialacháin,

(c) an modh a fhorordú ar a seolfar ceantanna nó díolacháin
den sórt sin,

(d) a fhoráil go nglacfar iontrálacha le haghaidh ceantanna nó
díolacháin den sórt sin, agus go seolfar na ceantanna nó
na díolacháin sin de réir coinníollacha díola a
dhréachtaigh úinéir gach áite den sórt sin agus a
cheadaigh an tAire agus go ndéanfar na coinníollacha
díola a bhaineann le haon áit den sórt sin a thaispeáint
in ionad feiceálach a bhfuil rochtain ag an bpobal air,

(e) ceanglais a fhorordú maidir le méid, dearadh, cothabháil,
deisiú, glanadh, glaine, aerú, téamh agus soilsiú aon
fhoirgneamh (lena n-áirítear limistéir choinneála
ainmhithe) ina seoltar ceantanna nó díolacháin den sórt
sin,

(f) ceanglais a fhorordú maidir leis an gcóiríocht (lena
n-áirítear saoráidí níocháin agus áiseanna sláintíochta) a
chuirfear ar fáil sna háiteanna sin,

(g) ceanglais a fhorordú agus socrú a dhéanamh i leith scrúdú
tréidliachta ar ainmhithe ag ceantanna den sórt sin,
scrúdú tréidliachta ar mharglanna ainmhithe nó ar na
háiteanna a reáchtáiltear gníomhaíochtaí nó ócáidí eile
den sórt sin, agus maoirseacht tréidliachta ar cheantanna
nó ar dhíolacháin den sórt sin,

(h) foráil a dhéanamh chun go ndéanfaidh údaráis sláinte agus
a gcuid oifigeach iniúchadh ar áiteanna den sórt sin agus
maoirseacht ar cheantanna nó ar dhíolacháin den sórt
sin,

(i) ceanglais agus caighdeáin sláinteachais agus tréidliachta a
fhorordú d’áiteanna agus do cheantanna nó do
dhíolacháin den sórt sin,

(j) an fhaisnéis a fhorordú a sholáthrófar i ndáil le gach dol a
bheidh á dhíol.

(3) Aon duine a sháróidh foráil de rialacháin faoin alt seo,
déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

71.—Is Cuid í seo i dteannta, agus ní in ionad, rialacháin um
shláinte agus leas ainmhithe.
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CUID 13

Ilghnéitheach

72.—(1) Ní bhrionnóidh duine, ná ní rithfidh sé nó sí aon ní díobh
seo a leanas, agus a fhios aige nó aici iad a bheith brionnaithe,
eadhon—

(a) taifead, ceadúnas, cead, clárú, ceadú, údarú, deimhniú,
doiciméad nó ní eile a cheanglaítear leis an Acht seo,

(b) foirm shainaitheantais a bhaineann le hainmhí,

(c) ceanglas de chuid oifigeach údaraithe faoi alt 41, más i
scríbhinn atá an ceanglas,

(d) fógra um shláinte agus leas ainmhithe, ná

(e) fógra arna chur suas faoi rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe, nó fógra um shláinte agus leas ainmhithe.

(2) Ní dhéanfaidh duine, agus é ar intinn aige nó aici calaois nó
meabhlaireacht a dhéanamh, aon cheann díobh seo a leanas a athrú,
nó é nó í a rith agus a fhios aige nó aici go bhfuil sé nó sí athraithe
amhlaidh—

(a) taifead, ceadúnas, cead, clárú, ceadú, údarú, deimhniú,
doiciméad nó ní eile a cheanglaítear leis an Acht seo,

(b) foirm shainaitheantais a bhaineann le hainmhí,

(c) ceanglas de chuid oifigeach údaraithe faoi alt 41, más i
scríbhinn atá an ceanglas,

(d) fógra um shláinte agus leas ainmhithe, ná

(e) fógra arna chur suas faoi rialacháin um shláinte agus leas
ainmhithe nó fógra um shláinte agus leas ainmhithe.

(3) Ní bheidh doiciméad a bheidh brionnaithe, rite nó athraithe
de shárú ar fho-alt (1) nó (2) i seilbh ná faoi rialú duine gan údarás
dleathach (agus is faoin duine a bheidh sé é sin a chruthú).

(4) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, déanfaidh sé nó sí cion.

73.—(1) Íocfaidh duine—

(a) ar iarratas a dhéanamh ar chlárú, ar cheadúnas, ar chead,
ar cheadú, ar údarú nó ar dheimhniú ón Aire nó ó dhuine
eile faoi rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe,

(b) i leith iniúchta a cheanglaítear sula mbreithneofar iarratas
a luaitear i mír (a),

(c) i leith aon scrúdú, tástáil nó anailísithe ar ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe nó rud nó sampla eile, a
sholáthar, nó

(d) i leith aon chóireáil ar ainmhí ag an Aire,
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cibé táille (más ann) a shocróidh an tAire ó am go ham.

(2) Féadfar táillí éagsúla a shocrú i leith iarratais ar aicmí éagsúla
de na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ach ní ceadmhach iad a
bheith níos mó ná costas soláthair na seirbhíse, arna mheasúnú ag
an Aire, lena mbaineann an táille.

(3) Ní bhreithneoidh an tAire ná duine eile dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) iarratas mura mbeidh an táille chuí (más ann) ag gabháil leis.

(4) Féadfaidh an tAire táillí a shocraítear faoin alt seo a fhoilsiú
ar cibé modh a chinnfidh sé nó sí.

74.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, comhaontú nó
comhshocraíocht eile (“comhaontú seirbhíse”) a dhéanamh i
scríbhinn faoi réir cibé téarmaí nó coinníollacha a chinnfidh an tAire,
le duine eile chun feidhm faoin Acht seo a chomhlíonadh (seachas
feidhm faoi ailt 1(2), 7, 9, 26(2), 36(1) maidir le rialacháin a
dhéanamh, 49, 55, 61, 63 agus 64(2) agus faoi Chodanna 6 agus 9).

(2) Féadfaidh an tAire téarmaí comhaontaithe seirbhíse a
tharraingt siar nó a athrú tráth ar bith.

(3) Oibríonn comhaontú seirbhíse, fad a leanfaidh sé i bhfeidhm,
chun an fheidhm a shonrófar sa chomhaontú a thabhairt don duine
lena mbaineann agus a dhílsiú dó nó di, agus faoi réir aon
choinníollacha atá leagtha amach sa chomhaontú.

(4) Foilseofar fógra faoi chomhaontú seirbhíse nó faoi é a
tharraingt siar nó a athrú san Iris Oifigiúil agus ar cibé modh eile
(más ann) a chinnfidh an tAire.

75.—Déantar na hionstraimí reachtúla a luaitear i Sceideal 4 a
choimeád i bhfeidhm agus meastar gur rialacháin um shláinte agus
leas ainmhithe iad agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm faoi alt
36.

CUID 14

Leasú ar Achtacháin Áirithe

76.—(1) Leasaítear an tAcht um Leigheasanna Ainmhithe,
1993—

(a) in alt 8, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1)(b)(iv):

“(iv) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha a bheith
iontu is dóigh leis an Aire a bheith
riachtanach nó fóirsteanach chun
rialacháin faoin alt seo a fhorfheidhmiú,
lena n-áirítear, más chun éifeacht nó
tuilleadh éifeachta a thabhairt d’ionstraimí
láithreacha nó todhchaí ag institiúid de
chuid an Aontais Eorpaigh na rialacháin,
forálacha d’aisghairm, do leasú nó
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d’fheidhmiú, fara modhnú nó gan
mhodhnú, dlí eile.”,

(b) in alt 22, tríd an méid seo a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire cion faoin Acht seo is féidir a
ionchúiseamh go hachomair, a ionchúiseamh amhlaidh.”,

agus

(c) in alt 23—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a) (arna leasú le halt 41(1)(b)(i) d’Acht 2006):

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

agus

(ii) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a) (arna leasú le halt 41(1)(b)(ii) d’Acht 2006):

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

(d) in alt 29, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1) (a cuireadh isteach le halt 41(1)(c) d’Acht 2006):

“(1) Íocfar—

(a) ar iarratas a fháil ar cheadúnas a dheonú, ar
údarú nó deimhniú a eisiúint nó ar sheirbhís a
sholáthar faoi rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 8 nó ar aon cheann díobh a athnuachan nó
a leasú, cibé táille (más ann),

(b) i leith ceadúnais, údarú nó deimhniú faoi
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 8 atá i
bhfeidhm go ceann tréimhse chinnte nó
éiginnte is faide ná 12 mhí, cibé táille bhliantúil
(más ann), agus

(c) i leith aon táille nó tobhaigh lena mbaineann
rialacháin faoi alt 8(2)(b)(vii), cibé táille nó
tobhach,

a chinnfidh an tAire.”.

(2) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Bord
Leigheasra na hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006.

77.—Leasaítear an tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí, 2010,
in alt 17(b), trí “nó rialacháin arna ndéanamh faoi alt 36 den Acht
um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013” a chur isteach i ndiaidh
“d’Acht 1986”.
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78.—Leasaítear an tAcht um Leas Cúnna, 2011—

(a) in alt 12(7)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (iii):

“(iii) Cuid 2 nó 3 nó rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 36 den Acht um Shláinte agus Leas
Ainmhithe, 2013,”,

agus

(b) in alt 15(8)—

(i) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (iii):

“(iii) is cion faoin Acht um Shláinte agus
Leas Ainmhithe, 2013 a bhaineann le
sárú ar Chuid 2 nó 3 nó rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 36 den Acht
sin,”,

agus

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

“(iii) is cion faoin Acht um Shláinte agus
Leas Ainmhithe, 2013 a bhaineann le
sárú ar Chuid 2 nó 3 nó rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 36 den Acht
sin,”.
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SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Gearrtheideal nó Ábhar Méid na
Caibidil nó hAisghairme

Uimhir agus
Bliain

(1) (2) (3)

5 & 6 Vict., c. Dublin Police Act, 1842 Ailt 8 agus 17(5)
24

10 & 11 Vict., Town Police Clauses Act, 1847 Ailt 28 agus 36
c. 89

17 & 18 Vict., Towns Improvement (Ireland) Act, Ailt 72 agus 75
c. 103 1854

41 & 42 Vict., Public Health (Ireland) Act, 1878 Alt 57(1)
c. 52

50 & 51 Vict., Markets and Fairs (Weighing of Cattle) An tAcht iomlán
c. 27 Act, 1887

54 & 55 Vict., Markets and Fairs (Weighing of Cattle) An tAcht iomlán
c. 70 Act, 1891

8 Edw. 7, c. 34 Bee Pest Prevention (Ireland) Act, An tAcht iomlán
1908

1 & 2 Geo. 5, c. Protection of Animals Act, 1911 An tAcht iomlán
27

11 & 12 Geo. 5, Captive Birds Shooting (Prohibition) An tAcht iomlán
c. 13 Act, 1921

11 & 12 Geo. 5, Importation of Plumage (Prohibition) An tAcht iomlán
c. 16 Act, 1921

Uimh. 16 de Acht na bhFranncach Muisc, 1933 An tAcht iomlán
1933

Uimh. 42 de An tAcht um Beithígh agus Caoire do An tAcht iomlán
1934 Mharbhadh, 1934

Uimh. 37 de An tAcht um Beithígh agus Caoire do An tAcht iomlán
1935 Mharbhadh (Leasú), 1935

Uimh. 45 de An tAcht um Ainmhithe do An tAcht iomlán
1935 Mharbhadh, 1935

Uimh. 20 de An tAcht Lín, 1936 An tAcht iomlán
1936

Uimh. 33 de An tAcht um Beithígh agus Caoire do An tAcht iomlán
1936 Mharbhadh (Leasú), 1936

Uimh. 14 de An tAcht Torthaí Talmhaíochta An tAcht iomlán
1938 (Iomportáil do Rialáil), 1938

Uimh. 18 de An tAcht Táirgí Talmhaíochta agus An tAcht iomlán
1947 Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947

Uimh. 27 de An tAcht um Olainn Ghlain, 1947 An tAcht iomlán
1947

Uimh. 49 de An tAcht Gorlanna Éanlaithe Clóis, An tAcht iomlán
1947 1947

Uimh. 9 de An tAcht um an Acht Lín, 1936 An tAcht iomlán
1950 (Fionraí), 1950

Uimh. 10 de An tAcht um Chosaint Ainmhithe An tAcht iomlán
1965 (Leasú), 1965

Uimh. 6 de An tAcht um Ghalair Ainmhithe, An tAcht iomlán
1966 1966

Uimh. 20 de An tAcht um Margalanna Beostoic, An tAcht iomlán
1967 1967
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Ainmhithe, 2013.

Seisiún agus Gearrtheideal nó Ábhar Méid na
Caibidil nó hAisghairme

Uimhir agus
Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 26 de An tAcht Margaithe Olla, 1968 An tAcht iomlán
1968

Uimh. 26 de An tAcht um Ghalair Bhólachta An tAcht iomlán
1979 (Tobhaigh), 1979

Uimh. 11 de An tAcht Margaithe Olla, 1984 An tAcht iomlán
1984

Uimh. 13 de An tAcht um Chosaint Ainmhithe a An tAcht iomlán
1984 Choinnítear le hAghaidh

Feirmeoireachta, 1984

Uimh. 13 de An tAcht chun Tairbh i gcomhair An tAcht iomlán
1985 Síolrúcháin a Rialú, 1985

Uimh. 32 de An tAcht um Rialú Madraí, 1986 Ailt 20, 24 agus 29
1986

Uimh. 5 de An tAcht um Ghalair Bhólachta An tAcht iomlán
1996 (Tobhaigh)(Leasú), 1996

Uimh. 37 de An tAcht um Rialú Capall, 1996 Ailt 43, 44 agus 48
1996

Uimh. 2 de An tAcht um Scéim Náisiúnta An tAcht iomlán
2000 Dearbhaithe Mairteola, 2000

Uimh. 3 de An tAcht um Ghalair Ainmhithe An tAcht iomlán
2001 (Leasú), 2001

Uimh. 29 de An tAcht um Achomhairc Ailt 12 agus 13
2001 Talmhaíochta, 2001
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SCEIDEAL 2

Galair a bhfuil feidhm ag an Acht maidir leo

1. Acairiáis

2. Tinneas Afracach capall

3. Fiabhras Afracach muc

4. Ionfhabhtú Bréanlarbhaí Meiriceánach

5. Antrasc

6. Galar Arizona ar éanlaith (Salmonella arizonae)

7. Galar Aujesky

8. Clamadóis éanúil (psittacosis)

9. Laraingeatraicéíteas tógálach éanúil

10. Fliú éanúil (lena n-áirítear fliú éanúil ardphataigineach agus fliú
éanúil lagphataigineach)

11. Míceaplasmóis éanúil (de bhíthin nó lena ngabhann Mycoplasma
gallisepticum, Mycoplasma meleagridis nó Mycoplasma synovia)

12. Paraimicsivíreas éanúil (lena n-áirítear galar Newcastle agus
paraimicsivíreas colúr)

13. Galar Baictéarach Duáin (GBD)

14. Galar gormtheanga

15. Buinneach víreasach bhólachta

16. Bruisealóis ar athchogantaigh agus ar mhuca

17. Airtríteas gabhar/einceifilíteas gabhar

18. Fiabhras clasaiceach muc

19. Agalaicse thógálach

20. Pliúrainiúmóine thógálach bhólachta

21. Pliúrainiúmóine thógálach ghabhar

22. Meitríteas tógálach eachaí

23. Fiabhras fuilreatha an Chongó Chriméigh

24. Dourine

25. Eicineacocóis (arb é Echinococcus multilocularis is trúig léi)

26. Mairfeacht eansótach sna caoirigh

27. Liúcóis bhólachta eansótach
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28. Galar fuilreatha eipeasótach

29. Neacróis fhuilghinte eipeasótach

30. Siondróm othrasaithe eipeasótach

31. Einceifilimiailíteas eachaí (lena n-áirítear Einceifilimiailíteas
Eachaí Iartharach agus Einceifilimiailíteas Eachaí Oirthearach)

32. Ainéime thógálach eachaí

33. Lymphangitis eipeasótach in equidae

34. Pireaplasmóis eachaí

35. Artairíteas víreasach eachaí

36. Ionfhabhtú bréanlarbhaí Eorpach

37. Galar crúb agus béil

38. Tíofóideach éanlaithe (Salmonella gallinarum)

39. Confadh (liomfanagaíteas) in equidae

40. Bolgach gabhar

41. Víreas Hendra

42. Rineatraicéı́teas tógálach buaibheach / bált-fhaighnı́teas
puchóideach ionfhabhtaı́och

43. Ionfhabhtú le Bonamia exitiosa

44. Ionfhabhtú le Bonamia ostreae

45. Ionfhabhtú le Gyrodactylus salaris

46. Ionfhabhtú le Marteilia refringens

47. Ionfhabhtú le Microcytos mackini

48. Ionfhabhtú le víreas Heirpéis Ostreid - µvar

49. Ionfhabhtú le Perkinsus marinus

50. Neacróis fhuilghinte ionfhabhtaíoch (NFI)

51. Ainéime thógálach bradán (ATB)

52. Einceifilíteas Seapánach

53.Víreas heirpéis koi (VHK)

54. Galar craicinn chnapánaigh

55. Maedi Visna

56. Víreas bolgaí moncaí

57. Nosema ceranae
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58. Adéineamatóis scamhógach caorach (Jaagsiekte)

59. Claimhe sheadánach

60. Plá na n-athchogantach beag

61. Para-eitinn ar ainmhithe athchogantacha (Galar Johnes)

62. Buinneach eipidéimeach mhucúil

63. Siondróm atáirgthe agus riospráide mucúil (SARM nó galar
gormchluas)

64. Galar pullorum (Salmonella pullorum)

65. Fiabhras Q

66. Confadh

67. Fiabhras na Claise Móire

68. Plá na mbó

69. Salmanallóis (arb é Salmonella enteriditis nó Salmonella
typhimurium is trúig léi nó lena ngabhann an céanna)

70. Salmanallóis ar éanlaith (arb é Salmonella hadar, Salmonella
infantis nó Salmonella virchow is trúig léi nó lena ngabhann an
céanna)

71. Bolgach caorach

72. Galar scrathach caorach

73. Ciaróg choirceoige bheag (Aethina tumidae)

74. Víréime earraigh ar charbáin (VEC)

75. Surra (Trypsanoma evansi)

76. Fliú muc

77. Galar saicíneach muc

78. Siondróm Taura

79. Einceifilimiailíteas eintrivíreas

80. Gaistreintríteas inaistrithe (víreas riospráide corónach mucúil)

81. Einceifileapaitı́ spúinseacha inaistrithe, lena n-áirı́tear einceifileapaite
spúinseach bhólachta agus an scráibeach

82. Tricineallóis

83. Fíneog Tropilaelops (Tropilaelops spp.)

84. Eitinn ar athchogantaigh

85. Varróis i mbeacha

86. Einceifilimiailíteas Veiniséalach Eachaí
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87. Stómaitíteas saicíneach

88. Seipticéime fuilreatha víreasach (SFV)

89. Inmhíolú péarslaí

90. Galar Spotaí Bána

91. Fiabhras na Níle Thiar

92. Galar Cinn Bhuí
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SCEIDEAL 3

Nithe ar ina leith a fhéadfar Rialacháin um Shláinte agus
Leas Ainmhithe a dhéanamh

Cóiríocht agus Feirmeoireacht ainmhithe

1. Foráil a dhéanamh maidir le feirmeoireacht chuí agus bainistiú cuí
ainmhithe, maidir le cleachtas cuí feirmeoireachta agus maidir
le caighdeáin leasa chuí i gcomhair ainmhithe ag gach céim dá
saol, lena n-áirítear le linn díola, iompair nó, i gcás ainmhithe
feirme, le linn iad a liasradh nó a bhású.

2. Soláthar cuí bia agus leachta a chur ar fáil d’ainmhí.

3. Foráil a dhéanamh chun go mbeidh spás leordhóthanach ag ainmhí
le haghaidh gluaiseachta, aclaíochta, comhchaidrimh agus
riachtanais eile.

4. Soláthar, cothabháil, sonraíochtaí agus trealamh srianta i ndáil le
hainmhí, lena n-áirítear—

(a) toisí agus leagan amach cóiríochta,

(b) ábhair a bheidh le húsáid le linn cóiríocht a thógáil, agus

(c) soilsiú, téamh, fuarú agus aerú cóiríochta.

5. Oibriú, bainistiú agus maoirseacht talún nó áitribh ar a mbeidh nó
ina mbeidh ainmhí á choinneáil.

6. Caighdeáin agus cothabháil talún nó áitribh ar a mbeidh nó ina
mbeidh ainmhí á choinneáil nó a úsáidtear ar shlí eile i dtaca
le hainmhí.

7. Saoráidí siltin, soláthair uisce nó saoráidí eile d’ainmhí, lena n-
áirítear sláintíocht talún nó áitribh ar a mbeidh nó ina mbeidh
ainmhí á choinneáil nó a úsáidtear ar shlí eile, a chur ar fáil agus
a chothabháil.

8. Ainmhithe a chosaint ar dhrochdhálaí aimsire nó ar dhrochdhálaí
timpeallachta eile.

Rialú galair agus tréidliacht

9. Fógra i dtaobh galar a bheith ann nó i dtaobh drochamhras a
bheith ann go bhfuil galar ann.

10. Cleachtóir tréidliachta nó duine cuí eile do sholáthar cóireáil
tréidliachta.

11. Ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, feithicil,
soitheach, aerárthach, innealra, trealamh, talamh nó áitreabh nó
rud eile a úsáidtear i dtaca le hainmhí, táirge ainmhíoch nó
beatha d’ainmhithe a leithlisiú, a leithscaradh, cóireáil a chur air
nó uirthi (lena náirítear díghalrú agus glanadh agus cóireáil le
feithidicíd nó substaint eile) nó é nó í a stóráil nó a dhiúscairt.

12. Ainmhithe, táirgí ainmhíocha, beatha d’ainmhithe agus rudaí eile
a chur isteach lena dtástáil nó chun samplaí a thógáil.
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13. A cheangal go ndéanfar ainmhithe, táirgí ainmhíocha, beatha
d’ainmhithe nó rudaí eile (nó samplaí ó ainmhithe, ó tháirgí
ainmhíocha, ó bheatha d’ainmhithe nó ó rudaí eile) a thástáil
chun baol galair a chosc, chun galar a rialú nó chun faireachán
a dhéanamh air agus go gcuirfear iad faoi scrúdú, faoi thástáil
nó faoi anailísithe ar mhodh a shonrófar.

Ainmhithe a shainaithint

14. Ainmhí a shainaithint (trí chlibeanna, micrishliseanna, doiciméid,
meán géiniteach nó meán leictreonach nó ar shlí eile) lena
n-áirítear fógra maidir le breith, bás, díol, aistriú nó teagmhas
eile a bhaineann le hainmhí.

15. Modhanna sainaitheantais nó rud eile (lena n-áirítear taifead)
a bhaineann le sainaithint ainmhí a mhonarú, a allmhairiú, a
dháileadh, a dhíol, a sholáthar, a shealbhú, a rialú, a úsáid nó
a dhiúscairt.

16. Toirmeasc ar chrioscaíl leis na modhanna sainaitheantais nó le
rud eile (lena n-áirítear doiciméad) a bhaineann le sainaithint
ainmhí, ar iad nó é a thabhairt chun siúil, a bhrionnú nó a athrú,
agus na moghanna sin a rialáil.

Bearta a bheidh le déanamh maidir le hainmhithe

17. Ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, easair, feithicil,
soitheach, aerárthach, coimeádán, trealamh, innealra nó rud eile
a úsáidtear i dtaca le hainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe a dhíothú, a chur nó a dhiúscairt.

18. Rialáil (lena n-áirítear toirmeasc) a dhéanamh ar scrúdú, togáil
samplaí nó tástálacha nó anailísithe ar ainmhí, ar shampla arna
thógáil ó ainmhí, ar tháirge ainmhíoch, beatha d’ainmhithe,
easair, leapachas, feithicil, soitheach, aerárthach, coimeádán,
trealamh, innealra nó rud eile a úsáidtear i dtaca le hainmhí.

19. Bearta bithshlándála a sholáthar, lena n-áirítear trealamh cosanta
pearsanta a úsáid agus éadaí, trealamh, innealra, talamh nó
áitreabh a ghlanadh nó a dhíghalrú.

20. Fálta teorann, ballaí nó déanmhais eile a chothabháil agus a
dheisiú.

Ainmhithe a iompar nó a aistriú

21. Rialáil (lena n-áirítear toirmeasc) a dhéanamh ar iompar nó
aistriú ainmhithe, táirgí ainmhíocha nó beatha d’ainmhithe lena
n-áirítear fógra a thabhairt i dtaobh iad a iompar nó a aistriú
agus nithe gaolmhara.

22. Iompar nó aistriú ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha
d’ainmhithe, feithicle nó coimeádáin, nó soithigh nó aerárthaigh
a úsáidtear i dtaca le hiompar nó le haistriú ainmhí nó ruda eile
dá dtagraítear sa mhír seo, lena n-áirítear—

(a) caighdeáin a cheanglaítear maidir le trealamh, soitheach,
aerárthach, feithicil, coimeádán nó rud eile a úsáidtear
chun ainmhí, táirge ainmhíoch nó beatha d’ainmhithe a
iompar nó a aistriú, nó atá coimhdeach leis an gcéanna,
agus
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(b) cúram, lena n-áirítear beathú, uisciú agus tréimhsí sosa
ainmhí le linn é a iompar nó a aistriú.

23. An fhaisnéis a bheidh i dteannta ainmhí nó le soláthar sula
n-iomprófar nó sula n-aistreofar ainmhí, nó dá éis sin, lena
n-áirítear mionsonraí an duine a mbeidh an fhaisnéis le tabhairt
dó nó di, agus an modh ar a mbeidh sí le tabhairt.

24. Rialáil a dhéanamh nó toirmeasc a chur ar ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, easair, leapachas, innealra
feirme, feithiclí iompair ainmhithe agus trealamh eile a úsáidtear
in éineacht le rud nó i dtaca le rud lena mbaineann an mhír seo,
a allmhairiú isteach sa Stát nó a onnmhairiú amach as an Stát,
lena n-áirítear—

(a) fógra a bheidh le tabhairt roimh an allmhairiú nó an
onnmhairiú,

(b) áiteanna imeachta as an Stát, nó teachta isteach ann,

(c) doiciméadacht a bheidh i dteannta ainmhí, táirge
ainmhíoch, beatha d’ainmhithe, easair, innealra feirme,
feithiclí iompair ainmhithe nó trealamh eile a bheidh á
allmhairiú nó á hallmhairiú nó á onnmhairiú nó á
honnmhairiú.

Gníomhaíochtaí a bhaineann le hainmhithe a rialáil

25. Na nithe seo a leanas a rialáil nó a thoirmeasc—

(a) ainmhí a choinneáil, a phórú, a thógáil nó úsáid eile a
bhaint as ainmhí ar dhóigh a dhéanann fulaingt gan ghá
ar an ainmhí a sheachaint,

(b) ainmhithe a phórú (lena n-áirítear nithe zóiteicniúla) chun
a sláinte agus a leas a chosaint nó a fheabhsú lena
n-áirítear—

(i) iad a shealbhú agus a dhíol, agus

(ii) a seamhan, a n-ubháin, a n-uibheacha, a suthanna
agus a bhféatais a úsáid.

26. Rialáil a dhéanamh ar ainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe, easair, leapachas, innealra feirme nó trealamh
feirme a shealbhú, a cheannach, a aistriú, a reachtú, a dhíol nó
a sholáthar.

27. Rialáil a dhéanamh ar thalamh nó áitreabh ar a ndéantar nó ina
ndéantar ainmhithe, táirgí ainmhíocha nó beatha d’ainmhithe a
choimeád nó a dhíol nó a sholáthar nó ainmhithe a thaispeáint,
a chur in iomaíocht le chéile, nó a úsáid i dtaca le gníomhaíocht
spóirt nó chultúir.

28. Cruinnithe ainmhithe nó daoine (lena n-áirítear ag ócáidí spóirt)
a rialáil nó a thoirmeasc ar mhaithe le leas ainmhithe chun baol
nó leathadh galair a chosc nó chun é a scriosadh.

29. Rialáil a dhéanamh nó toirmeasc a chur ar mharú ainmhithe, lena
n-áirítear slí agus modh an mharaithe sin ag daoine sonraithe a
bheidh oilte chun na críche sin.
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Aistriú daoine a rialáil nó a thoirmeasc

30. Rialáil a dhéanamh nó toirmeasc a chur ar ainmhithe feirme, lena
n-áirítear ainmhithe adharcacha ar baol iad, i dtuairim an Aire,
d’ainmhithe eile nó do dhaoine, a shealbhú, a fháil, a dhíol, a
sholáthar, a aistriú a iompar nó a onnmhairiú.

31. Fógraí a chur suas á rá go bhfuil galar ar aon talamh nó in aon
áitreabh, nó go dtoirmisctear dul isteach air, agus nithe
gaolmhara.

Gnáthaimh thréidliachta agus gnáthaimh eile a rialáil

32. Obráidí agus gnáthaimh (lena n-áirítear eireabaill a sciotadh
d’ainmhithe) a rialáil agus a thoirmeasc.

33. Úsáid ainéistéiseach nó anailgéiseach le linn obráidí nó
gnáthaimh ar ainmhithe, a rialáil.

34. Cóireáil urchoisc nó teiripeach a chur ar ainmhithe le
leigheasanna ainmhithe.

35. Saotharlanna a úsáidtear chun samplaí a scrúdú, a thástáil agus a
anailísiú, a rialáil ag féachaint do threalamh, nósanna imeachta,
sláine samplaí agus do phearsanra.

36. Úsáid nó sealbhú vacsaíní a rialáil nó a thoirmeasc ar mhaithe le
sláinte ainmhithe.

Cláir rialaithe sláinte agus leasa ainmhithe

37. Rialuithe a sholáthar i gcoitinne nó i ndáil le réimse áirithe maidir
le líonta ainmhithe chun sláinte agus leas ainmhithe a chur chun
cinn, a chothabháil agus a fheabhsú, lena n-áirítear—

(a) cláir chun ainmhithe a shainaithint (lena n-áirítear
micrishlisiú), a neodrú nó a dhíothú go daonnachtúil,

(b) rialáil (lena n-áirítear toirmeasc) ar dhíol nó soláthar
ainmhí mura bhfuil an t-ainmhí sainaitheanta nó
neodraithe,

(c) ainmhí a bheidh faoi choinneáil faoin achtachán seo nó
faoi aon achtachán eile a shainaithint (lena n-áirítear
micrishlisiú) nó a neodrú sula dtabharfar an t-ainmhí ar
ais nó sula soláthrófar an t-ainmhí d’aon duine, agus

(d) duine do sholáthar slándála leordhóthanaí chun ainmhí a
shainaithint nó a neodrú.

Riarachán

38. Móráireamh ar ainmhithe atá i mbaol galair, nó a bhfuil galar
orthu nó a bhfuil drochamhras ann go bhfuil galar orthu, i
limistéar áirithe, a éascú.

39. Suirbhéanna nó cláir a sheoladh chun faireachán nó measúnú a
dhéanamh ar leas ainmhithe nó ar shláinte ainmhithe nó chun
an céanna a fheabhsú, chun faireachán nó measúnú a dhéanamh
ar ghalar, nó ar fhaireachas ar ghalair.
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40. Ceadúnais, ceadanna, ceaduithe nó údaruithe, deimhnithe nó
doiciméid eile a dheonú maidir le haon ní nó gníomhaíocht dá
dtagraítear san Acht seo agus coinníollacha a chur ag gabháil
leis an gcéanna agus teorainn nó srian a chur leo más rud é,
maidir le haon cheann de na coinníollacha, nach ndéantar é a
chomhlíonadh.

41. Iarratas ar aon cheann de na doiciméid dá dtagraítear i mír 40
agus nósanna imeachta achomhairc ag iarratasóir ar diúltaíodh
doiciméad den sórt sin dó nó di agus, i gcás go ndéanfar an
céanna a fhionraí nó a chúlghairm, ag a shealbhóir.

42. A mhéid a bheidh rialacháin um shláinte agus leas ainmhithe le
riaradh ag údaráis áitiúla.

43. Foirm, ábhar, coimeád agus tabhairt ar aird taifead.

44. Clárú ainmhithe agus áitribh ina mbeifear ag coinneáil, ag díol,
ag próiseáil nó ag aistriú ainmhithe nó ag déileáil leo ar shlí eile.

45. Daoine nó aicmí daoine do ghabháil d’oiliúint agus daoine nó
aicmí daoine do sholáthar oiliúna.

Nithe a bhaineann leis an Aontas Eorpach

46. Á cheangal ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh nó á thoirmeasc an céanna
a shárú.

47. Aon ní eile a bhaineann le hainmhí, táirge ainmhíoch, beatha
d’ainmhithe nó galar ainmhithe nó sláinte agus leas ainmhithe
is ábhar d’ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh.
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SCEIDEAL 4

Ionstraimí Reachtúla a meastar gur Rialacháin um Shláinte
agus Leas Ainmhithe iad

Orduithe faoin Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966

1. An tOrdú i dtaobh Iomportáil Madra agus Cat, 1929 (R. & O.R., Uimh.
4 de 1929)

2. An tOrdú i dtaobh Iomportáil Madraí agus Cat (Leasú) (Uimh. 2), 1970
(I.R. Uimh. 203 de 1970)

3. An tOrdú um Chonfadh (Allmhairiú, Cur i dTír agus Gluaiseacht
Ainmhithe), 1972 (I.R. Uimh. 16 de 1972)

4. An tOrdú um Péarslaí (Fógairt agus Cóireáil), 1975 (I.R. Uimh. 267 de
1975)

5. An tOrdú um Chonfadh, 1976 (I.R. Uimh. 94 de 1976)

6. An tOrdú um Chonfadh (Allmhairiú, Cur i dTír agus Gluaiseacht
Ainmhithe) (Leasú), 1976 (I.R. Uimh. 95 de 1976)

7. An tOrdú um Péarslaí (Fógairt agus Cóireáil) (Leasú), 1977 (I.R. Uimh.
10 de 1977)

8. An tOrdú um Péarslaí, 1981 (I.R. Uimh. 338 de 1981)

9. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Braicheas a Thabhairt mar Bheatha
agus a Úsáid), 1985 (I.R. Uimh. 153 de 1985)

10. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta), 1989 (I.R. Uimh. 308 de 1989)

11. An tOrdú um Bruiseallóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta), 1991 (I.R.
Uimh. 114 de 1991)

12. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Beatha d’Éanlaithe Clóis), 1991 (I.R.
Uimh. 364 de 1991)

13. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Eallach a Iompar ar Farraige), 1996
(I.R. Uimh. 17 de 1996)

14. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta), 1996 (I.R. Uimh. 85 de 1996)

15. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
1996 (I.R. Uimh. 86 de 1996)

16. An tOrdú um Allmhairiú Oibreán Pataigineach, 1997 (I.R. Uimh. 373 de
1997)

17. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
1998 (I.R. Uimh. 39 de 1998)

18. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Eallach a Iompar ar Farraige) (Leasú),
1998 (I.R. Uimh. 343 de 1998)

19. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Eallach a Iompar ar Farraige) (Leasú)
(Uimh. 2), 1998 (I.R. Uimh. 506 de 1998)

20. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2000 (I.R. Uimh. 57 de 2000)

21. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta) (Leasú), 2000 (I.R. Uimh. 161 de 2000)

22. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Einceifileapaití Spúinseacha In-
tarchurtha i gCaoirigh agus i nGabhair), 2001 (I.R. Uimh. 450 de 2001)

23. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe 1966 (Toirmeasc ar Bhraicheas a
Úsáid), 2001 (I.R. Uimh. 597 de 2001)

24. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe (Eallach a Iompar ar
Farraige), 1996 (Leathnú chuig Caoirigh agus Forálacha Iarmhartacha),
2002 (I.R. Uimh. 99 de 2002)

25. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Córas Náisiúnta
Céannaithe agus Lorgaireachta Muc), 2002 (I.R. Uimh. 341 de 2002)
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26. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2002 (I.R. Uimh. 415 de 2002)

27. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galar Aujeszky), 2002
(I.R. Uimh. 479 de 2002)

28. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis), 2002 (I.R. Uimh. 528 de 2002)

29. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta) (Leasú), 2003 (I.R. Uimh. 32 de 2003).

30. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis) (Leasú), 2003 (I.R. Uimh. 159 de 2003)

31. An tOrdú um Allmhairiú Madraí agus Cat, 2003 (I.R. Uimh. 192 de
2003)

32. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Víreas Bolgaí Moncaí),
2003 (I.R. Uimh. 279 de 2003)

33. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2003 (I.R. Uimh. 700 de 2003)

34. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis) (Leasú), 2004 (I.R. Uimh. 508 de 2004)

35. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta) (Leasú), 2005 (I.R. Uimh. 7 de 2005)

36. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Céannú Gabhar), 2006
(I.R. Uimh. 79 de 2006)

37. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galar Crúb agus Béil)
(Saoráidí Dí-Aicídithe), 2007 (I.R. Uimh. 574 de 2007)

38. An tOrdú um Ghalair Ainmhithe (Ainmhithe a Iompar) (Soithigh Rothlú
ann Rothlú as), 2007 (I.R. Uimh. 580 de 2007).

39. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2007 (I.R. Uimh. 666 de 2007)

40. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis) (Leasú), 2007 (I.R. Uimh. 765 de 2007)

41. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galair Ainmhithe a
Fhógairt agus a Rialú), 2008 (I.R. Uimh. 101 de 2008)

42. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Einceifileapaití
Spúinseacha In-tarchurtha) (Leasacháin agus Feabhsuithe Ithreach), 2008
(I.R. Uimh. 253 de 2008)

43. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Toirmeasc ar
Bhraicheas a Úsáid) (Leasú), 2009 (I.R. Uimh. 12 de 2009)

44. An tOrdú um Bruisealóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2009 (I.R. Uimh. 357 de 2009)

45. An tOrdú um Chonfadh (Allmhairiú, Gluaiseacht agus Cur i dTír
Ainmhithe), 2009 (I.R. Uimh. 261 de 2009)

46. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis) (Leasú), 2009 (I.R. Uimh. 323 de 2009)

47. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar salmonella ar
mhuca), 2009 (I.R. Uimh. 522 de 2009)

48. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Rialú ar Vacsaíní
Ainmhithe agus Éanlaithe Clóis) (Leasú), 2010 (I.R. Uimh. 289 de 2010)

49. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta) (Leasú), 2010 (I.R. Uimh. 307 de 2010)

50. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Córas Náisiúnta
Céannaithe agus Lorgaireachta Muc) (Leasú), 2010 (I.R. Uimh. 364 de
2010)

51. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galair Ainmhithe a
Fhógairt agus a Rialú) (Leasú), 2010 (I.R. Uimh. 475 de 2010)

52. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Salmonella ar Lachain
a Rialú), 2010 (I.R. Uimh. 565 de 2010)
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53. An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galair Ainmhithe a
Fhógairt agus a Rialú) (Leasú), 2011 (I.R. Uimh. 277 de 2011)

54. An tOrdú um Bruiseallóis i mBólacht (Forálacha Ginearálta) (Leasú),
2012 (I.R. Uimh. 554 de 2012)

55. An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Dearbhú i leith an Stáit agus Forálacha
Ginearálta) (Leasú), 2012 (I.R. Uimh. 555 de 2012)
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