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AN tACHT UM RIALÁIL TACSAITHE, 2013

[An tiontú oifigiúil]

————————

CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

2. Mínithe.

3. Rialacháin agus orduithe.

4. Aisghairm.

5. Caiteachais.

CUID 2

Ceadúnú Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

6. Údarás ceadúnúcháin.

7. Rialacháin cheadúnúcháin.

8. Iarratasóirí ar cheadúnais a mheasúnú agus saincheisteanna
sláinte a chur in iúl.

9. Ceadúnas a dheonú agus a athnuachan.

10. Duine oiriúnach chun ceadúnas a shealbhú.

11. Oibleagáid ar iarratasóir ar cheadúnas, nó ar shealbhóir
ceadúnais, chun BFSP a thiomáint é a chur in iúl don
údarás ceadúnúcháin go bhfuil sé nó sí ag gabháil do
shlí bheatha eile, etc.

12. Cúlghairm — ceadúnas a fhionraí.

13. Uiríll agus achomhairc.

14. Toirmeasc ar cheadúnas a aistriú.

15. Sealbhóir ceadúnais d’fháil bháis.
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16. Cúlghairm ceadúnais ar athrú ar rialú cuideachta.

17. Oibleagáid ar shealbhóir ceadúnais i gcás go gcúlghairtear nó
go bhfionraítear ceadúnas nó go dtéann ceadúnas in
éag, nó go n-athraíonn sealbhóir ceadúnais seoladh.

18. Clár de cheadúnais.

CUID 3

An Tionscal Beagfheithicle Seirbhíse Poiblí a Rialáil

19. Feidhm an Údaráis chun tionscal na dtacsaithe a rialáil, etc.

20. Rialacháin beagfheithicle seirbhíse poiblí.

21. Cóid chleachtais.

22. Toirmeasc ar sheirbhísí beagfheithicle seirbhíse poiblí a
sholáthar gan cheadúnas.

23. Oibleagáidí ar thiománaithe feithiclí seirbhíse poiblí i leith
paisinéirí.

24. Uastáillí.

25. Áiteanna seasaimh ceaptha (stadanna tacsaí)

26. Srian le “tacsaí” a úsáid.

27. Toirmeasc ar sheirbhísí beagfheithicle seirbhíse poiblí
neamhcheadúnaithe a chur chun cinn, a thairiscint nó
a fhógairt.

28. Brionnú agus úsáid neamhdhleathach beagfheithicle
seirbhíse poiblí agus sainaitheantais tiománaí.

29. Paisinéirí i mbeagfheithiclí seirbhíse poiblí a rialáil.

CUID 4

Dícháiliúcháin Shainordaitheacha

30. Dícháiliú sainordaitheach chun ceadúnais tiománaithe
beagfheithicle seirbhíse poiblí a shealbhú ar
chiontuithe áirithe.

31. Oibleagáid mionsonraí faoi chionta a thabhairt d’údarás
ceadúnúcháin.

32. Fianaise ar chiontuithe coigríche.

CUID 5

Scéim Neamhthuillteanas

33. Mínithe (Cuid 5).

34. Cionta neamhthuillteanais.

35. Neamhthuillteanais a fhormhuiniú.

36. Tréimhse formhuinithe neamhthuillteanas.
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37. Scéala a thabhairt don sealbhóir ceadúnais maidir le
neamhthuillteanais a fhormhuiniú.

38. Dícháiliú mar gheall ar neamhthuillteanais.

39. An dáta cuí.

CUID 6

Forfheidhmiú

40. Daoine údaraithe.

41. Toirmeasc ar fheithicil neamh-ródacmhainneach nó lochtach,
etc., a úsáid mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí —
toirmeasc ar BFSP neamhcheadúnaithe a úsáid —
urghabháil agus coinneáil.

42. Barántas cuardaigh.

43. Toirmeasc ar oifigeach údaraithe a bhac.

44. TCI ag stadanna tacsaí.

45. Fógraí a sheirbheáil.

46. Imeachtaí achoimre.

47. An chúirt do chúlghairm ceadúnais de dhroim ciontú.

48. Cionta íocaíochta seasta.

49. Méid seasta a íoc ar thoghairm a sheirbheáil.

50. Cion — comhlacht corpraithe.

CUID 7

Seirbhísí Eile Nach Seirbhísí Tacsaí

Caibidil 1

Seirbhís Iompair Pobail

51. Mínithe — Cuid 7.

52. Seirbhís iompair pobail cheadaithe.

53. Próiseas iarratais díolúine — seirbhís iompair pobail.

54. Taifid.

55. Feithicil nua nó tiománaithe saorálacha nua.

Caibidil 2

Díolúintí eile ó rialacháin cheadúnúcháin

56. Rialacháin lena ndeonaítear díolúintí ó cheanglais rialachán
ceadúnúcháin.
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Caibidil 3

Riarthach

57. Uiríll agus próiseas achomhairc.

58. Rialacháin — Cuid 7.

59. Táillí — Cuid 7.

60. Cumhachtaí daoine údaraithe — Cuid 7.

61. Clár de dhíolúintí.

CUID 8

Riarachán

62. Comhaontuithe seirbhíse.

63. Seirbhísí a sholáthar.

64. Nós imeachta gearán.

65. Táillí.

66. Deimhniúchán seirbhíse.

67. Rialacháin do leanúint i bhfeidhm.

68. Deimhnithe árachais agus ceanglas maidir le cumhdach
árachais leordhóthanach.

69. Treoracha beartais ón Aire.

70. Comhlíonadh fheidhmeanna Choimisinéir an Gharda faoin
Acht seo.

71. Straitéis iompair.

CUID 9

Coiste Comhairleach ar Bheagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

72. An Coiste Comhairleach.

73. Feidhmeanna an Choiste Chomhairligh.

CUID 10

Leasú ar Acht 2008

74. Conarthaí seirbhíse poiblí.

75. Cumhachtaí an Údaráis a leathnú go dtí an Stát iomlán.

CUID 11

Leasú ar an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010

76. Leasú ar alt 3 d’Acht 2010.

77. Leasú ar Chuid 3 d’Acht 2010.



[2013.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

CUID 12

Leasú ar Alt 2 den Acht Méadreolaíochta, 1996

78. Leasú ar mhínithe in alt 2 den Acht Méadreolaíochta, 1996.

AN SCEIDEAL

Cionta Sonraithe

CUID 1

Dícháiliú Saoil

CUID 2

Dícháiliú ar feadh Tréimhse Shonraithe

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1973 1973, Uimh. 29

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1975 1975, Uimh. 9

An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht
Leanaí, 1998 1998, Uimh. 22

Acht na Leanaí, 2001 2001, Uimh. 24

Achtanna na gCuideachtaí

Acht na gCúirteanna (Uimh. 3), 1986 1986, Uimh. 33

An tAcht um Dhamáiste Coiriúil, 1991 1991, Uimh. 31

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994 1994, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na
Náisiún Aontaithe), 2000 2000, Uimh. 16

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

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

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000 2000, Uimh. 11

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

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

An Acht um an Dlí Coiriúil (Dlínse), 1976 1976, Uimh. 14

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990 1990, Uimh. 32

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993 1993, Uimh. 20

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2006 2006, Uimh. 15

Criminal Law Amendment Act, 1885 1885 (48 & 49 Vict. c. 69)

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, 2008 2008, Uimh. 15

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

Explosive Substances Act, 1883 1883 (46 & 47 Vict. c. 3)

An tAcht Airgeadais, 2002 2002, Uimh. 5

Acht na nArm Teine, 1925 1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine, 1964 1964, Uimh. 1

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990 1990, Uimh. 12

An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 1962, Uimh. 11

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006 2006, Uimh. 30

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Shlándáil Mhuirı́, 2004 2004, Uimh. 29

An tAcht Méadreolaı́ochta, 1996 1996, Uimh. 27

An tAcht um Mı́-Úsáid Drugaı́, 1977 1977, Uimh. 12

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

An tAcht um Chiontaı́ in Aghaidh an Stáit, 1939 1939, Uimh. 13

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

An tAcht um Rialáil Iompair Phoiblí, 2009 2009, Uimh. 37

Punishment of Incest Act, 1908 1908 (8 Edw. 7 c. 45)

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

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

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

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 2004, Uimh. 44

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

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

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932 1932, Uimh. 2
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An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1933 1933, Uimh. 8

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1986 1986, Uimh. 16

Acht na mBóithre, 1993 1993, Uimh. 14

Acht na mBóithre, 2007 2007, Uimh. 34

An tAcht um Chionta Gnéasacha (Dlínse), 1996 1996, Uimh. 38

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003 2003, Uimh. 25
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Uimhir 37 de 2013
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AN tACHT UM RIALÁIL TACSAITHE, 2013
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RIALÁIL AN
TIONSCAIL BEAGFHEITHICLE SEIRBHÍSE POIBLÍ A
ATHCHÓIRIÚ AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DÍCHÁILIÚCHÁN
SAINORDAITHEACH TIOMÁNAITHE
BEAGFHEITHICLÍ SEIRBHÍSE POIBLÍ A
CHIONTAÍTEAR I gCIONTA ÁIRITHE AGUS MAIDIR
LE SCÉIM NEAMHTHUILLTEANAS A BHAINEANN LE
TIOMÁNAITHE BEAGFHEITHICLÍ SEIRBHÍSE POIBLÍ,
D’AISGHAIRM AN ACHTA UM RIALÁIL TACSAITHE,
2003 AGUS ALT 84 DEN ACHT UM THRÁCHT AR
BHÓITHRE, 1961, DO LEASÚ ALT 2 DEN ACHT
MÉADREOLAÍOCHTA, 1996, AN ACHTA UM ÚDARÁS
IOMPAIR BHAILE ÁTHA CLIATH, 2008 AGUS AN
ACHTA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2010, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[23 Deireadh Fómhair 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Rialáil Tacsaithe, 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 aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2013
a ghairm de na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011
agus de Chuid 11 le chéile.

2.—San Acht seo—

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

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003;

9
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ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha
Cliath, 2008;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht um Rialáil Iompair Phoiblí, 2009;

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

ciallaíonn “Coiste Comhairleach” an coiste ar a dtugtar, sa Bhéarla,
The Advisory Committee on Small Public Service Vehicles nó, sa
Ghaeilge, an Coiste Comhairleach um Beagfheithiclí Seirbhíse
Poiblí;

ciallaíonn “áit seasaimh cheaptha” áit seasaimh a bheidh ceaptha le
fodhlíthe arna ndéanamh faoi alt 25(1);

ciallaíonn “rialacháin mheasúnachta” rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 8(1);

ciallaíonn “Údarás” an tÚdarás Náisiúnta Iompair;

ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) duine a bheidh ceaptha ag an Údarás chun bheith ina
dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe faoi alt 40, nó

(b) comhalta den Gharda Síochána;

tá le “athrú ar rialú”, i ndáil le cuideachta, an bhrí a shanntar dó in
alt 16(4);

ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna bhunú nó arna
ghlacadh faoi alt 21;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoi
Achtanna na gCuideachtaí;

ciallaíonn “oibritheoir seoltach” duine a dhéanann seirbhís áirithinte
a sholáthar ar luaíocht do dhuine a bhfuil sé ar intinn aige nó aici a
bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir chun dul i dteagmháil leis nó
léi chun socrú a dhéanamh maidir le beagfheithicil seirbhíse poiblí a
bheidh á hoibriú nó á tiomáint ag duine eile (seachas fostaí de chuid
an duine chéadluaite) a fhruiliú agus an duine a bhfuil sé ar intinn
aige nó aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir a iompar inti ach
ní fholaíonn sé duine atá fostaithe ag an duine céadluaite chun
áirithintí a ghlacadh nó glacadh áirithintí a bhainistiú i gcúrsa na
seirbhíse sin ná duine a dhéanann seirbhísí beagfheithiclí seirbhíse
poiblí a chogairsiú in áit phoiblí (de réir bhrí Acht 1961);

ciallaíonn “Coimisinéir an Gharda” Coimisinéir an Gharda Síochána;

folaíonn an briathar “deonú”, i ndáil le ceadúnas, an ceadúnas a
athnuachan nó do leanúint i bhfeidhm;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas dá bhforáiltear faoi rialacháin
cheadúnúcháin agus a dheonaítear faoi alt 9;

ciallaíonn “údarás ceadúnúcháin” údarás ceadúnúcháin faoi alt 6;

ciallaíonn “rialacháin cheadúnúcháin” rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 7;

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhairle contae, comhairle cathrach nó
comhairle baile (de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001) seachas
comhairle baile a luaitear i gCuid 2 de Sceideal 6 a ghabhann leis an
Acht sin;
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tá le “feithicil inneallghluaiste” an bhrí a shanntar dó le halt 3
d’Acht 1961;

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

ciallaíonn “rialacháin” rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo;

tá le “comhaontú seirbhíse” an bhrí a shanntar dó le halt 62;

ciallaíonn “cúlstiúrthóir”, i ndáil le cuideachta, duine nach stiúrthóir,
bainisteoir nó rúnaí de chuid na cuideachta ach atá, de bhíthin aon
scairshealbhán, tuisceana nó socrú, i dteideal aon bhrabúis nó
gnóchain a fháil ón gcuideachta nó a rialaíonn gníomhaíochtaí aon
bheagfheithiclí seirbhíse poiblí arna n-oibriú ag an gcuideachta;

tá le “beagfheithicil seirbhíse poiblí” an bhrí a shanntar dó le halt 3
d’Acht 1961;

ciallaíonn “BFSP” beagfheithicil seirbhíse poiblí;

ciallaíonn “rialacháin BFSP” rialacháin arna ndéanamh faoi alt 20;

ciallaíonn “tacsaí” feithicil seirbhíse sráide (de réir bhrí alt 3 d’Acht
1961);

ciallaíonn “suíomh gréasáin”, i ndáil leis an Údarás, suíomh gréasáin
arna chothabháil ag an Údarás ar an idirlíon.

3.—(1) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo agus gach ordú
a dhéanfar faoi alt 6 nó 24 arna dhéanamh faoin Acht seo, leagfar é
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis a
dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh 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 rialachán nó faoin
ordú.

(2) I gcás go mbeartóidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh faoin
Acht seo, déanfaidh sé—

(a) dréacht de na rialacháin bheartaithe a fhoilsiú ar a
shuíomh gréasáin á rá go bhféadfar uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Údarás tráth nach déanaí ná 21 lá (nó
cibé tréimhse bhreise a cheadóidh an tÚdarás) ón dáta
foilsithe, agus

(b) aon uiríll a dhéanfar chuige a bhreithniú,

agus féadfaidh sé na rialacháin a dhéanamh fara modhnú nó gan
mhodhnú.

(3) I gcás go ndéanfar rialacháin faoi alt 7, 8, 13(13) nó 20 nó go
ndéanfar ordú faoi alt 24, déanfaidh an tÚdarás fógra i dtaobh iad a
dhéanamh agus na rialacháin nó an t-ordú, nó tuairisc orthu agus
tagairt dá n-uimhreacha ionstraime reachtúla a fhoilsiú ar a
shuíomh gréasáin.

(4) Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ionstraimí arna
ndéanamh faoin Acht seo fo-alt (2) nó (3) a fhágáil gan
chomhlíonadh.

4.—Aisghairtear an méid seo a leanas—
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(a) alt 84 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

(b) alt 15 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002;

(c) an tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003;

(d) alt 36 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004;

(e) alt 21 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2006;

(f) alt 13 d’Acht na mBóithre, 2007;

(g) Cuid 1 de Sceideal 1, agus Sceideal 2, a ghabhann leis an
Acht um Rialáil Iompair Phoiblí, 2009.

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.

CUID 2

Ceadúnú Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

6.—(1) Faoi réir fho-alt (2), is é an tÚdarás an t-údarás
ceadúnúcháin chun críocha an Achta seo.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), is é an Garda Síochána an t-údarás
ceadúnúcháin chun ceadúnais a dheonú chun beagfheithiclí seirbhíse
poiblí a thiomáint go dtí cibé tráth a dhéanfar ordú faoi fho-alt (3).

(3) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh lena sonrófar dáta óna
scoirfidh an Garda Síochána de bheith ina údarás ceadúnúcháin chun
ceadúnais a dheonú chun beagfheithiclí seirbhíse poiblí a thiomáint
chun críocha an Achta seo.

(4) Féadfaidh forálacha idirthréimhseacha a bheith in ordú faoi
fho-alt (3), lena n-áirítear foráil maidir leis an duine a chinnfidh aon
iarratais ar cheadúnú a bheidh déanta sula dtiocfaidh an t-ordú in
éifeacht agus nach mbeidh cinneadh déanta ina leith an tráth a
thiocfaidh an t-ordú in éifeacht.

7.—(1) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin (“rialacháin
cheadúnúcháin”) a dhéanamh i ndáil le ceadúnú—

(a) beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

(b) tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí, agus

(c) seirbhísí lena mbaineann beagfheithiclí seirbhíse poiblí
(lena n-áirítear oibritheoirí seoltacha).

(2) Féadfar, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo do gach ceann nó
d’aon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) an ceanglas go sealbhófar ceadúnas i leith feithicil
inneallghluaiste chun go n-úsáidfear í mar bheagfheithicil
seirbhíse poiblí chun daoine a iompar ar luaíocht;
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(b) an ceanglas go sealbhóidh duine ceadúnas chun
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint chun daoine a
iompar ar luaíocht;

(c) an ceanglas go sealbhóidh duine ceadúnas i leith oibriú
seirbhísí áirithinte le haghaidh beagfheithiclí seirbhíse
poiblí (lena n-áirítear oibritheoirí seoltacha);

(d) na téarmaí agus na coinníollacha bhaineann le ceadúnas
a dheonú;

(e) an modh ar a ndéantar agus an fhoirm ina ndéantar
iarratas ar cheadúnas a dheonú nó a athrú (lena n-áirítear
an tréimhse a fhorordú ar laistigh di a dhéanfar iarratas
ar cheadúnas a athnuachan roimh dhul in éag don
cheadúnas);

(f) an fhaisnéis agus an doiciméadacht a bheidh ag gabháil le
hiarratas, lena n-áirítear, i gcás iarratas ar cheadúnas do
bheagfheithicil seirbhíse poiblí faisnéis maidir leis na
nithe seo a leanas—

(i) aois, déanamh agus mionsonraí na feithicle,

(ii) iniúchadh agus deimhniú a ródacmhainneachta,

(iii) árachas na feithicle, agus

(iv) comhlíonadh ceanglas maidir le caighdeáin feithicle
ag an bhfeithicil faoi rialacháin BFSP;

(g) na táillí a mhuirearófar i leith iarratais ar cheadúnais agus
nithe eile a bhaineann le ceadúnais;

(h) formáid agus ábhar ceadúnais;

(i) tréimhse bailíochta ceadúnais;

(j) i gcás athnuachan ar cheadúnas, an tréimhse ar laistigh di a
bheidh iarratas le déanamh ar an gceadúnas a athnuachan
roimh dhul in éag don cheadúnas láithreach;

(k) faisnéis a bheidh le tabhairt ag an sealbhóir ceadúnais don
údarás ceadúnúcháin le linn don cheadúnas bheith bailí
nó ar dhul in éag don cheadúnas, nó ar é a chúlghairm
nó a fhionraí;

(l) i gcás ceadúnas arna eisiúint chuig tiománaí tacsaí, srian
ar an limistéar ina bhféadfaidh an tiománaí seasamh, leis
an tacsaí, in áit seasaimh cheaptha nó turas a thabhairt
chun fruilithe;

(m) i gcás ceadúnas do bheagfheithicil seirbhíse poiblí, na
ceanglais—

(i) maidir le húinéireacht nó seilbh na feithicle,

(ii) maidir leis an bhfeithicil a ligean ar cíos, agus

(iii) maidir le haon trealamh a ghabhann leis an
bhfeithicil;
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(n) i gcás iarratas ó chuideachta ar cheadúnas nó ceadúnas
arna shealbhú ag cuideachta, an ceanglas chun
mionsonraí a sholáthar don Údarás i dtaobh aon
stiúrthóra, aon chúlstiúrthóra, aon bhainisteora, aon
rúnaí, aon chomhalta atá taifeadta i gclár na cuideachta,
aon oifigigh nó aon fhostaí eile de chuid na cuideachta,
aon duine a bhfuil rialú aige nó aici ar an gcuideachta nó
aon duine a airbheartaíonn gníomhú sa cháil sin;

(o) toirmisc, srianta agus coinníollacha a bhaineann le
beagfheithicil seirbhíse poiblí nó trealamh a ghabhann léi
a fháil ar cíos nó a léasú ón duine a shealbhaíonn an
ceadúnas a bhaineann leis an bhfeithicil;

(p) nithe atá forlíontach, coimhdeach nó teagmhasach leis an
méid sin roimhe seo.

(3) Aon rialachán a dhéanfar faoin alt seo agus a bhainfidh le
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú, ní dhéanfar é
go dtí go rachfar i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda agus leis an
gCoiste Comhairleach.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo, ceanglais agus coinníollacha éagsúla a shocrú—

(a) i ndáil le hearnálacha nó aicmí éagsúla díobh seo a leanas
a cheadúnú—

(i) beagfheithiclí seirbhíse poiblí,

(ii) tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí, agus

(iii) ceadúnais dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c),

(b) d’imthosca éagsúla, agus

(c) do limistéir éagsúla den Stát.

(5) Aon sealbhóir ceadúnais a mhainneoidh faisnéis a thabhairt
d’údarás ceadúnúcháin, is faisnéis a cheanglaítear a thabhairt faoi
rialacháin cheadúnúcháin, nó a thabharfaidh an fhaisnéis sin agus a
fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach, déanann sé nó
sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
C a chur air nó uirthi.

(6) Ní dhéanfaidh duine feithicil nó trealamh a ghabhann léi a
ligean ar cíos nó a léasú do dhuine eile nó a fháil ar cíos nó a léasú
ó dhuine eile, ná an céanna a oibriú, contrártha d’aon toirmeasc,
srian nó coinníoll i dtaobh an mhéid sin i rialacháin cheadúnúcháin.

(7) Aon duine a sháróidh fo-alt (6), déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

8.—(1) Féadfaidh an tÚdarás le rialacháin (“rialacháin
mheasúnachta”) ceanglais agus coinníollacha a bhunú chun measúnú
a dhéanamh ar iarratasóirí ar cheadúnais a dheonú, lena n-áirítear
ceanglais agus coinníollacha i leith na nithe seo a leanas—

(a) measúnacht a bheidh le déanamh ag Coimisinéir an
Gharda, nó ag duine eile thar ceann an Údaráis, ar
oiriúnacht duine chun ceadúnas a shealbhú,
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(b) an t-eolas ar an tíreolaíocht, ar na conairí, ar na
logainmneacha agus ar nithe eile is iomchuí maidir le
seirbhís a sholáthraíonn beagfheithicil seirbhíse poiblí i
limistéar ar ina leith a dhéanann duine iarratas ar
cheadúnas a dheonú,

(c) an t-eolas ar riachtanais daoine atá faoi mhíchumas agus
an ábaltacht chun freastal do riachtanais daoine atá faoi
mhíchumas, lena n-áirítear deacrachtaí luaineachta agus
céadfa, go dtí caighdeán a chinnfidh an tÚdarás i
gcomhairle leis an Údarás Náisiúnta Míchumais,

(d) eolas ar riachtanais tomhaltóirí maidir le hiompar
beagfheithicle seirbhíse poiblí agus an ábaltacht chun
freastal dóibh, agus

(e) eolas ar na rialacháin, na caighdeáin agus na ceanglais a
bhaineann le ceadúnú, tiomáint agus oibriú beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus ar an dlí ginearálta a bhaineann le
trácht ar bhóithre.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, chun measúnú a dhéanamh ar iarratais
ar cheadúnas a dheonú, daoine a údarú nó a cheadú chun cinneadh
a dhéanamh i dtaobh an bhfuil leibhéal inghlactha inniúlachta
comhlíonta nó bainte amach i leith gach ceann nó aon cheann de na
caighdeáin a bhunaítear faoi fho-alt (1) ag duine ar mian leis nó léi
iarratas a dhéanamh ar cheadúnas a dheonú.

(3) Maidir leis na caighdeáin a bheidh socraithe in aon rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 34 d’Acht 2003 i ndáil leis na nithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh siad i bhfeidhm agus féadfar
iad a leasú nó a chúlghairm faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, aon tráth le linn do cheadúnas a bheith
bailí, a iarraidh ar Choimisinéir an Gharda measúnacht a dhéanamh
ar oiriúnacht duine chun an ceadúnas a shealbhú.

(5) Chun críocha an t-údarás ceadúnúcháin do mheasúnú cumas
coirp nó meabhrach duine chun ceadúnas a shealbhú ar ceadúnas
chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint é, nochtfaidh an t-
iarratasóir nó an sealbhóir ar cheadúnas den sórt sin don údarás
ceadúnúcháin aon bhreoiteacht nó aon éagumas coirp a bheidh air
nó uirthi agus a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do chumas an duine
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint go sábháilte.

(6) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin, chun críocha fho-alt (5),
tuilleadh faisnéise (lena n-áirítear measúnacht liachta) a éileamh ar
iarratasóir ar cheadúnas, nó ar shealbhóir ceadúnais, de réir mar a
bheidh.

(7) Féadfaidh an tÚdarás, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás
um Shábháilteacht ar Bhóithre, treoirlínte a eisiúint d’fhonn a
chinntiú go gcomhlíonfar fo-alt (5).

(8) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, fo-alt (5)
a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

9.—(1) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin, ar iarratas a
dhéanamh chuige agus de réir an ailt seo agus na rialachán, ceadúnas
a dheonú don iarratasóir.
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(2) Beidh iarratas ar cheadúnas a dheonú i cibé foirm agus beidh
an táille chuí agus cibé faisnéis agus doiciméadacht a chinnfidh an
t-údarás ceadúnúcháin ag gabháil leis.

(3) Diúltóidh an t-údarás ceadúnúcháin d’iarratas ar cheadúnas a
dheonú i gcás nach mbeidh an táille chuí ag gabháil leis.

(4) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin diúltú d’iarratas ar
cheadúnas a dheonú i gcás go mainneoidh an t-iarratasóir faisnéis nó
doiciméadacht a cheanglaítear leis an Acht seo nó le rialacháin arna
ndéanamh faoi a sholáthar don údarás ceadúnúcháin.

(5) Ní dheonóidh an t-údarás ceadúnúcháin ceadúnas i gcás nach
ndéanfar deimhniú a cheanglaítear a thabhairt le rialacháin
mheasúnachta a thabhairt ar aird i dteannta an iarratais ar cheadúnas
a dheonú.

(6) Aon duine a thabharfaidh faisnéis nó doiciméadacht in
iarratas ar cheadúnais a dheonú, agus a fhios aige nó aici í a bheith
bréagach nó míthreorach, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó
í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

(7) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin gach ceadúnas a
athnuachan faoin alt seo, mura mbeidh an ceadúnas cúlghairthe nó
curtha ar fionraí de réir an Achta seo, alt 34 d’Acht 2003 nó alt 82
d’Acht 1961.

(8) Maidir le ceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a
thiomáint, ní fhéadfar é a dheonú ach do phearsa aonair.

(9) Féadfar ceadúnas (seachas ceadúnas dá dtagraítear i bhfo-alt
(8)) a dheonú do phearsa aonair nó, de réir fho-alt (10), do
chuideachta.

(10) I gcás gur cuideachta an t-iarratasóir ar cheadúnas, déanfaidh
an t-iarratasóir—

(a) ainm agus seoladh aon stiúrthóra, aon chúlstiúrthóra, aon
bhainisteora, aon rúnaí, aon chomhalta atá taifeadta i
gclár na cuideachta, aon oifigigh eile nó aon fhostaí eile
de chuid na cuideachta, aon duine a bhfuil rialú aige nó
aici ar an gcuideachta agus aon duine a airbheartaíonn
gníomhú sa cháil sin a sholáthar i dteannta an iarratais,
agus

(b) tar éis an t-iarratas a dhéanamh, má bhíonn athrú ar rialú
na cuideachta sula mbeidh cinneadh déanta i dtaobh an
iarratais, an t-athrú a chur in iúl don údarás
ceadúnúcháin.

(11) Le linn don údarás ceadúnúcháin breithniú a dhéanamh ar
iarratas ar cheadúnas a dheonú nó a athnuachan beidh aird aige ar
na critéir atá leagtha amach in alt 10.

(12) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin, nuair a bheidh
ceadúnas á dheonú aige, cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis a
chur ag gabháil leis an gceadúnas.

(13) Ní dheonóidh an t-údarás ceadúnúcháin ceadúnas
d’iarratasóir mura dtabharfaidh an t-iarratasóir ar aird don údarás
ceadúnúcháin deimhniú imréitigh cánach atá i bhfeidhm de thuras
na huaire i leith an iarratasóra.
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(14) Tabharfaidh sealbhóir ceadúnais don Údarás, tráth nach
déanaí ná mí amháin, nó cibé tréimhse bhreise a cheadóidh an
tÚdarás, tar éis gach lae is cothromdháta an lae a rinneadh an
ceadúnas a dheonú, deimhniú imréitigh cánach atá i bhfeidhm de
thuras na huaire i leith an tsealbhóra.

(15) Is téarma é de cheadúnas go gcomhlíonfaidh sealbhóir an
cheadúnais na rialacháin faoin Acht seo is infheidhme maidir leis
an gceadúnas.

(16) I gcás go ndéantar iarratas ar cheadúnas a athnuachan
laistigh den tréimhse a fhoráiltear le rialacháin cheadúnúcháin agus
nach ndéantar cinneadh i dtaobh an iarratais roimh dhul in éag don
cheadúnas, leanann an ceadúnas i bhfeidhm go dtí go mbeidh
cinneadh déanta amhlaidh i dtaobh an iarratais.

(17) Níl feidhm ag fo-alt (16) maidir hiarratas dá dtagraítear san
fho-alt sin i gcas nach bhfuil faisnéis nó doiciméadacht a
cheanglaítear leis an Acht seo, nó le rialacháin arna ndéanamh faoi,
ag gabháil leis.

(18) Maidir le ceadúnas arna dheonú faoi rialacháin faoi alt 34
d’Acht 2003 nó alt 82 d’Acht 1961 a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh sé i bhfeidhm go dtí go
rachaidh sé in éag de réir a théarmaí agus is ceadúnas faoi réir an
Achta seo é.

(19) San alt seo—

ciallaíonn “táille chuí” an táille a fhoráiltear faoi rialacháin
cheadúnúcháin agus a bheidh le muirearú i leith iarratas ar
cheadúnas;

ciallaíonn “deimhniú imréitigh cánach” deimhniú imréitigh cánach
arna eisiúint faoi alt 1095 (a cuireadh isteach le halt 127 den Acht
Airgeadais, 2002) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

10.—(1) Ní dheonóidh údarás ceadúnúcháin ceadúnas faoi alt 9
do dhuine mura deimhin leis gur duine oiriúnach chun ceadúnas a
shealbhú an duine.

(2) Le linn measúnú a dhéanamh i dtaobh an duine oiriúnach
chun ceadúnas a shealbhú duine, féadfaidh an t-údarás
ceadúnúcháin, i measc nithe eile, aird a thabhairt ar na nithe seo
a leanas—

(a) an duine dea-charachtair an t-iarratasóir;

(b) aon ábhair imní a tharraingeoidh an tÚdarás nó
Coimisinéir an Gharda nó aon chomhalta eile den
Gharda Síochána anuas maidir le hoiriúnacht an
iarratasóra chun ceadúnas a shealbhú;

(c) aon chiontuithe i leith cionta (lena n-áirítear cionta faoi
na hachtacháin a luaitear sa Sceideal) arna ndéanamh ag
an iarratasóir, agus a mhéid is ciontuithe ábhartha na
ciontuithe sin maidir le gníomhaíochtaí an duine i leith
seirbhísí beagfheithicle poiblí a sholáthar nó
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint, de réir mar a
bheidh;
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(d) maidir le hiarratas ar cheadúnas chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint, sláinte an iarratasóra agus a
chumas nó a cumas chun seirbhísí beagfheithicle poiblí a
sholáthar nó beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint;

(e) i gcás gur cuideachta an t-iarratasóir, oiriúnacht nó iompar
aon stiúrthóra, aon chúlstiúrthóra, aon bhainisteora, aon
rúnaí, aon chomhalta atá taifeadta i gclár na cuideachta,
aon oifigigh nó fostaí eile de chuid na cuideachta, aon
duine a bhfuil an chuideachta faoina rialú nó aon duine
a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin i ndáil
le hoibriú an cheadúnais;

(f) i gcás gur shealbhaigh an t-iarratasóir ceadúnas roimhe sin,
an comhlíonadh aige nó aici ar aon oibleagáidí a bhain
leis nó léi mar shealbhóir ceadúnais faoin Acht seo nó
faoi rialacháin faoi alt 34 d’Acht 2003 nó alt 82 d’Acht
1961.

11.—(1) I gcás go bhfuil duine a dhéanann iarratas ar cheadúnas
chun bheagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint ag gabháil do shlí
bheatha eile, déanfaidh an duine, le linn an t-iarratas a dhéanamh—

(a) an méid sin agus cineál na slí beatha agus, má tá sé nó sí
fostaithe ag duine eile, ainm agus príomhsheoladh gnó an
fhostóra, a chur in iúl don údarás ceadúnúcháin, agus

(b) i gcás go ngabhann tiomáint feithicle leis an tslí bheatha,
a shuíomh chun sástacht an údaráis ceadúnúcháin, gur
chuir sé nó sí in iúl i scríbhinn d’aon fhostóir dá chuid nó
dá cuid a bhfuil baint aige nó aici leis an tslí bheatha sin,
go bhfuil sé ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh ar
an gceadúnas.

(2) I gcás go dtagann sealbhóir ceadúnais chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint chun bheith ag gabháil do shlí bheatha
eile, déanfaidh an duine—

(a) an méid sin agus cineál na fostaíochta, agus má tá sé nó sí
fostaithe ag duine eile, ainm agus príomhsheoladh gnó an
fhostóra, a chur in iúl i scríbhinn don údarás
ceadúnúcháin, agus

(b) i gcás go ngabhann tiomáint feithicle leis an tslí bheatha,
a shuíomh chun sástacht an údaráis ceadúnúcháin gur
chuir sé in iúl i scríbhinn d’aon fhostóir dá chuid nó dá
cuid a bhfuil baint aige nó aici leis an tslí bheatha eile
sin gur sealbhóir ceadúnais chun beagfheithicil seirbhíse
poiblí a thiomáint é nó í agus go seolann sé nó sí gnó
tiomána beagfheithicle seirbhíse poiblí ar fruiliú nó ar
luaíocht.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (1)(b) nó (2)(b) maidir le feithicil nach
n-úsáidtear ach amháin i dtaca le gníomhaíochtaí talmhaíochta ar
fheirm.

(4) Aon duine a mhainneoidh faisnéis a cheanglaítear a thabhairt
faoin alt seo a chur in iúl don údarás ceadúnúcháin nó a thabharfaidh
an fhaisnéis sin don údarás ceadúnúcháin agus a fhios aige nó aici í
a bheith bréagach nó míthreorach, déanann sé nó sí cion agus dlífear,
ar é nó í chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.
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12.—(1) Féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin, aon tráth, ceadúnas
a chúlghairm más deimhin leis nach duine oiriúnach chun ceadúnas
a shealbhú a thuilleadh é nó í sealbhóir an cheadúnais.

(2) Le linn don údarás ceadúnúcháin cinneadh a dhéanamh i
dtaobh an gcúlghairfidh sé ceadúnas, beidh aird aige ar na nithe seo
a leanas—

(a) an ndearna sealbhóir an cheadúnais aon oibleagáidí is
infheidhme maidir leis nó léi mar shealbhóir an
cheadúnais a shárú (cibé acu a ciontaíodh nó nár
ciontaíodh an sealbhóir ceadúnais i gcion i ndáil leis an
sárú), lena n-áirítear forálacha an Achta seo, aon
rialacháin arna ndéanamh faoi, téarmaí nó coinníollacha
an cheadúnais nó aon chód cleachtais a bhí i bhfeidhm
an tráth iomchuí,

(b) cineál, méid, tromchúis, agus ré aon sáruithe den sórt sin,

(c) aon sáruithe den sórt sin do tharlú arís agus arís eile,

(d) maidir le sealbhóir an cheadúnais—

(i) ar mhainnigh nó ar dhiúltaigh sé nó sí faisnéis a
sholáthar a cheanglaítear a sholáthar faoin Acht seo,
faoi rialacháin faoin Acht seo, faoi théarmaí nó
coinníollacha an cheadúnais, nó

(ii) ar sholáthair sé nó sí faisnéis a bhí bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha agus ar chóir le réasún
a fhios a bheith aige nó aici gurbh fhaisnéis den sórt
sin í,

(e) ar ciontaíodh sealbhóir an cheadúnais in aon chionta,

(f) an gá atá ann sábháilteacht agus leas paisinéirí i
mbeagfheithiclí seirbhíse poiblí agus úsáideoirí eile
bóthair a chinntiú,

(g) aon iompar ag an sealbhóir ceadúnais, agus i gcás gur
cuideachta an sealbhóir, iompar aon duine dá dtagraítear
in alt 10(2)(e), a chaitheann amhras ar oiriúnacht an
tsealbhóra chun an ceadúnas a shealbhú,

(h) aon uiríll a bheidh faighte ón sealbhóir ceadúnais, agus

(i) aon ní eile a mheasfaidh an t-údarás ceadúnúcháin a
bheith ábhartha maidir le hoiriúnacht an tsealbhóra
ceadúnais chun ceadúnas a shealbhú.

(3) I gcás gur deimhin leis an údarás ceadúnúcháin, le linn dó
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an gcúlghairfidh sé ceadúnas faoin
alt seo, maidir le sealbhóir an cheadúnais—

(a) go ndearna sé nó sí na hoibleagáidí is infheidhme maidir
leis nó léi mar shealbhóir an cheadúnais a shárú (cibé acu
a ciontaíodh nó nár ciontaíodh an sealbhóir i gcion i ndáil
leis an sárú), lena n-áirítear forálacha an Achta seo, aon
rialacháin arna ndéanamh faoi nó téarmaí nó
coinníollacha an cheadúnais, nó

(b) (i) gur mhainnigh nó gur dhiúltaigh sé nó sí faisnéis a
sholáthar a cheanglaítear a sholáthar faoin Acht seo,
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faoi rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo nó faoi
théarmaí nó coinníollacha an cheadúnais, nó

(ii) gur sholáthar sé nó sí faisnéis a bhí bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha agus ar chóir le réasún
a fhios a bheith aige nó aici gurbh fhaisnéis den sórt
sin í,

ach go dtabharfaidh sé breith gan an ceadúnas a
chúlghairm, féadfaidh sé, más deimhin leis gur cuí
déanamh amhlaidh—

(iii) an ceadúnas a fhionraí ar feadh tréimhse nach faide
ná 3 mhí, nó

(iv) iomardú, rabhadh, foláireamh nó comhairle a eisiúint
le fógra chuig sealbhóir an cheadúnais.

(4) I gcás go bhfionraítear ceadúnas faoi fho-alt (3), scoireann sé
d’éifeacht a bheith leis le linn thréimhse na fionraí. Ní fhorléireofar
aon tréimhse fionraí ar shlí a fhadóidh tréimhse feidhme an
cheadúnais.

13.—(1) Aon uair a bheartaíonn an t-údarás ceadúnúcháin diúltú
ceadúnas a dheonú nó ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí,
tabharfaidh sé scéala i scríbhinn don iarratasóir nó don sealbhóir,
de réir mar a bheidh, i dtaobh a bhfuil beartaithe agus i dtaobh na
gcúiseanna atá leis an diúltú, leis an gcúlghairm nó leis an bhfionraí
agus má dhéanann an t-iarratasóir nó an sealbhóir aon uiríll, nó má
dhéantar aon uiríll thar ceann an iarratasóra nó an tsealbhóra, de
réir mar a bheidh, tráth nach déanaí ná 14 lá nó cibé tréimhse is
faide ná sin a cheadóidh an t-údarás ceadúnúcháin ón dáta a
sheirbhéalfar an scéala, breithneoidh sé na huiríll.

(2) Aon uair, tar éis dó breithniú a dhéanamh ar na huiríll (más
ann) a bheidh déanta chuige ag an iarratasóir nó an sealbhóir nó
thar ceann an iarratasóra nó an tsealbhóra faoi fho-alt (1), a
thabharfaidh an t-údarás ceadúnúcháin breith diúltú an ceadúnas a
dheonú nó an ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí, de réir mar a
bheidh, tabharfaidh an t-údarás ceadúnúcháin scéala i scríbhinn don
iarratasóir nó don sealbhóir faoina bhreith agus faoin nós imeachta
achomhairc faoi fho-alt (3) agus nach mbeidh éifeacht leis an mbreith
go dtí go rachaidh an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) in éag i
gcás nach ndéanfar achomharc laistigh den tréimhse sin.

(3) I gcás gur tugadh scéala do dhuine faoi fho-alt (2) faoi bhreith
an údaráis ceadúnúcháin diúltú an ceadúnas a dheonú nó an
ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí, de réir mar a bheidh, féadfaidh
sé nó sí, tráth nach déanaí ná 28 lá ón dáta a sheirbheálfar an scéala,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche in aghaidh an
diúltaithe, na cúlghairme nó na fionraí, de réir mar a bheidh.

(4) I gcás nach ndéanfar achomharc laistigh den tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), beidh éifeacht leis an mbreith ar dhul in
éag don tréimhse sin agus, i gcás sealbhóir ceadúnais, beidh an
ceadúnas arna chúlghairm nó arna fhionraí, de réir mar a bheidh.

(5) I gcás gurb í an bhreith faoi fho-alt (2) ceadúnas a chúlghairm
nó a fhionraí agus go mbeidh achomharc in aghaidh na breithe
déanta ag sealbhóir an cheadúnais faoi fho-alt (3), beidh an bhreith
arna fionraí go dtí go ndéanfar an t-achomharc a chinneadh nó a
tharraingt siar.
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(6) Déanfar achomharc faoi fho-alt (3) nó (8) chuig an
mbreitheamh den Chúirt Dúiche ar laistigh dá dhlínse nó dá dlínse
atá gnáthchónaí ar an iarratasóir nó an sealbhóir nó a dhéanann, nó
a bheartaíonn, an t-iarratasóir nó an sealbhóir, gnó soláthair seirbhísí
beagfheithicle seirbhíse poiblí a sheoladh.

(7) Ar achomharc faoi fho-alt (3) a éisteacht i ndáil le breith an
údaráis ceadúnúcháin faoi fho-alt (2), féadfaidh an Chúirt Dúiche an
bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú. Má cheadaítear an
t-achomharc i ndáil le breith diúltú ceadúnas a dheonú, déanfaidh an
t-údarás ceadúnúcháin an ceadúnas a dheonú.

(8) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith an údaráis
ceadúnúcháin lena n-eisítear iomardú, rabhadh, foláireamh nó
comhairle faoi alt 12(3)(b)(II), féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí
ná 28 lá ón dáta a sheirbheálfar an scéala i dtaobh na breithe,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche in aghaidh na
breithe.

(9) Ar achomharc faoi fho-alt (8) a éisteacht , féadfaidh an Chúirt
Dúiche an bhreith a dhaingniú, fara athrú nó gan athrú, nó an t-
achomharc a cheadú.

(10) Is breith chríochnaitheach breith na Cúirte Dúiche ar
achomharc faoi fho-alt (3) nó (8), ach amháin go bhféadfar, le cead
na Cúirte, achomharc ar phonc sonraithe dlí a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte.

(11) I gcás go ndéanfaidh duine achomharc faoin alt seo,
tabharfaidh sé nó sí scéala i scríbhinn an tráth céanna don údarás
ceadúnúcháin maidir leis an achomharc.

(12) Ar thosach feidhme an ailt seo, cuirtear an t-alt seo in ionad
aon nóis imeachta achomharc a bunaíodh faoi aon rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 82 d’Acht 1961 i ndáil le hiarratas ar cheadúnas a
dhiúltú nó le ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí.

(13) Féadfaidh an tÚdarás, le rialacháin, cibé forálacha breise a
dhéanamh i ndáil le nósanna imeachta a bheidh le leanúint maidir le
huiríll a dhéanamh faoi fho-ailt (1) agus (2) a mheasfaidh sé is gá is
fóirsteanach. Féadfar foráil a dhéanamh le haon rialacháin den sórt
sin maidir le héisteachtaí ó bhéal a thionól i gcás gur deimhin leis an
Údarás gur cuí déanamh amhlaidh.

(14) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cúlghairm faoi alt 47.

14.—(1) Ní fhéadfar ceadúnas, cibé acu a deonaíodh é roimh
thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, a aistriú nó a shannadh nó a
mhorgáistiú nó a ualú ar shlí eile.

(2) Ní dhéanfaidh an toirmeasc ar cheadúnas a aistriú faoin alt
seo difear do cheadúnas a aistríodh go dleathach roimh thosach
feidhme an ailt seo.

15.—(1) Féadfaidh iarratasóir ar cheadúnas, i dteannta an
iarratais, nó sealbhóir ceadúnais, le linn ré feidhme an cheadúnais,
duine a ainmniú i scríbhinn chuig an Údarás mar ionadaí dó nó di
agus féadfaidh an duine sin iarratas a dhéanamh chun an Údaráis
chun leanúint den cheadúnas a oibriú i gcás é nó í d’fháil bháis.
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(2) I gcás sealbhóir ceadúnais d’fháil bháis, féadfaidh a ionadaí
nó a hionadaí ainmnithe, laistigh de 3 mhí ón tráth a fuair an
sealbhóir bás, iarratas a dhéanamh chun an Údaráis chun leanúint
den cheadúnas a oibriú go dtí go rachaidh sé in éag.

(3) Tá feidhm ag forálacha an Achta seo maidir le hiarratas a
dhéanfar faoin alt seo agus má dheonaítear an t-iarratas tagann an
t-ionadaí ainmnithe chun bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar
an gceadúnas go dtí go rachaidh sé in éag agus féadfaidh sé nó sí
iarratas a dhéanamh chun an Údaráis ar é a athnuachan ar dhul i
éag dó.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas seachas ceadúnas chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint;

ciallaíonn “ionadaí ainmnithe” an duine a bheidh ainmnithe ag
iarratasóir ar cheadúnas nó ag sealbhóir ceadúnais, chun leanúint
den cheadúnas a oibriú i gcás an sealbhóir ceadúnais d’fháil bháis.

16.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é go sealbhaíonn cuideachta
ceadúnas, i gcás athrú ar rialú na cuideachta—

(a) tá an ceadúnas arna chúlghairm ó dháta an athraithe ar
rialú, agus

(b) déanfaidh an chuideachta scéala faoin athrú ar rialú a
thabhairt i scríbhinn don Údarás agus an ceadúnas a
thabhairt ar ais don Údarás i dteannta an scéala, tráth
nach déanaí ná 14 lá ó dháta an athraithe ar rialú na
cuideachta.

(2) I gcás go dtarlaíonn athrú ar rialú cuideachta a shealbhaíonn
ceadúnas ag eascairt as comhalta den chuideachta d’fháil bháis níl
feidhm ag fo-alt (1).

(3) Aon chuideachta a mhainníonn fo-alt (1)(b) a chomhlíonadh,
déanann sí cion agus dlífear, ar í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur uirthi.

(4) San alt seo, ciallaíonn “athrú ar rialú”, i ndáil le cuideachta—

(a) athrú ar an duine a rialaíonn an chuideachta (de réir bhrí
alt 432(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997), nó

(b) scaireanna sa chuideachta a ndéanann a luach a leath, nó
níos mó, de na scaireanna sin arna n-eisiúint ag an
gcuideachta a fháil nó a dhiúscairt in aon idirbheart
amháin nó i sraith idirbheart.

17.—(1) Aon uair—

(a) a chúlghairtear nó a fhionraítear ceadúnas, seachas
cúlghairm faoi alt 47, nó

(b) a théann ceadúnas in éag agus nach ndéantar iarratas ar
an gceadúnas a athnuachan, nó a dhiúltaítear iarratas ar
cheadúnas a athnuachan,

déanfaidh sealbhóir an cheadúnais—
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(i) tráth nach déanaí ná 21 lá nó cibé tréimhse bhreise a
cheadóidh an tÚdarás, ar scéala a fháil ón údarás
ceadúnúcháin faoi chúlghairm nó fionraí an cheadúnais,
nó ón tráth a rachaidh an ceadúnas in éag, de réir mar a
bheidh, na nithe seo a leanas a sheachadadh ar an
údarás ceadúnúcháin—

(I) an ceadúnas agus aon suaitheantas nó diosca, agus

(II) i gcás gur ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí an
ceadúnas, daingniú i scríbhinn gur baineadh den
fheithicil aon chomhartha nó diosca a bhí greamaithe
den fheithicil de réir rialacháin BFSP,

agus

(ii) i gcás gur ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí i leith
tacsaí an ceadúnas, scor de chomharthaí tacsaí a
thaispeáint ar an bhfeithicil láithreach ar an scéala a fháil
ón údarás ceadúnúcháin faoi chúlghairm nó fionraí an
cheadúnais nó ar dhul in éag don cheadúnas, de réir mar
a bheidh.

(2) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh, déanann
sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme C a chur air nó uirthi.

(3) Más rud é, maidir le sealbhóir ceadúnais—

(a) is pearsa aonair, go n-athraíonn sé nó sí seoladh a
phríomháite cónaithe nó a príomháite cónaithe, nó

(b) is cuideachta, go n- athraíonn sí seoladh a hoifige cláraithe,

déanfaidh an sealbhóir tráth nach déanaí ná 21 lá, nó cibé tréimhse
bhreise a cheadóidh an tÚdarás, ó dháta an athraithe, seoladh nua
na háite cónaithe nó na hoifige cláraithe, de réir mar a bheidh, a
thabhairt don údarás ceadúnúcháin.

(4) Aon sealbhóir ceadúnais a mhainneoidh fo-alt (3) a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil d’aicme D a chur air nó uirthi.

(5) Ar fhionraí ceadúnais a fhoirceannadh, tabharfaidh an
t-údarás ceadúnúcháin an ceadúnas agus aon suaitheantas nó diosca
ar ais don sealbhóir.

(6) San alt seo, léifear tagairt do chomhartha, diosca nó
suaitheantas mar thagairt do chomhartha, diosca nó suaitheantas
arna eisiúint faoi rialacháin BFSP nó i gcomhréir leo.

18.—(1) Leanann an clár de cheadúnais arna bhunú agus arna
chothabháil faoi alt 38 d’Acht 2003 ar marthain.

(2) Féadfar an clár a chothabháil i bhfoirm nach bhfuil inléite más
féidir é a athrú go buanfhoirm inléite.

(3) Beidh na mionsonraí seo a leanas i ndáil le gach ceadúnas agus
lena shealbhóir sa chlár—

(a) ainm agus seoladh an tsealbhóra;
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(b) aon athrú ar sheoladh an tsealbhóra;

(c) más pearsa aonair an sealbhóir, uimhir phearsanta
seirbhíse poiblí (de réir bhrí alt 262 den Acht
Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005) an tsealbhóra;

(d) an uimhir cheadúnais;

(e) i gcás go ndeonaítear an ceadúnas i leith feithicle, marc
sainaitheantais uathúil (uimhir chláraithe) na feithicle;

(f) i gcás go ndeonaítear ceadúnas do duine chun
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint, uimhir an
cheadúnais tiomána (de réir bhrí Acht 1961) arna dheonú
don sealbhóir;

(g) an earnáil de bheagfheithicil seirbhíse poiblí ar ina leith a
deonaíodh ceadúnas;

(h) an dáta a deonaíodh ceadúnas;

(i) an contae nó an limistéar feidhme ar ina leith a deonaíodh
an ceadúnas;

(j) i gcás oibritheoirí seoltacha, seirbhísí áirithinte eile le
haghaidh beagfheithiclí seirbhíse poiblí, ceadúnais do
thacsaithe atá inrochtana ag cathaoireacha rothaí agus
cibé earnálacha eile a shonróidh an tÚdarás i rialacháin,
mionsonraí faoi limistéar oibriúcháin ceadúnaithe agus
uaireanta oibriúcháin an tsealbhóra agus faoin áit is féidir
dul i dteagmháil leis nó léi;

(k) mionsonraí faoi aon athrú ar úinéireacht ceadúnais nó faoi
cheadúnas do leanúint i bhfeidhm maidir le feithicil
éagsúil;

(l) mionsonraí faoi aon fhionraí ar cheadúnas, lena n-áirítear
ré nó tréimhse na fionraí, tagairt do na cúiseanna atá leis
an bhfionraí agus sonraí maidir le gach díchur ar
fhionraithe den sórt sin;

(m) mionsonraí faoi aon chúlghairm ar an gceadúnas;

(n) mionsonraí faoi aon ghníomh a glacadh faoi alt 12 agus na
cúiseanna a bhí leis;

(o) formhuiniú neamhthuillteanas faoi alt 35 i dtaifead an
tsealbhóra ceadúnais lena mbaineann.

(4) Déanfaidh an tÚdarás, ar tháille a íoc (seachas i gcás go
ndéanfaidh Coimisinéir an Gharda nó an tSeirbhís Chúirteanna
iarraidh) a chinnfidh an tÚdarás, deimhniú a eisiúint a bhaineann le
faisnéis atá i dtagairt sa chlár de cheadúnais agus a bhaineann le
ceadúnas arna dheonú faoi alt 9 nó faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 34 d’Acht 2003 nó faoi alt 82 d’Acht 1961, lena n-áirítear
ainm agus seoladh an duine a shealbhaíonn an ceadúnas nó an
fheithicil ar ina leith a deonaíodh an ceadúnas.

(5) Déanfar bunú agus cothabháil cláir de cheadúnais a mhaoiniú
as ioncam ó tháillí a fhabhróidh chun an Údaráis faoin Acht seo.

(6) Faoi réir cinneadh ón Údarás i gcomhairle le Coimisinéir an
Gharda gur chóir go leanfadh faisnéis áirithe a bhaineann le duine
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dá dtagraítear sa chlár de bheith faoi rún, beidh faisnéis atá sa chlár
ar fáil lena hiniúchadh gach tráth réasúnach, ar cibé táille, más ann,
a chinnfidh an tÚdarás a íoc.

(7) San alt seo, ciallaíonn “clár” clár de cheadúnais.

CUID 3

An Tionscal Beagfheithicle Seirbhíse Poiblí a Rialáil

19.—(1) Is feidhm de chuid an Údaráis é creat rialaitheach a
fhorbairt, a oibriú agus a chothabháil chun na nithe seo a leanas a
cheadúnú agus rialáil a dhéanamh ar na caighdeáin a bheidh le cur
chun feidhme maidir leo—

(a) beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe, agus

(b) seirbhísí a sholáthar a bhaineann le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí.

(2) Le linn dó a fheidhmeanna faoi fho-alt (1) a fheidhmiú,
féachfaidh an tÚdarás leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach:

(a) soláthar agus cothabháil seirbhísí ardchaighdeáin ag
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe a chur
chun cinn;

(b) forbairt leanúnach ar chóras ceadúnúcháin cáilíochtúil atá
in oiriúint do chustaiméirí, ar chaighdeáin agus cód
rialaitheach le haghaidh beagfheithiclí seirbhíse poiblí,
sealbhóirí ceadúnais beagfheithicle seirbhíse poiblí agus
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí a shaothrú;

(c) maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt seirbhíse, arna
soláthar ag beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a

dtiománaithe, atá gairmiúil, sábháilte, éifeachtúil agus
caoithiúil do chustaiméirí;

(d) iomaíocht a spreagadh agus a chur chun cinn i ndáil le
seirbhísí (lena n-áirítear táillí) arna dtairiscint ag
beagfheithiclí seirbhíse poiblí;

(e) le linn dó féachaint le soláthar seirbhísí ardchaighdeáin ag
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe a
bhaint amach, aird chuí a thabhairt ar úsáideoirí agus
soláthraithe seirbhísí araon a chosaint;

(f) bearta a chur chun cinn chun comhtháthú méadaithe
seirbhísí tacsaithe sa chóras iompair phoiblí a éascú;

(g) cur chun cinn a dhéanamh maidir le seirbhísí
ardchaighdeáin, arna soláthar ag beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus a dtiománaithe, atá éifeachtach ó thaobh
costas de a fhorbairt, is seirbhísí a fhreastalaíonn do
réimse fairsing riachtanas custaiméirí lena n-áirítear
riachtanais de chuid paisinéirí ar a bhfuil mallachar
luaineachta nó céadfa,
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(h) rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar bheagfheithiclí
seirbhíse poiblí, agus infhaighteacht agus
incheannaitheacht an chéanna, a chur chun cinn;

(i) infheistíocht a spreagadh chun tacú leis na seirbhísí a
thairgeann beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus feabhas a
chur ortha agus chun nuáil ina leith seo a chur chun cinn.

(3) Faoi réir aon ordachán beartais faoi alt 26 d’Acht 2008, beidh
an tÚdarás neamhspleách i bhfeidhmiú a fheidhmeanna faoin Acht
seo.

(4) Féadfar feidhmeanna an Údaráis faoin Acht seo, seachas
cumhacht chun rialacháin a dhéanamh, a fheidhmiú trí chomhalta
den Údarás nó d’fhoireann an Údaráis a bheidh údaraithe ag an
Údarás chuige sin nó faoi chomhaontú seirbhíse.

20.—(1) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh, ar a
dtabharfar rialacháin beagfheithicle seirbhíse poiblí (“rialacháin
BFSP”) san Acht seo i ndáil leis an méid seo a leanas—

(a) rialáil a dhéanamh ar oibriú beagfheithicle seirbhíse poiblí,
lena n-áirítear oibriú feithicle den sórt sin ag a tiománaí,
chun foráil a dhéanamh d’aon cheann nó do gach ceann
díobh seo a leanas:

(i) an líon uasta paisinéirí a cheadaítear a iompar san
fheithicil;

(ii) sainaitheantas, lena n-áirítear na comharthaí
inmheánacha nó seachtracha, marcálacha nó dath
na feithicle;

(iii) rialáil a dhéanamh ar thaispeáint agus úsáid
sainaitheantais, comharthaí, siombailí, soilse,
faisnéise nó teachtaireachtaí ar an bhfeithicil nó inti
nó ar phláta ceadúnais na feithicle nó ann;

(iv) srian nó toirmeasc a chur ar úsáid na feithicle mar
bheagfheithicil seirbhíse poiblí mura bhfuil riocht
sásúil uirthi ag féachaint do chaighdeáin maidir le
riocht na feithicle;

(v) rialáil a dhéanamh ar fhruiliú na feithicle (lena
n-áirítear tosach an fhruilithe agus admhálacha a
eisiúint le haghaidh táillí agus táillí a thaifeadadh);

(vi) an ceanglas trealamh sonraithe, lena n-áirítear
tacsaiméadair agus meaisíní eisiúna admhálacha, a
fheistiú san fheithicil chun fruiliú a éascú;

(vii) oibriú aon trealaimh a cheanglaítear a fheistiú san
fheithicil chun fruiliú a éascú, lena n-áirítear úsáid
tacsaiméadar, meaisíní eisiúna admhálacha agus
gairis eile;

(viii) an fhaisnéis a cheanglaítear a thaispeáint, agus modh
na taispeána sin, lena n-áirítear—

(I) más cuí, an struchtúr uastáille ceadaithe a
bhaineann leis an bhfeithicil,
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(II) faisnéis is gá chun cuidiú le paisinéir, lena
n-áirítear ceanglais arna mbunú i dtaobh iompar
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí;

(ix) na ceanglais a bhaineann le feistiú nó neamhfheistiú
trealaimh san fheithicil agus le hoibriú trealaimh den
sórt sin;

(x) sainaitheantas tiománaithe, lena n-áirítear
suaitheantais nó aon mhodh eile a shonrófar, agus
faisnéis a thaispeáint, ar thiománaí na feithicle nó
san fheithicil nó sa dá áit, is faisnéis a bhaineann leis
an gceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a
thiomáint atá arna shealbhú ag an tiománaí i leith na
hearnála atá á tiomáint;

(xi) na limistéir nó na háiteanna ina bhféadfaidh
tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí
gníomhaíochtaí a bhaineann le hoibriú beagfheithiclí
seirbhíse poiblí a sheoladh;

(xii) an tréimhse ama a rialáil ar lena linn a fhéadfaidh
tiománaí an fheithicil a thiomáint agus ceanglais
maidir le heatraimh scíthe idir an tráth a thosaítear
ar an bhfeithicil a thiomáint agus an tráth a éiríodh
as feithicil eile a thiomáint i gcúrsa fostaíochta eile;

(xiii) srian nó toirmeasc a chur ar thiomáint na feithicle ar
fruiliú nó ar luaíocht in imthosca sonraithe;

(xiv) srian nó toirmeasc a chur ar úsáid na feithicle chun
fógraíocht mhíchuí, manaí míchuí nó íomhánna
míchuí a thaispeáint;

(xv) srian nó toirmeasc a chur ar iompar earraí
contúirteacha nó airceadal contúirteach san
fheithicil;

(xvi) rialáil a dhéanamh ar iompar ainmhithe nó earraí
san fheithicil;

(xvii) coimeád taifead i ndáil le hoibriú na feithicle mar
bheagfheithicil seirbhíse poiblí;

(b) na caighdeáin feithicle a bheidh le comhlíonadh maidir le
ródacmhainneacht agus oiriúnacht beagfheithicle
seirbhíse poiblí, lena n-áirítear caighdeáin a bhaineann
leis na nithe seo a leanas:

(i) rialáil a dhéanamh ar mhéid na feithicle, lena
n-áirítear acmhainn na feithicle chun paisinéirí a
iompar agus chun bagáiste a iompar;

(ii) cineál agus aois feithicle a fhéadfar a úsáid mar
bheagfheithicil seirbhíse poiblí;

(iii) na caighdeáin a bhaineann le haon trealamh a
iompraítear san fheithicil, lena n-áirítear ceanglais i
ndáil le fianaise ar fhíorú tacsaiméadar nó córas
tacsaiméadair de réir rialachán arna ndéanamh faoin
Acht Méadreolaíochta, 1996;

(iv) acmhainn suí agus cóiríochta na feithicle;
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(v) acmhainn bagáiste na feithicle;

(vi) rochtain ar an bhfeithicil agus ón bhfeithicil;

(vii) caighdeáin a bhaineann le boinn, rothaí, criosanna
sábhála agus fuinneoga;

(viii) srian nó toirmeasc feisteáin shonraithe a bheith ar an
bhfeithicil (amhail fuinneoga imire agus tulbharraí);

(ix) riocht na feithicle i gcoitinne (lena n-áirítear
caighdeáin maidir lena cuma agus lena glaineacht);

(c) rialáil a dhéanamh ar na caighdeáin a bheidh le
comhlíonadh i ndáil leis an tslí isteach i mbeagfheithicil
seirbhíse poiblí agus leis an gcóiríocht atá inti do dhaoine
atá faoi mhíchumas, lena n-áirítear úsáideoirí
cathaoireacha rothaí nó daoine ag a bhfuil deacrachtaí
luaineachta nó céadfa;

(d) an scéala atá le tabhairt don Údarás ag sealbhóir
ceadúnais chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint
faoi shainaitheantas, mar a cheanglaítear sna rialacháin,
aon bheagfheithicle seirbhíse poiblí a bheidh le tiomáint
aige nó aici;

(e) rialáil a dhéanamh ar na nithe seo a leanas—

(i) oibriú seirbhísí áirithinte le haghaidh beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus táillí ina leith sin, agus

(ii) na caighdeáin a mbeidh feidhm acu maidir leis an
tseirbhís a sholáthraíonn oibritheoirí seoltacha agus
oibritheoirí eile seirbhísí áirithinte le haghaidh
beagfheithiclí seirbhíse poiblí;

(f) rialáil a dhéanamh ar na caighdeáin a bheidh le
comhlíonadh ag daoine a rialaíonn oibriú beagfheithiclí
seirbhíse poiblí;

(g) rialáil a dhéanamh ar bheagfheithicil nó an trealamh a
ghabhann léi a ligean ar cíos nó a léasú;

(h) rialáil a dhéanamh ar na caighdeáin a bheidh le
comhlíonadh i ndáil le haon fhógraíocht cheadaithe i
mbeagfheithicil seirbhíse poiblí nó uirthi ag sealbhóir
ceadúnais na feithicle;

(i) rialáil a dhéanamh ar na caighdeáin iompair, iompraíochta
i gcoitinne, béasa agus feistis le haghaidh tiománaithe
beagfheithiclí seirbhíse poiblí;

(j) rialáil a dhéanamh ar dhualgais tiománaí beagfheithicle
seirbhíse poiblí, chun foráil a dhéanamh do na nithe seo
a leanas go léir nó d’aon cheann díbh:

(i) an déileáil a dhéantar le paisinéirí nó le daoine a
bhfuil sé ar intinn acu a bheith ina bpaisinéirí agus
iompar ina leith;

(ii) faoi réir cheanglais alt 23, fruiliú a ghlacadh;



[2013.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

(iii) faoi réir cheanglais alt 23, cinneadh a dhéanamh
maidir leis an gconair is giorra atá ar fáil idir tosach
agus críoch fruilithe agus cloí léi;

(iv) ceanglais shonraithe an duine a rinne an fheithicil a
fhruiliú a chomhlíonadh, i gcás gur ceanglais
réasúnacha na ceanglais sin;

(v) táillí a thaifeadadh roimh thosach fruilithe;

(vi) an ceanglas admhálacha a thairiscint i leith táille;

(vii) riachtanais aon duine ag a bhfuil deacrachtaí
luaineachta, céadfa nó deacrachtaí eile a éascú le
linn fruiliú a sholáthar agus a ghlacadh.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, le linn rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo, ceanglais agus coinníollacha éagsúla a shocrú—

(a) i ndáil le hoibriú earnálacha éagsúla díobh seo a leanas—

(i) beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe,
agus

(ii) oibritheoirí seoltacha agus daoine eile a oibríonn
seirbhísí áirithinte le haghaidh beagfheithiclí
seirbhíse poiblí,

(b) d’imthosca éagsúla, agus

(c) do limistéar nó contaetha éagsúla sa Stát.

(3) Féadfar, le rialacháin faoin alt seo, a dhearbhú maidir le sárú
sonraithe ar na rialacháin i leith aon cheann de na nithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), gur sárú substainteach ar na rialacháin é,
ag féachaint do chineál an tsáraithe.

(4) Aon duine a mhainníonn rialachán faoin alt seo a
chomhlíonadh nó a sháraíonn rialachán faoin alt seo, a sonraítear
sna rialachán gur foráil phionósach é, déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair—

(a) i gcás go ndearbhaítear faoi fho-alt (3) maidir leis an sárú
gur sárú substainteach é, fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi, nó

(b) i gcás aon sárú eile, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

21.—(1) Féadfaidh an tÚdarás—

(a) cód cleachtais a bhunú, nó

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

chun—

(i) treoir phraiticiúil a chur ar fáil do shealbhóirí ceadúnas,
agus
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(ii) caighdeáin a bhunú i ndáil le hiompraíocht ghinearálta,
dualgais agus iompar tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus a bpaisinéirí nó daoine a bhfuil sé ar intinn
acu a bheith ina bpaisinéirí, agus i ndáil le hiompraíocht
ghinearálta, dualgais agus iompar daoine a chuireann
seirbhísí ar fáil i leith an chéanna.

(2) Maidir le cód cleachtais, is cód cleachtais é i dteannta aon
rialacháin BFSP i ndáil leis na nithe a bhfuil feidhm ag an gcód
maidir leo agus ní ina n-ionad.

(3) Foilseoidh an tÚdarás cód cleachtais—

(a) ar shuíomh gréasáin an Údaráis i cibé foirm nó modh is
cuí leis an Údarás, agus

(b) i bhfoirm chlóite a bheidh ar fáil ach í a iarraidh ar cibé
táille réasúnach (más ann) a íoc a chinnfidh an tÚdarás,

agus sonrófar sa chód foilsithe an dáta óna bhfuil éifeacht leis nó le
haon leasú air.

(4) Tá sé de dhualgas ar dhuine cód cleachtais a bhfuil feidhm
aige maidir leis nó léi a chomhlíonadh a mhéid is indéanta le réasún.

(5) Sula ndéanfaidh an tÚdarás cód cleachtais a bhunú nó a
ghlacadh—

(a) foilseoidh sé dréacht den chód beartaithe ar shuíomh
gréasáin an Údaráis agus ceadóidh sé tréimhse
shonraithe, nach lú ná 21 lá ón dáta foilsithe, do dhaoine
chun uiríll i scríbhinn a dhéanamh chun an Údaráis i ndáil
leis an dréachtchód nó leis an dréachtleasú, agus

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

(6) Tá feidhm ag fo-alt (7) in imeachtaí i leith cion faoin Acht seo
i gcás go raibh cód cleachtais iomchuí i bhfeidhm an tráth a
ndearnadh an cion líomhnaithe.

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

(a) gur mhainneachtain é cód cleachtais iomchuí dá
dtagraítear i bhfo-alt (6) a urramú, nó

(b) gur chomhlíonadh é ar an gcód cleachtais sin,

beidh an mhainneachtain nó an comhlíonadh inghlactha mar
fhianaise.

(8) Aon chóip de chód cleachtais a bhfuil deimhniú formhuinithe
air a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don Údarás, arna
údarú nó arna húdarú chuige sin ag an Údarás, á rá gur cóip dhílis
den chód cleachtais an chóip, féadfar, gan chruthúnas ar shíniú an
duine a shíníonn an deimhniú nó go bhfuil sé nó sí údaraithe chun
an deimhniú a shíniú, í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus san uile
imeacht faoin Acht seo agus, mura suífear a mhalairt, is fianaise ar
an gcód cleachtais í.
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(9) San alt seo, ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna
bhunú nó arna ghlacadh faoi fho-alt (1).

22.—(1) Níl feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le duine atá ag tiomáint nó ag úsáid bus (de réir
bhrí alt 2 d’Acht 2009)—

(i) i bhfeidhmiú seirbhíse bus phoiblí do phaisinéirí (de
réir bhrí alt 2 d’Acht 2009), nó

(ii) atá fruilithe, seachas in áit phoiblí, chun paisinéirí a
iompar ar luaíocht,

agus

(b) i ndáil le fo-alt (2), maidir le duine atá ag tiomáint nó ag
úsáid feithicil inneallghluaiste de réir alt 53 nó 56.

(2) Ní dhéanfaidh duine feithicil inneallghluaiste lena mbaineann
an t-alt seo a thiomáint ná a úsáid in áit phoiblí chun daoine a iompar
ar fruiliú nó ar luaíocht mura rud é—

(a) maidir leis an bhfeithicil—

(i) gur beagfheithicil seirbhíse poiblí í atá ceadúnaithe
faoi rialacháin cheadúnúcháin, agus

(ii) go bhfuil sí ceadúnaithe lena hoibriú nó lena tiomáint
san áit sin,

agus

(b) go sealbhaíonn an duine ceadúnas chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí den earnáil atá á tiomáint nó á húsáid
aige nó aici a thiomáint.

(3) Ní thabharfaidh duine turas ná ní sheasfaidh duine chun
fruilithe le feithicil inneallghluaiste lena mbaineann an t-alt seo agus
atá á tiomáint aige nó aici, nó a bhfuil sé nó sí i bhfeighil uirthi, in
áit phoiblí mura rud é—

(a) gur tacsaí í an fheithicil ar ina leith atá ceadúnas i
bhfeidhm chun na gcríoch sin, agus

(b) go sealbhaíonn an duine ceadúnas chun tacsaí a thiomáint
agus chun turas a thabhairt nó seasamh chun fruilithe leis
an tacsaí in áit phoiblí.

(4) Aon duine a sháraíonn fo-alt (2) nó (3), déanann sé nó sí cion
agus, mura úinéir na feithicle é nó í an duine sin, déanann an t-úinéir
sin cion, agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi.

(5) I gcás go gceanglaítear ar dhuine faoi rialacháin
cheadúnúcháin ceadúnas a shealbhú chun gníomhú mar oibritheoir
seoltach nó chun seirbhísí áirithinte a sholáthar, ní ghníomhóidh
duine mar oibritheoir seoltach ná ní sholáthróidh sé nó sí seirbhísí
áirithinte, de réir mar a bheidh, mura rud é go sealbhaíonn an duine
ceadúnas ina leith sin.
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(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (5), déanann sé nó sí cion agus
dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 a
chur air nó uirthi.

(7) San alt seo—

ciallaíonn “ceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint”
ceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint arna
dheonú faoi alt 9 nó rialacháin faoi alt 34 d’Acht 2003 nó alt 82
d’Acht 1961;

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le feithicil, úinéir cláraithe na feithicle (de
réir bhrí alt 56 (arna chur isteach le halt 2 d’Acht na mBóithre, 2007)
d’Acht na mBóithre, 1993);

tá le “áit phoiblí” an bhrí a shanntar dó in Acht 1961;

ciallaíonn “ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí” ceadúnas, i leith
beagfheithicle seirbhíse poiblí, arna dheonú faoi alt 9 nó rialacháin
faoi alt 34 d’Acht 2003 nó alt 82 d’Acht 1961;

folaíonn an briathar “úsáid” feithicil inneallghluaiste a stad nó a
locadh, nó an fheithicil do sheasamh, chun fruilithe in áit seasaimh
cheaptha.

23.—(1) Aon tiománaí beagfheithicle seirbhíse poiblí ar ina leith
a comhaontaíodh táille roimh thosach an fhruilithe a ghearrann
táille, nó a fhéachann le táille a ghearradh, is mó ná an táille a
comhaontaíodh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

(2) Ní dhéanfaidh tiománaí tacsaí a bheidh ar thuras chun fruilithe
nó ar fostú lena fhruiliú nó lena fruiliú nó ag seasamh chun fruilithe
in áit seasaimh cheaptha, cibé acu atá an tacsaí ag seasamh chun
fruilithe ag ceann na háite seasaimh nó nach bhfuil, diúltú duine a
iompar mar phaisinéir sa tacsaí, ach amháin más rud é—

(a) go rachfaí thar an líon daoine a cheadaítear a iompar sa
tacsaí faoin gceadúnas i leith na feithicle sin dá ndéanfaí
amhlaidh,

(b) gur faide ná 30 ciliméadar (nó cibé fad eile a bheidh arna
shonrú i rialacháin arna ndéanamh ag an Údarás) turas
beartaithe an duine ó thosach an turais,

(c) go bhfuil drochdhála aimsire nó bóthair nó rialuithe
tráchta ag fearadh ar an turas nó ar an gconair ar shlí a
fhágann nach mbeadh an turas sábháilte nó sodhéanta,

(d) go sáraíonn bagáiste nó airceadail eile atá i seilbh an duine
agus atá le hiompar san fheithicil acmhainn iompair
bagáiste an tacsaí nó go bhféadfaidís damáiste a
dhéanamh don tacsaí, nó

(e) maidir leis an bpaisinéir nó leis an duine a bhfuil sé ar
intinn aige nó aici a bheith ina phaisinéir nó ina
paisinéir—
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(i) go ndealraíonn sé nó sí a bheith, nó go ngníomhaíonn
sé nó sí ar shlí atá, fóbartach, meisciúil, óltach nó
mí-ordúil, nó go bhfuil cúis ag an tiománaí chun a
chreidiúint go ngníomhódh sé nó sí amhlaidh, nó

(ii) go bhfuil sé nó sé chomh ciafartach sin go ndéanfaí
difear, i dtuairim an tiománaí, do shláintíocht nó do
ghlaineacht an tacsaí dá n-iomprófaí an duine sin.

(3) Ní dhéanfaidh tiománaí tacsaí, nuair a fhruilítear é nó í chun
turas a dhéanamh, an turas a chríochnú, mura n-iarrfaidh an paisinéir
a mhalairt, ar shlí seachas—

(a) tríd an gconair is giorra a ghabháil, más indéanta, nó

(b) le toiliú an phaisinéara, tríd an gconair is caoithiúla a
ghabháil.

(4) Aon tiománaí tacsaí a mhainneoidh, gan cúis réasúnach, fo-alt
(2) nó (3) a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

24.—(1) Féadfaidh an tÚdarás ordú (dá ngairtear “ordú uastáillí”
san alt seo) a dhéanamh lena socraítear na huastáillí a fhéadfaidh
tiománaí tacsaí a ghearradh.

(2) Féadfar uastáillí éagsúla a shocrú faoin alt seo—

(a) i leith fruilithe arna n-áirithiú ar bhonn fruilithe shingil
agus ar bhonn fruilithe chomhroinnte,

(b) d’imthosca éagsúla nó do thráthanna éagsúla.

(3) Sula socróidh an tÚdarás uastáillí faoin alt seo—

(a) rachaidh sé i gcomhairle—

(i) leis an gCoiste Comhairleach, agus

(ii) leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí,

(b) foilseoidh sé fógra ar a shuíomh gréasáin agus i nuachtán
náisiúnta amháin nó níos mó—

(i) á chur in iúl go bhfuil sé beartaithe an fheidhm a
fheidhmiú, agus

(ii) á rá go bhféadfar uiríll i ndáil leis an togra a
dhéanamh i scríbhinn chuig an Údarás roimh dháta
sonraithe (is dáta nach luaithe ná mí amháin tar éis
fhoilsiú an fhógra),

agus

(c) breithneoidh sé aon tuairimí a thabharfaidh an Coiste
Comhairleach, an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí agus
aon uiríll a dhéanfar de bhun mhír (b).

(4) I gcás go socróidh an tÚdarás uastáillí faoin alt seo, foilseoidh
an tÚdarás mionsonraí faoi na táillí a shocrófar ar a shuíomh
gréasáin agus i nuachtán náisiúnta amháin nó níos mó.
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(5) Féadfaidh oifigeach don Údarás deimhniú a eisiúint á
dheimhniú maidir le táillí sonraithe ar lá sonraithe gurbh iad na
huastáillí iad a bhí socraithe.

(6) Maidir le deimhniú a airbheartóidh a bheith arna eisiúint faoi
fho-alt (5) á dheimhniú maidir le táille shonraithe ar lá sonraithe
gurbh í an uastáille a bhí socraithe le haghaidh tacsaí, beidh sé, gan
cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartóidh an deimhniú a shíniú
nó gan cruthúnas gurbh é nó í an duine cuí lena eisiúint, ina fhianaise
ar na nithe arna ndeimhniú sa deimhniú go dtí go suífear a mhalairt.

(7) Aon tiománaí tacsaí a dhéanann táille a ghearradh nó a
fhéachann le táille a ghearradh le haghaidh fruilithe, ar táille í is mó
ná an uastáille a fhéadfar a ríomh de réir ordú uastáillí, déanann sé
nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú hachomair, fíneáil d’aicme
B a chur air nó uirthi.

(8) Déanfaidh duine, nó i gcás go mbeidh socruithe i ndáil le
híocaíocht déanta roimh ré le páirtí eile, déanfaidh an páirtí sin, is
duine nó páirtí a mbeidh beagfheithicil seirbhíse poiblí fruilithe aige
nó aici, an táille a comhaontaíodh roimh ré i leith an fhruilithe a íoc
nó, i gcás go bhfuil an uastáille i leith an fhruilithe faoi réir ordú
uastáillí, íocfaidh sé nó sí an táille a chinnfear de réir an ordaithe sin.

(9) Aon duine a fhruileoidh beagfheithicil seirbhíse poiblí agus
nach ndéanfaidh de réir fho-alt (8) gan leithscéal réasúnach, déanann
sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó i a chiontú hachomair, fíneáil
d’aicme D a chur air nó uirthi.

(10) Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ordaithe uastáillí
fo-alt (3) nó (4) a fhágáil gan chomhlíonadh.

(11) San alt seo—

ciallaíonn “fruiliú comhroinnte” fruiliú arna áirithiú i gcomhpháirt
ag níos mó ná duine amháin an tráth céanna, is fruiliú nach gá a
bheith ag críochnú san áit chéanna, ó áit seasaimh cheaptha atá
ainmnithe ag údarás áitiúil chun críocha fruilithe chomhroinnte;

ciallaíonn “fruiliú singil” fruiliú arna áirithiú ag duine amháin thar
ceann an duine sin amháin nó thar ceann an duine sin agus daoine
breise.

25.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil fodhlíthe a dhéanamh maidir le
haon limistéar sonraithe ina limistéar feidhme chun gach críche nó
aon chríche díobh seo a leanas—

(a) na háiteanna (“áiteanna seasaimh ceaptha”) a cheapadh
ina bhféadfaidh tacsaithe seasamh chun fruilithe;

(b) an líon uasta tacsaithe a shocrú a fhéadfaidh seasamh chun
fruilithe ag an am céanna in aon áit seasaimh cheaptha
áirithe;

(c) áiteanna seasaimh ceaptha a shonrú nach bhféadfaidh
tacsaithe seasamh chun fruilithe iontu ach amháin ag
tráthanna áirithe, agus na tráthanna sin a shonrú;

(d) an modh ina mbainfidh tacsaithe úsáid as aon áit seasaimh
cheaptha áirithe, agus an modh ina seasfaidh

siad chun fruilithe ann, a chinneadh;



[2013.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

(e) toirmeasc a chur ar thacsaithe seasamh chun fruilithe in
áiteanna sa limistéar nach áiteanna seasaimh ceaptha iad;

(f) úsáid áiteanna seasaimh ceaptha a rialáil agus a rialú
thairis sin.

(2) Féadfar fodhlíthe éagsúla a dhéanamh faoin alt seo—

(a) i leith limistéir éagsúla laistigh de limistéar feidhme an
údaráis áitiúil lena mbaineann, agus

(b) i leith imthosca éagsúla eile.

(3) Ní sheasfaidh tiománaí tacsaí chun fruilithe leis an tacsaí ach
amháin in áit seasaimh cheaptha i limistéar ina bhfuil sé ceadúnaithe
chun seasaimh amhlaidh faoi alt 9.

(4) Ní sheasfaidh tiománaí tacsaí, ná ní dhéanfaidh sé nó sí
iarracht seasamh, chun fruilithe leis an tacsaí—

(a) fad atá an líon uasta ceadaithe tacsaithe a fhéadfaidh
seasamh chun fruilithe san áit seasaimh cheaptha faoi
fhodhlíthe arna ndéanamh faoi fho-alt (1) ag seasamh
chun fruilithe san áit seasaimh, nó

(b) de shárú ar aon fhodhlí eile arna dhéanamh faoi fho-alt
(1).

(5) I gcás go mbeidh áit seasaimh cheaptha lán, ní sheasfaidh
tiománaí tacsaí leis an tacsaí ar chuid den bhóthar poiblí atá tadhlach
leis an áit seasaimh nó cóngarach di.

(6) Ní sheasfaidh tiománaí tacsaí leis an bhfeithicil, ná ní locfaidh
sé nó sí í, in áit seasaimh cheaptha mura bhfuil an fheithicil ar fáil
chun fruilithe.

(7) Maidir le tiománaí feithicle inneallghluaiste, nó duine atá i
bhfeighil feithicil inneallghluaiste, nach tacsaí, ní sheasfaidh sé nó sí
leis an bhfeithicil ná ní locfaidh sé nó sí í, in áit seasaimh cheaptha.

(8) Más rud é, i dtuairim comhalta den Gharda Síochána, go
bhfuil fo-alt (6) nó (7) á shárú ag tiománaí feithicle, nó ag duine atá
i bhfeighil feithicle, féadfaidh an comhalta a cheangal ar an duine an
fheithicil a aistriú ón áit seasaimh cheaptha lena mbaineann.

(9) Aon duine a sháraíonn fomhíreanna (3), (4), (5), (6) nó (7),
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme D a chur air nó uirthi.

(10) Aon duine a mhainníonn ceanglas ó chomhalta den Gharda
Síochána faoi fho-alt (8) a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air
nó uirthi.

(11) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine atá ag
mainneachtain ceanglas faoi fho-alt (8) a chomhlíonadh, i dtuairim
an chomhalta, a ghabháil gan bharántas.

(12) I gcás go mbeartaíonn údarás áitiúil fodhlíthe a dhéanamh
faoin alt seo—

(a) rachaidh sé i gcomhairle leis an Údarás agus le Coimisinéir
an Gharda, agus
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(b) foilseoidh sé fógra san Iris Oifigiúil, ar a shuíomh gréasáin
agus i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa
limistéar lena mbainfidh na fodhlíthe beartaithe, ar fógra
é ina sonrófar—

(i) go mbeartaíonn an t-údarás fodhlíthe a dhéanamh
faoin alt seo i ndáil leis an limistéar agus go bhfuil
dréacht de na fodhlíthe beartaithe ar fáil lena
iniúchadh ar a shuíomh gréasáin, agus

(ii) go bhféadfaidh aon duine dá ndéanann sé difear uiríll
a dhéanamh chuig an údarás roimh dháta sonraithe.

(13) I gcás go bhfoilsítear fógra de bhun fho-alt (12), féadfaidh
duine uiríll a dhéanamh i ndáil leis na fodhlíthe beartaithe chuig an
údarás áitiúil lena mbaineann roimh an dáta a shonraítear san fhógra,
agus, sula dtabharfaidh an t-údarás breith na fodhlíthe a dhéanamh
agus sula gcinnfidh sé cad a bheidh iontu, tabharfaidh sé aird ar aon
uiríll den sórt sin.

(14) I gcás go mbeartaíonn údarás áitiúil fodhlíthe a dhéanamh
faoin alt seo i ndáil le bóthar poiblí a bhfuil freagracht i leith a
chothabhála ar údarás bóithre (de réir bhrí Acht 1961) nach é an
t-údarás áitiúil, rachaidh an t-údarás áitiúil i gcomhairle leis an
údarás bóithre sula ndéanfaidh sé na fodhlíthe.

(15) A luaithe is féidir tar éis fodhlíthe a dhéanamh faoin alt seo,
foilseofar fógra faoina ndéanamh i nuachtán amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar lena mbaineann na fodhlíthe agus ar shuíomh
gréasáin an údaráis áitiúil lena mbaineann.

(16) Féadfaidh an tÚdarás treoirlíne d’údaráis áitiúla i ndáil le
fodhlíthe faoi fho-alt (1) agus faoina mbeidh iontu a dhréachtú agus
a fhoilsiú. Beidh aird ag údarás áitiúil ar aon treoirlínte den sórt sin.

(17) Is feidhm fhorchoimeádta an fheidhm a thugtar d’údarás
áitiúil faoi fho-alt (1).

(18) Maidir le fodhlíthe faoi alt 84 (arna leasú le halt 29 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 2004) d’Acht 1961 atá i bhfeidhm díreach
roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh siad i bhfeidhm tar éis
an tosach feidhme sin amhail is dá mba faoin alt seo a rinneadh iad
agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

(19) San alt seo—

tá le “bóthar poiblí” an bhrí a shanntar dó in Acht na mBóithre,
1993;

ciallaíonn “suíomh gréasáin” i ndáil le húdarás áitiúil, suíomh
gréasáin a choimeádann nó a úsáideann an t-údarás áitiúil ar an
idirlíon.

26.—(1) Ní dhéanfaidh duine na focail “taxi” ná “tacsaí” ná aon
fhocal is malairt leagain de na focail sin, nó a dhíorthaíonn uathu nó
is tiontú orthu nó is analach dóibh, a úsáid ná a thaispeáint ar
fheithicil ná ar aon chomhartha ná fógrán a bheidh ceangailte den
fheithicil, mura mbeidh an fheithicil ceadúnaithe mar thacsaí faoi
alt 9.

(2) Ní dhéanfaidh duine aon doiciméad nó fógrán maidir le
seirbhísí beagfheithicle seirbhíse poiblí ar a mbeidh an focal “taxi”
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nó “tacsaí” nó aon fhocal is malairt leagain de na focail sin nó a
dhíorthaíonn uathu nó is tiontú orthu nó is analach dóibh le feiceáil
a úsáid, mura mbaineann an tseirbhís leis an tseirbhís sin a sholáthar
le tacsaí atá ceadúnaithe faoi alt 9.

(3) Ní dhéanfaidh duine comhartha nó sainaitheantas tacsaí arna
eisiúint de réir rialacháin BFSP ná comhartha nó sainaitheantas a
airbheartaíonn gur comhartha nó sainaitheantas den sórt sin é a
úsáid ar fheithicil nach bhfuil ceadúnaithe mar thacsaí.

(4) Aon duine a sháraíonn an t-alt seo déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

27.—(1) Ní dhéanfaidh duine seirbhís beagfheithicle seirbhíse
poiblí ar fruiliú a chur chun cinn, a thairiscint nó a fhógairt, más rud
é, an tráth a dhéantar an cur chun cinn, an tairiscint nó an fhógairt,
nach sealbhaíonn an duine ceadúnas chun an tseirbhís a sholáthar ar
ina leith atá an fheithicil le fruiliú nó nach bhfuil aon cheadúnas i
bhfeidhm i leith beagfheithicle seirbhíse poiblí lena mbaineann an
cur chun cinn, an tairiscint nó an fhógairt.

(2) Aon duine a sháraíonn an t-alt seo déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

(3) Féadfaidh duine údaraithe dul isteach in aon áitreabh (seachas
teaghais phríobháideach, gan toiliú áititheoir na teaghaise) nó áit a
bhfuil forais réasúnacha aige nó aici lena chreidiúint go bhfuil
seirbhís beagfheithicle seirbhíse poiblí ar fruiliú á cur chun cinn, á
tairiscint nó á fógairt ag duine agus—

(a) iniúchadh a dhéanamh ar an áitreabh nó ar an áit agus ar
aon bhunábhar cuir chun cinn nó fógraíochta nó ar ábhar
clóite nó faisnéis (i cibé foirm ina gcoinnítear é nó í) a
bhaineann beagfheithicil seirbhíse poiblí a fhruiliú,

(b) cibé faisnéis atá réasúnach a iarraidh ar aon duine a bhfuil
drochamhras air nó uirthi go bhfuil seirbhísí den sórt sin
á gcur chun cinn, á dtairiscint nó á bhfógairt aige nó
aici, agus

(c) a cheangal ar an duine a ainm agus a sheoladh nó a hainm
agus a seoladh a thabhairt.

(4) I gcás gur deimhin le duine údaraithe go bhfuil seirbhísí á gcur
chun cinn, á dtairiscint nó á bhfógairt ag duine contrártha d’fho-alt
(1), féadfaidh sé nó sí—

(a) ábhar clóite nó bunábhar a bhaineann le seirbhísí den sórt
sin a urghabháil agus a choinneáil, agus

(b) a cheangal ar aon duine a mheasann sé nó sí atá ag
déanamh seirbhísí den sórt sin a chur chun cinn, a
thairiscint nó a fhógairt scor den ghníomhaíocht sin
láithreach.

(5) Aon duine a éilíonn leas a bheith aige nó aici in ábhar clóite
nó i mbunábhar a urghabhadh faoi fho-alt (4)(a), féadfaidh sé nó sí,
tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an dáta a urghabhadh an ní, iarratas
a dhéanamh chuig breitheamh den Chúirt Dúiche ar laistigh dá

37

Cd.3 A.26

Toirmeasc ar
sheirbhísí
beagfheithicle
seirbhíse poiblí
neamhcheadúnaithe
a chur chun cinn, a
thairiscint nó a
fhógairt.



Cd.3 A.27

Brionnú agus úsáid
neamhdhleathach
sainaitheantais
beagfheithicle
seirbhíse poiblí agus
sainaitheantais
tiománaí.

38

[Uimh. 37.] [2013.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

dhúiche nó dá dúiche a rinneadh an urghabháil ar ordú á ordú an t-
ábhar nó an bunábhar a thabhairt ar ais don duine sin agus déanfaidh
an breitheamh, ar an iarratas a éisteacht—

(a) más deimhin leis nó léi gur ndearnadh an urghabháil faoi
fho-alt (4)(a) go cuí, an urghabháil agus an choinneáil a
dhaingniú, nó

(b) mura deimhin leis nó léi amhlaidh, a ordú an t-ábhar nó
an bunábhar a urghabhadh a thabhairt ar ais don duine.

(6) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche éisteacht iarratais
arna dhéanamh chuige nó chuici faoi fho-alt (5) a chur ar atráth go
dtí go gcríochnófar aon imeachtaí faoi fho-alt (8) a bhaineann leis an
ní áirithe.

(7) Más rud é, maidir le duine a éilíonn leas a bheith aige nó aici
in ábhar nó i mbunábhar a urghabhadh agus a coinníodh faoi fho-
alt (4)—

(a) nach ndéanann sé nó sí iarratas chun na Cúirte Dúiche
laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5) nó go
ndéanann sé nó sí iarratas den sórt sin laistigh den
tréimhse sin agus go ndéanann an Chúirt an t-iarratas a
dhíbhe nó go dtarraingíonn an duine siar é, nó

(b) nach ndéanann sé nó sí iarratas laistigh den tréimhse ama
iomchuí chun é a scaoileadh,

féadfaidh an tÚdarás é a dhiúscairt.

(8) Aon duine—

(a) a chuirfidh bac ar dhuine údaraithe le linn dó nó di ábhar
nó bunábhar a urghabháil nó a choinneáil faoi fho-alt
(4)(a), nó

(b) a mhainníonn ceanglas ó dhuine údaraithe faoi fho-alt
(4)(b) a chomhlíonadh,

déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

28.—(1) Ní dhéanfaidh duine aon sainaitheantas, comhartha,
diosca nó suaitheantas a sholáthraítear faoi rialacháin BFSP a
bhrionnú nó a athrú le hintinn mheabhlaireachta.

(2) Ní dhéanfaidh duine aon sainaitheantas, comhartha, diosca nó
suaitheantas a eisíodh i leith feithicle eile a úsáid ná a thaispeáint ar
bheagfheithicil seirbhíse poiblí nó ar fheithicil a airbheartaíonn gur
beagfheithicil seirbhíse poiblí é.

(3) Ní dhéanfaidh duine aon sainaitheantas nó suaitheantas a
eisíodh chuig duine eile i leith beagfheithicil seirbhíse poiblí a
thiomáint faoi rialacháin BFSP a úsáid ná a thaispeáint ar a phearsa
nó ar a pearsa nó i mbeagfheithicil seirbhíse poiblí nó i bhfeithicil a
airbheartaíonn gur beagfheithicil seirbhíse poiblí é.

(4) Aon duine a sháraíonn an t-alt seo, déanann sé nó sí cion
agus dlífear—



[2013.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoin alt seo tá aon
cheadúnas a shealbhaíonn sé nó sí arna chúlghairm.

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

29.—(1) Ní dhéanfaidh paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn
aige nó aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil
seirbhíse poiblí na nithe seo a leanas—

(a) dul isteach san fheithicil, ach amháin le toiliú an tiománaí,

(b) an fheithicil a dhamáistiú d’aon turas nó go meargánta,

(c) aon uirlis, comhartha nó fógra san fheithicil a aistriú, a
easáitiú, a aghlot nó a athrú d’aon turas nó go meargánta,

(d) seile a chaitheamh san fheithicil nó ar an bhfeithicil nó aon
chuid den fheithicil a shalú d’aon turas nó go meargánta,

(e) aon deoch mheisciúil, tobac nó druga rialaithe (de réir bhrí
an Achta um Mí-Úsáid Drugaí, 1977) a thomhailt san
fheithicil, nó

(f) aon steallaire (de réir bhrí an Achta um Chionta Neamh-
Mharfacha in aghaidh an Duine, 1997) nó uirlis ghéar,
gloine bhriste nó aon ní eile ar dóigh dó dochar a
dhéanamh a fhágáil d’aon turas nó go meargánta in aon
chuid den fheithicil.

(2) Maidir le paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn aige nó aici
a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
poiblí—

(a) comhlíonfaidh sé nó sí—

(i) aon chód iompair i ndáil le hiompraíocht paisinéirí i
bhfeithiclí den sórt sin, agus

(ii) aon iarraidh réasúnach arna déanamh air nó uirthi ag
tiománaí na feithicle,

agus

(b) íocfaidh sé nó sí aon táille arna héileamh go dleathach air
nó uirthi ag tiománaí na feithicle.

(3) Ní dhéanfaidh paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn aige nó
aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
phoiblí, gan cead ó thiománaí na feithicle, bia nó deochanna neamh-
alcólacha a thomhailt.
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(4) I gcás go bhfuil paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn aige nó
aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
phoiblí ag sárú fho-alt (1) nó (3) nó ag mainneachtain fo-alt (2) a
chomhlíonadh, féadfaidh tiománaí na feithicle a iarraidh ar an
bpaisinéir an fheithicil a fhágáil, in áit a bhfuil sé sábháilte ó
chontúirt tráchta nó ó ghuaiseacha eile, nó ar an duine a bhfuil sé ar
intinn aige nó aici a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir gan dul
isteach san fheithicil.

(5) I gcás go ndiúltaíonn duine feithicil a fhágáil ar a tiománaí é
a iarraidh, féadfaidh an tiománaí a iarraidh ar chomhalta den Gharda
Síochána an duine a aistriú as an bhfeithicil.

(6) Maidir le paisinéir nó duine a bhfuil sé ar intinn aige nó aici
a bheith ina phaisinéir nó ina paisinéir i mbeagfheithicil seirbhíse
poiblí a sháraíonn fo-alt (1) nó (3), déanann sé nó sí cion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó
uirthi.

CUID 4

Dícháiliúcháin Shainordaitheacha

30.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “cúirt chuí”, i ndáil le ciontú ar díotáil i gcion sonraithe—

(a) i gcás ciona seachas dúnmharú, dúnorgain nó éigniú, an
Chúirt Chuarda, agus

(b) i gcás cion dúnmharaithe, dúnorgana nó éignithe, an
Ard-Chúirt;

ciallaíonn “cion comhréire” cion faoi dhlí de chuid dlínse eile i gcás
inarbh éard é an gníomh nó an neamhghníomh arb éard é an cion
faoi dhlí na dlínse eile, dá ndéanfaí é sa Stát, cion a shonraítear i
bhfo-alt (3) nó sa Sceideal;

ciallaíonn “cúirt i ndlínse eile nach cúirt fodhlínse nó dlínse teoranta”
cúirt nó binse i ndlínse seachas an Stát a bhfuil an chumhacht aici
chun téarma príosúnachta 12 mhí nó níos mó a fhorchur ar dhuine i
leith an chiona lena mbaineann;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas chun beagfheithicil seirbhíse poiblí
a thiomáint;

ciallaíonn “cion gnéasach” cion dá dtagraítear i míreanna 5 go 11 de
Chuid 1, nó míreanna 4 go 7 de Chuid 2, den Sceideal;

ciallaíonn “cion sonraithe”—

(a) aon chion a luaitear sa Sceideal,

(b) cion arb éard é iarracht nó comhcheilg aon chion a luaitear
amhlaidh a dhéanamh nó cabhrú nó neartú lena
dhéanamh, nó comhairliú, sireadh, cur faoi deara, nó
gríosú é a dhéanamh, nó

(c) cion comhréire le cion a shonraítear sa Sceideal (seachas
cion a luaitear i mír 20 de Chuid 2 den Sceideal).
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(2) I gcás go ndéantar duine is iarratasóir ar cheadúnas nó is
sealbhóir ceadúnais a chiontú, ar díotáil nó i gcúirt i ndlínse eile nach
cúirt fodhlínse nó cúirt dlínse teoranta, i gcion sonraithe—

(a) a luaitear i gCuid 1 den Sceideal, ansin tá an duine, ó dháta
an chiontaithe, dícháilithe ar feadh a shaoil nó a saoil
chun ceadúnas a shealbhú, nó

(b) a luaitear i gCuid 2 den Sceideal—

(i) más rud é nach ndéantar ach fíneáil nó go ndéantar
téarma príosúnachta a gcuirtear a oibriú ar fionraí
ina iomláine, nó go ndéantar an dá rud, a fhorchur ar
an duine, ansin tá an duine, ó dháta an chiontaithe,
dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú ar feadh
tréimhse 12 mhí, nó

(ii) más rud é go ndéantar téarma príosúnachta nach
gcuirtear ar fionraí ina iomláine a fhorchur ar an
duine, ansin tá an duine dícháilithe chun ceadúnas
a shealbhú—

(I) le linn an téarma príosúnachta a fhorchuirtear,
agus

(II) ó dheireadh an téarma príosúnachta a
fhorchuirtear, tréimhse bhreise—

(A) 18 mí, i gcás nach faide ná 3 bliana an téarma
príosúnachta a fhorchuirtear,

(B) 2 bhliain, i gcás gur faide ná 3 bliana ach
nach faide ná 5 bliana an téarma
príosúnachta a fhorchuirtear,

(C) 3 bliana, i gcás gur faide ná 5 bliana ach nach
faide ná 7 mbliana an téarma príosúnachta
a fhorchuirtear, nó

(D) 5 bliana, i gcás gur faide ná 7 mbliana an
téarma príosúnachta a fhorchuirtear.

(3) I gcás go ndéantar duine is iarratasóir ar cheadúnas nó is
sealbhóir ceadúnais a chiontú, tar éis thosach feidhme an fho-ailt seo,
in aon cheann de na cionta seo a leanas, eadhon—

(a) ar díotáil, i dtiomáint neamhaireach faoi alt 52 d’Acht 1961
nó i dtiomáint chontúirteach faoi alt 53 den Acht sin,

(b) ar chiontú achomair, i dtiomáint chontúirteach faoi alt 53
d’Acht 1961,

(c) i bhfeithicil a thiomáint agus é nó í faoi bhrí meiscigh faoi
alt 4 d’Acht 2010,

(d) ina bheith i bhfeighil feithicle agus é nó í faoi bhrí meiscigh
faoi alt 5 d’Acht 2010, nó

(e) i mainneachtain sampla a chur ar fáil faoi alt 12 nó 14
d’Acht 2010, nó

(f) cion comhréire le cion a luaitear in aon cheann de na
míreanna roimhe seo,
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tá an duine sin dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú ar feadh
tréimhse aon dícháilithe (“an tréimhse chéadluaite”) agus—

(i) i gcás ciontú a luaitear i mír (a), tréimhse bhreise 5
bliana, nó

(ii) i gcás ciontú a luaitear i mír (b), (c), (d) nó (e), tréimhse
bhreise 3 bliana,

ó dheireadh na tréimhse céadluaite.

(4) Beidh éifeacht le dícháiliú faoin alt seo—

(a) ar dhul in éag don ghnáth-thréimhse ama chun achomharc
a thionscnamh in aghaidh an chiontaithe lena
mbaineann, nó

(b) i gcás achomhairc—

(i) más rud é go ndaingnítear an ciontú, ar é a
dhaingniú, nó

(ii) ar an achomharc a tharraingt siar.

(5) Tá feidhm ag fo-alt (2) maidir le duine a ciontaíodh i gcion
sonraithe roimh thosach feidhme an fho-ailt sin nó dá éis.

(6) Tá duine dícháilithe chun iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (8)
le linn dó nó di téarma príosúnachta a chur isteach.

(7) I gcás go ndícháilítear duine chun ceadúnas a shealbhú faoin
alt seo—

(a) ní dheonófar ceadúnas don duine, agus

(b) tá ceadúnas a shealbhaíonn an duine arna chúlghairm.

(8) Faoi réir fho-alt (6), i gcás go gciontaítear duine i gcion
sonraithe nó i gcion dá dtagraítear i bhfo-alt (3), féadfaidh an duine
iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí—

(a) chun go gceadófar dó nó di iarratas a dhéanamh ar
cheadúnas, nó

(b) i gcás gur duine dá dtagraítear i bhfo-alt (11) an duine,
chun go gceadófar dó nó di leanúint dá cheadúnas nó dá
ceadúnas a shealbhú.

(9) Féadfaidh an chúirt chuí iarratas faoi fho-alt (8) a dheonú i
gcás gur deimhin léi, sna himthosca go léir, gur duine cuí an duine
chun ceadú dó nó di iarratas a dhéanamh ar cheadúnas nó chun
leanúint de cheadúnas a shealbhú, de réir mar a bheidh.

(10) Déanfaidh an chúirt chuí, le linn cinneadh a dhéanamh i
dtaobh iarratas faoi fho-alt (8) a dheonú nó a dhiúltú, aird a thabhairt
ar na nithe seo a leanas:

(a) iompar an achomharcóra ó ciontaíodh é nó í;

(b) cineál an chiona is cúis leis an dícháiliú;
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(c) an ceann é an ciontú as a leanann an dícháiliú de líon
ciontuithe sa chion sonraithe céanna nó i gcionta
sonraithe éagsúla;

(d) an pionós nó an phianbhreith a fulaingíodh ar scór an
chiontaithe;

(e) an tréimhse dícháilithe i leith an chiona shonraithe;

(f) aon dícháiliú eile nó forghéilleadh a forchuireadh ar scór
an chiontaithe;

(g) an ndearnadh an cion i gcúrsa beagfheithicil seirbhíse
poiblí a úsáid nó turas a thabhairt chun fruilithe nó i
dtaca leis gcéanna;

(h) leas agus sábháilteacht paisinéirí i mbeagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus daoine den phobal;

(i) aon ní eile a mheasfaidh an chúirt is iomchuí.

(11) I gcás go mbeadh duine, mura mbeadh an fo-alt seo,
dícháilithe faoi fho-alt (2) chun ceadúnas a shealbhú as a bheith
ciontaithe, roimh thosach feidhme an ailt seo, i gcion dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), tá dícháiliú an duine arna fhionraí, faoi réir fho-alt
(12), le linn na tréimhse 12 mhí ón tosach feidhme sin.

(12) I gcás go ndéanfaidh an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (11)
iarratas chun na cúirte cuí faoi fho-alt (8) le linn na tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (11)—

(a) leanfaidh fionraí an dícháilithe fad a bheidh an t-iarratas
ar feitheamh, agus

(b) más rud é—

(i) go ndiúltófar don iarratas, tiocfaidh an dícháiliú in
éifeacht ó dháta an diúltaithe nó ar cibé dáta is
déanaí ná sin, nach faide ná 28 lá ó dháta an
diúltaithe, a cheadóidh an chúirt, nó

(ii) go ndéanfar an t-iarratas a tharraingt siar, tiocfaidh
an dícháiliú in éifeacht—

(I) 28 lá tar éis é a tharraingt siar, má dhéantar é a
tharraingt siar roimh dheireadh na tréimhse 12
mhí dá dtagraítear i bhfo-alt (11), nó

(II) má dhéantar é a tharraingt siar tar éis na tréimhse
sin, an lá tar éis é a tharraingt siar.

(13) (a) Aon duine a mbeidh sé ar intinn aige nó aici iarratas a
dhéanamh chun na cúirte iomchuí faoi fho-alt (8),
tabharfaidh sé nó sí fógra 21 lá i scríbhinn do Cheannfort
an Gharda Síochána don dúiche ina bhfuil gnáthchónaí
ar an duine nó ag a seolann sé nó sí gnó á rá go bhfuil sé
ar intinn aige nó aici an t-iarratas a dhéanamh agus, i gcás
gur sealbhóir ceadúnais an duine—
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(i) don údarás ceadúnúcháin a dheonaigh an ceadúnas,
agus

(ii) más rud é nár dheonaigh an tÚdarás an ceadúnas,
don Údarás.

(b) Nuair a bheidh an t-iarratas faoi fho-alt (8) á éisteacht—

(i) féadfaidh Ceannfort an Gharda Síochána don dúiche
ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ina ndéanann
sé nó sí, nó ina mbeartaíonn sé nó sí, beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint,

(ii) i gcás gur sealbhóir ceadúnais an duine a bheidh ag
déanamh an iarratais, féadfaidh an t-údarás
ceadúnúcháin a dheonaigh an ceadúnas agus, más
rud é nár dheonaigh an tÚdarás an ceadúnas, an
tÚdarás, agus

(iii) féadfaidh aon duine eile a mheasfaidh an chúirt chuí
a bheith iomchuí nó is duine dá ndéanfaidh an
t-iarratas difear,

láithriú agus beidh sé nó sí i dteideal éisteacht a fháil agus
fianaise a thabhairt ar aird don chúirt, agus féadfaidh an
chúirt aon fhianaise den sórt sin a bhreithniú le linn di an
t-iarratas a bhreithniú.

(c) Cuirfidh an chúirt iomchuí faoi deara fógra maidir lena
breith ar iarratas faoi fho-alt (8) a thabhairt do
Cheannfort an Gharda Síochána don dúiche ina bhfuil
gnáthchónaí ar an iarratasóir nó ina seolann sé nó sí gnó
agus don údarás ceadúnúcháin agus, murab é an tÚdarás
an t-údarás ceadúnúcháin, don Údarás.

(d) Is breith chríochnaitheach breith na cúirte cuí ar iarratas
faoi fho-alt (8), ach amháin, le cead na cúirte, go
bhféadfar achomharc i gcoinne na breithe a dhéanamh—

(i) i gcás breith ón gCúirt Chuarda, chun na hArd-
Chúirte, nó

(ii) i gcás breith ón Ard-Chúirt, chun na Cúirte Uachtaraí,

ar cheist shonraithe dlí amháin.

(14) Chun críocha fho-ailt (8) agus (12), measfar, maidir le duine
nach bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát, go bhfuil cónaí nó gnáthchónaí
air nó uirthi i gCuaird Bhaile Átha Cliath.

(15) I gcás go mbeidh iarratas déanta faoi fho-alt (2) d’alt 36
d’Acht 2003 roimh an Acht seo a rith, agus go mbeidh breith tugtha
ag cúirt i leith an iarratais, seasfaidh an bhreith amhail is dá
ndearnadh í faoi fho-alt (8).

(16) Beidh aird chuí ag údarás ceadúnúcháin ar bhreith na cúirte
cuí a mbeidh iarratas déanta chuici faoi fho-alt (8) lena gceadófar
don iarratasóir iarratas a dhéanamh ar cheadúnas, sula dtabharfaidh
sé a bhreith i dtaobh cibé acu a dheonóidh nó nach ndeonóidh sé
an ceadúnas.
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31.—(1) Déanfaidh iarratasóir ar cheadúnas nó sealbhóir
ceadúnais scéala a thabhairt i scríbhinn don údarás ceadúnúcháin i
dtaobh é nó í a chiontú i leith cion dá dtagraítear sa Sceideal nó in
alt 30(3) nó cibé cionta eile a shonróidh an tAire i rialacháin, a bhfuil
sé nó sí ciontaithe ina leith—

(a) i gcás iarratasóir ar cheadúnas, an tráth a dhéantar an
t-iarratas, agus

(b) i gcás sealbhóir ceadúnais—

(i) i gcás é nó í a chiontú tar éis thosach feidhme an ailt
seo, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin ó dháta
an chiontaithe, nó

(ii) i gcás é nó í a chiontú roimh an tosach feidhme sin,
laistigh d’aon mhí amháin ón tosach feidhme.

(2) Aon duine a mhainníonn scéala a thabhairt don údarás
ceadúnúcháin de réir an ailt seo nó a thugann faisnéis agus a fhios
aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach, déanann sé nó sí
cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A a chur air nó uirthi.

(3) Is cosaint é don chosantóir, in ionchúiseamh mar gheall ar
chion faoi fho-alt (2), a shuíomh go ndearna sé nó sí gach beart
réasúnach agus go ndearna sé nó sí gach dícheall cuí chun nach
ndéanfadh sé nó sí an cion

(4) I gcás go mainneoidh duine scéala a thabhairt don údarás
ceadúnúcháin de réir an ailt seo nó go dtabharfaidh sé nó sí faisnéis
agus a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach,
féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin a chinneadh nach duine
oiriúnach an duine chun ceadúnas a shealbhú agus más rud é—

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

(b) gur sealbhóir ceadúnais an duine, an ceadúnas sin a
fhionraí nó a chúlghairm.

32.—(1) In imeachtaí in aghaidh duine mar gheall ar chion faoi
alt 31, más rud é go ndéantar doiciméad a thabhairt ar aird don chúirt
ar doiciméad é a chomhlíonann an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) agus a airbheartaíonn go bhfuil sonraí ann i dtaobh chiontú an
duine sin i gcion comhréire (de réir bhrí alt 30(1)) lena mbaineann
sa dlínse eile agus i dtaobh an ghnímh arb é an cion é, beidh sé sin,
mura suífear a mhalairt, ina fhianaise ar na nithe atá luaite ann.

(2) Maidir leis an gcoinníoll a luaitear i bhfo-alt (1)—

(a) is é atá ann, maidir leis an doiciméad (ar doiciméad é a
dtabharfaidh an chúirt aird bhreithiúnach air) lena
mbaineann—

(i) go n-airbheartaíonn sé a bheith sínithe nó deimhnithe
ag breitheamh, giúistís nó oifigeach don dlínse dá
dtagraítear san fho-alt sin, agus

(ii) go bhfuil sé fíordheimhnithe faoi mhionn finné éigin
nó trína bheith séalaithe le séala oifigiúil aire nó
rúnaí stáit de chuid an stáit sin,

45

Cd.4

Oibleagáid
mionsonraí faoi
chionta a thabhairt
d’údarás
ceadúnúcháin.

Fianaise ar
chiontuithe
coigríche.



Cd.4 A.32

Mínithe (Cuid 5).

Cionta
neamhthuillteanais.

Neamhthuillteanais
a fhormhuiniú.

46

[Uimh. 37.] [2013.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

agus

(b) measfar é a bheith comhlíonta gan cruthúnas ar an síniú
nó ar an deimhniú, agus ar fhíordheimhniú an chéanna,
de réir mar atá na nithe sin le feiceáil sa doiciméad nó ar
an doiciméad

CUID 5

Scéim Neamhthuillteanas

33.—Sa Chuid seo—

léifear “dáta cuí” de réir alt 39;

ciallaíonn “cion neamhthuillteanais” cion a shonraítear in alt 34;

ciallaíonn “taifead ceadúnais BFSP” an iontráil a choimeádtar sa
chlár de cheadúnais arna chothabháil faoi alt 18 a bhaineann le
sealbhóir ceadúnais chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint.

34.—Aon chion arna dhéanamh ag sealbhóir ceadúnais faoi alt
7(5) nó (7), 8(8), 9(6), 11(4), 17(4), 20(4)(a), 22(4) nó (6), 23(1) nó
(4), 24(7), 26(4), 31(2), 37(3), 43(1) (i leith sárú ar alt 41) nó 68(3),
is cion neamhthuillteanais é.

35.—(1) I gcás go ndéanfaidh duine íocaíocht—

(a) faoi alt 37 d’Acht 2010 mar a shonraítear i bhfógra faoi alt
34 d’Acht 2010 i leith cion muirear seasta dá dtagraítear
i mír (c) (a cuireadh isteach le halt 62(b)) den alt sin, nó

(b) faoi fhógra um íocaíocht sheasta faoi alt 48 i leith cion
íocaíochta seasta,

más rud é gur cion neamhthuillteanais (seachas cion a shonraítear i
gcolún (2) den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag uimhir thagartha
7 nó 8) an cion, déanfar an líon neamhthuillteanas a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla a ghabhann leis an alt seo os coinne lua na
forála faoina dtarlaíonn an cion i gcolún (2) den Tábla a ghabhann
leis an alt seo os coinne lua an chiona, a fhormhuiniú, faoi réir agus
de réir fhorálacha na Coda seo, ar an iontráil sa taifead ceadúnais
BFSP a bhaineann leis an duine sin i leith an chiona
neamhthuillteanais líomhnaithe.

(2) I gcás go gciontófar duine i gcion neamhthuillteanais, déanfar,
faoi réir agus de réir na Coda seo, an líon neamhthuillteanas a
shonraítear i gcolún (4) den Tábla a ghabhann leis an alt seo os
coinne lua na forála faoina dtarlaíonn an cion i gcolún (2) den Tábla
os coinne lua an chiona, a fhormhuiniú ar an iontráil sa taifead
ceadúnais BFSP a bhaineann leis an duine i leith an chiona.

(3) Más rud é—

(a) cibé acu ar an ócáid chéanna nó nach ea—

(i) go ndéanann duine 2 íocaíocht nó níos mó dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) i leith cionta
neamhthuillteanais líomhnaithe arna ndéanamh ar
an ócáid chéanna, nó
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(ii) go gciontófar duine in 2 chion neamhthuillteanais nó
níos mó arna ndéanamh ar an ócáid chéanna,

ní dhéanfar neamhthuillteanais a fhormhuiniú ar an
iontráil sa taifead ceadúnais BFSP a bhaineann leis an
duine ach i leith aon chion amháin de na cionta
líomhnaithe nó de na cionta, arna gcinneadh, de réir mar
is cuí, de réir fho-alt (4), nó

(b) go ndéanann duine, cibé acu ar an ócáid chéanna nó nach
ea, íocaíocht amháin nó níos mó dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) agus go gciontaítear é nó í i gcion neamhthuillteanais
amháin nó níos mó agus gur an ócáid chéanna a rinneadh
na cionta líomhnaithe lena mbaineann agus na cionta
neamhthuillteanais, ní dhéanfar ach neamhthuillteanais i
leith aon chion amháin de na cionta líomhnaithe agus de
na cionta, arna gcinneadh de réir fho-alt (4), a
fhormhuiniú ar an iontráil sa taifead ceadúnais BFSP a
bhaineann leis an duine.

(4) I gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) murab ionann an líon neamhthuillteanas a bheadh le
formhuiniú (murach an fo-alt sin) ar an iontráil lena
mbaineann i leith ceann amháin de na cionta
líomhnaithe, nó de na cionta, lena mbaineann, agus an
líon nó na líonta i leith an chiona eile nó na gcionta eile,
déanfar, faoi réir mhír (b), an líon is mó acu a
fhormhuiniú ar an iontráil sa taifead ceadúnais BFSP,
agus

(b) más mó 2 cheann nó níos mó de na líonta a dúradh ná an
ceann eile nó na cinn eile, nó más iad na líonta is mó iad,
agus má tá siad ar chóimhéid lena chéile, ní
fhormhuineofar ach ceann amháin acu amhlaidh.

(5) I gcás go ndéanann duine íocaíocht faoi fho-alt (1) le comhalta
den Gharda Síochána, cuirfidh Coimisinéir an Gharda faoi deara, a
luaithe is féidir tar éis an íocaíocht a dhéanamh, go dtabharfar scéala
don Údarás maidir leis an íocaíocht.

(6) Ar íocaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh leis an
Údarás nó ar scéala a thabhairt dó faoi fho-alt (5), cuirfidh an
tÚddarás faoi deara, faoi réir fho-ailt (3), (7) agus (8), go ndéanfar
an líon cuí neamhthuillteanas a fhormhuiniú ar an iontráil i leith an
cheadúnais BFSP lena mbaineann.

(7) (a) Nuair a chiontaítear duine i gcion faoi fhoráil dá
dtagraítear in alt 34, déanfaidh cláraitheoir nó cléireach
na cúirte lena mbaineann, nó cibé comhalta eile
d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a ainmneoidh an
tseirbhís sin, scéala a thabhairt don Údarás maidir leis
an gciontú—

(i) i gcás go dtionscnaítear achomharc in aghaidh an
chiontaithe agus—

(I) go gcinntear in aghaidh an duine é, a luaithe is
féidir tar éis an cinneadh sin a dhéanamh, nó

(II) go dtarraingíonn an duine siar é, a luaithe is féidir
tar éis é a tharraingt siar, nó
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(ii) i gcás nach dtionscnaítear achomharc in aghaidh an
chiontaithe, a luaithe is féidir tar éis don ghnáth-
thréimhse ama chun achomharc den sórt sin a
thionscnamh dul in éag.

(b) I gcás go ndéanfar ciontú duine i gcion a fhreaschur ar
achomharc, ní gá scéala a thabhairt don Údarás maidir
leis an gciontú.

(8) Ar an Údarás d’fháil scéala faoi fho-alt (7)(a), i gcás gur cion
neamhthuillteanais é an cion, cuirfidh an tÚdarás faoi deara, faoi réir
fho-ailt (3) agus (9), go ndéanfar an líon cuí neamhthuillteanas a
fhormhuiniú ar an iontráil lena mbaineann.

(9) Más rud é nach bhfuil iontráil sa taifead ceadúnais BFSP i
ndáil le duine tráth a mbeadh neamhthuillteanas le formhuiniú uirthi
de bhun fho-alt (6) nó (8), dá mba ann d’iontráil den sórt sin, agus,
ina dhiaidh sin, go ndéantar iontráil den sórt sin, déanfar, air sin, an
neamhthuillteanas a fhormhuiniú amhlaidh.

AN TÁBLA

Neamhthuillteanais i leith sárú ar fhorálacha áirithe

Uimhir Cion neamhthuillteanais NeamhthuillteanaisNeamhthuillteanais
Thagartha faoin bhforáil seo a leanas ar mhuirear ar chiontú

seasta nó
íocaíocht

sheasta a íoc

1 Alt 7(5) 1 2

2 Alt 7(7) 2 4

3 Alt 8(8) 2 4

4 Alt 9(6) 1 2

5 Alt 11(4) 1 2

6 Alt 17(4) 1 2

7 Alt 20(4)(a) 4

8 Alt 22(4) nó (6) 4

9 Alt 23 (1) nó (4) 1 2

10 Alt 24(7) 1 3

11 Alt 26(4) 2 4

12 Alt 31(2) 2 4

13 Alt 37(3) 1 2

Alt 43(1) (i leith sárú ar alt 2 4
14 41)

15 Alt 68(3) 2 4

36.—Aon neamhthuillteanais a bheidh formhuinithe ar iontráil
duine sa taifead ceadúnais BFSP, fanfaidh siad, faoi réir alt 38(2), ar
an iontráil go ceann tréimhse 3 bliana dar tosach an dáta cuí, agus
cuirfidh an tÚdarás faoi deara—

(a) go ndéanfar neamhthuillteanais a bheidh arna
bhformhuiniú ar an iontráil lena mbaineann ar dháta an
fhógra faoi alt 33 i ndáil leis an dícháiliú a bhaint den
iontráil, agus
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(b) go dtabharfar fógra don duine lena mbaineann an iontráil,
nó go gcuirfear fógra chuige nó chuici, leis an bpost nó
ar shlí eile de réir mar a chinnfidh sé—

(i) maidir le deireadh a bheith leis an tréimhse
dícháiliúcháin agus maidir leis an dáta a bhfuil
deireadh léi, agus

(ii) maidir leis na neamhthuillteanais a bheith bainte den
iontráil agus maidir le sonraí na neamhthuillteanas a
baineadh di.

37.—(1) Nuair a fhormhuineofar neamhthuillteanais ar iontráil i
dtaifead ceadúnais BFSP duine, cuirfidh an tÚdarás faoi deara, a
luaithe is féidir ina dhiaidh sin, go dtabharfar fógra don duine, nó go
gcuirfear fógra chuige nó chuici, leis an bpost nó ar shlí eile—

(a) á rá go bhfuil an líon neamhthuillteanas a bheidh sonraithe
san fhógra formhuinithe ar an iontráil sa taifead
ceadúnais BFSP a bhaineann leis an duine—

(i) tar éis don duine íocaíocht dá dtagraítear in alt 35(1)
a dhéanamh, nó

(ii) tar éis an duine a chiontú i gcion neamhthuillteanais,

agus go bhfanfaidh siad, faoi réir alt 38(2), ar an iontráil
go ceann tréimhse 3 bliana dar tosach an dáta cuí, agus

(b) ina sonrófar an líon iomlán neamhthuillteanas a bheidh,
tar éis an fhormhuinithe, arna bhformhuiniú amhlaidh
agus, más 8 nó más mó ná 8 an líon sin, ina sonrófar go
ndícháileofar an duine faoi alt 38 chun ceadúnas a
shealbhú go ceann tréimhse 3 mhí dar tosach an dáta cuí
agus ina n-ordófar don duine an ceadúnas atá ina sheilbh
nó ina seilbh a thabhairt suas don údarás ceadúnúcháin
a dheonaigh an ceadúnas tráth nach déanaí ná 14 lá ón
dáta sin.

(2) Nuair a thabharfar fógra do dhuine nó nuair a chuirfear fógra
chuig duine faoi fho-alt (1), cuirfidh an tÚdarás faoi deara go
dtaifeadfar sonraí faoin bhfógra, lena n-áirítear a dháta, ar an iontráil
sa taifead ceadúnais BFSP a bhaineann leis an duine.

(3) Aon duine a mhainníonn ordachán faoi mhír (b) d’fho-alt (1)
i bhfógra faoin bhfo-alt sin a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil d’aicme C a chur
air nó uirthi.

38.—(1) Nuair a fhormhuinítear neamhthuillteanais ar an iontráil
i dtaifead ceadúnais BFSP duine, agus, dá dhroim sin, gur 8, nó gur
mó ná 8, an líon iomlán neamhthuillteanas a bheidh arna
bhformhuiniú amhlaidh, beidh an duine arna dhícháiliú nó arna
dícháiliú go ceann tréimhse 3 mhí dar tosach an dáta cuí, chun
ceadúnas a shealbhú chun beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint
agus beidh aon cheadúnas a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh ar
fionraí go comhréireach agus scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis le
linn thréimhse an dícháiliúcháin.

(2) I ndeireadh tréimhse dícháiliúcháin de bhun fho-alt (1),
cuirfidh an tÚdarás faoi deara—
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(a) go ndéanfar neamhthuillteanais a bheidh arna
bhformhuiniú ar an iontráil lena mbaineann a bhaint di
ar dháta an fhógra faoi alt 37 maidir leis an dícháiliú, agus

(b) go dtabharfar fógra don duine lena mbaineann an iontráil,
nó go gcuirfear fógra chuige nó chuici, leis an bpost nó
ar shlí eile de réir mar a chinnfidh sé—

(i) maidir le deireadh a bheith leis an tréimhse
dícháiliúcháin agus maidir leis an dáta a bhfuil
deireadh léi, agus

(ii) maidir leis na neamhthuillteanais a bheith bainte den
iontráil agus maidir le sonraí na neamhthuillteanas a
baineadh di.

(3) Níl feidhm ag alt 13 maidir le ceadúnas a chur ar fionraí faoi
fho-alt (1).

(4) Ní dhéanann fionraí faoin alt seo difear do dháta éagtha an
cheadúnais.

39.—(1) Sa Chuid seo, faoi réir an ailt seo, is é an dáta cuí, i ndáil
le neamhthuillteanais, an dáta atá 28 lá tar éis dháta an fhógra faoi
alt 37 a bhaineann le neamhthuillteanais, agus, chun críocha fheidhm
an ailt seo maidir le halt 38(1), is é atá san fhógra faoi alt 36 an
fógra i ndáil leis na neamhthuillteanais lena mbaineann arb iad na
neamhthuillteanais is déanaí iad a bheidh formhuinithe ar iontráil
sula ndéanfar an duine lena mbaineann an iontráil a dhícháiliú faoi
alt 38(1).

(2) Má fhadaíonn cúirt an tréimhse chun achomharc a
thionscnamh in aghaidh ciontú i gcion neamhthuillteanais, féadfaidh
sí, más cuí léi agus más dóigh léi gur cóir déanamh amhlaidh ar
mhaithe leis an gceartas, a fhoráil le hordú, i ndáil leis na
neamhthuillteanais lena mbaineann—

(a) go dtosóidh an tréimhse—

(i) 3 mhí a shonraítear in alt 38, nó

(ii) 3 bliana a shonraítear in alt 36,

nó go dtosóidh an dá thréimhse sin ar cibé dáta nó dátaí,
seachas an dáta nó na dátaí sin a shonraítear i

bhfo-alt (1), a bheidh luaite san ordú, nó

(b) gurb é a bheidh sa tréimhse sin ná 2 thréimhse
neamhleanúnacha a bheidh luaite san ordú nó gurb é a
bheidh i ngach tréimhse den sórt sin ná an 2 thréimhse
neamhleanúnacha a bheidh luaite amhlaidh.

(3) I gcás go ndéanfar ordú faoi fho-alt (2), déanfaidh an cléireach
nó an cláraitheoir cúirte cuí, nó cibé comhalta eile d’fhoireann na
Seirbhíse Cúirteanna a ainmneoidh an tseirbhís sin, scéala a
thabhairt don Údarás maidir leis an ordú.

(4) Maidir le cás ina ndéanfar ordú faoi fho-alt (2), forléireofar
fo-alt (1) de réir an ordaithe.
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(5) (a) In aon imeachtaí, aon deimhniú arna shíniú ag oifigeach
don Údarás arna údarú nó arna húdarú ag an Údarás
chuige sin agus ar deimhniú é ina sonrófar—

(i) go bhfuil an iontráil a bhaineann le duine iniúchta
aige nó aici,

(ii) gur formhuiníodh neamhthuillteanas ar an iontráil ar
dháta sonraithe, agus

(iii) dáta an fhógra faoi alt 38 a bhaineann leis an
neamhthuillteanas,

beidh sé inghlactha mar fhianaise ar na fíorais sin.

(b) Aon doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú faoi mhír (a)
é, measfar gur deimhniú den sórt sin é, agus measfar é a
bheith sínithe ag an duine a airbheartaíonn gur shínigh
sé nó sí é agus é a bheith sínithe amhlaidh de réir údarú
faoi mhír (a), mura suífear a mhalairt.

CUID 6

Forfheidhmiú

40.—(1) Féadfaidh an tÚdarás cibé daoine agus cibé líon daoine
nó cibé aicmí daoine (lena n-áirítear daoine is fostaithe de chuid
duine a mbeidh comhaontú seirbhíse déanta aige nó aici) a chinnfidh
sé a cheapadh i scríbhinn chun aon cheann nó chun gach ceann de
na feidhmeanna a thugtar do dhuine údaraithe faoin alt seo agus a
bheidh sonraithe sa cheapachán a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an tÚdarás barántas a cheaptha nó a ceaptha a
thabhairt do dhuine a cheapfar mar dhuine údaraithe faoi fho-alt (1),
ar é nó í a cheapadh, agus le linn dó nó di cumhacht a thugtar do
dhuine údaraithe faoin gCuid seo a fheidhmiú, déanfaidh sé nó sí,
má iarrann aon duine dá ndéanann an feidhmiú sin difear é, an
barántas a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh.

(3) D’fhonn a chinntiú go bhfuil an tAcht seo, nó cód cleachtais
nó an ceanglas go mbeidh beagfheithiclí seirbhíse poiblí nó feithiclí
atá á n-úsáid, nó a bheartaítear a úsáid, ar fruiliú nó ar luaíocht i
riocht ródacmhainneach á chomhlíonadh ag gach sealbhóir
ceadúnais, féadfaidh duine údaraithe—

(a) faoi réir fho-alt (6), aon tráth réasúnach, trí fhorneart
réasúnach a úsáid más gá, dul isteach san áitreabh nó
san áit ina dtarlaíonn aon ghníomhaíocht a bhaineann le
seirbhísí a sholáthar, nó atá coimhdeach le seirbhísí a
sholáthar, a bhaineann le beagfheithiclí seirbhíse poiblí
nó ina gcoinnítear nó ina bhfuil beagfheithiclí seirbhíse
poiblí, agus an t-áitreabh nó an áit a chuardach agus aon
fheithicil a gheofar ann a iniúchadh agus a scrúdú agus
aon cheadúnais, taifid nó doiciméid a gheofar ann a
iniúchadh.

(b) más comhalta den Gharda Síochána é nó í nó má tá
comhalta den Gharda Síochána ina theannta nó ina
teannta—
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(i) beagfheithicil seirbhíse poiblí nó feithicil a
airbheartaíonn gur feithicil den sórt sin í a stopadh,
nó

(ii) ar fheithicil den sórt sin a stopadh, a cheangal go
mbogfar í chuig áit in aice láimhe chun í a chuardach,
a iniúchadh agus a scrúdú, agus san áit sin aon
cheadúnas nó aon doiciméid san fheithicil a
chuardach, a iniúchadh agus a scrúdú amhlaidh,

(c) beagfheithicil seirbhíse poiblí nó feithicil a airbheartaínn
gur feithicil den sórt sin í a chuardach, a iniúchadh agus
a scrúdú,

(d) aon tástálacha a dhéanamh ar fheithicil, nó a cheangal go
dtabharfaí an fheithicil chuig áit shonraithe tráth a
shonrófar, chun tástálacha a dhéanamh uirthi,

(e) i gcás go bhfuil beagfheithicil seirbhíse poiblí, nó feithicil
a bhfuil drochamhras ar an duine údaraithe go bhfuil sí
á húsáid mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí, stoptha nó
loctha in áit phoiblí, an fheithicil a chuardach, a
iniúchadh agus a scrúdú agus aon cheadúnas nó
doiciméid eile a gheofar inti a scrúdú nó a iarraidh ar an
duine atá i bhfeighil ar an bhfeithicil an céanna a
thabhairt ar aird,

(f) aon áitreabh nó áit a gcreideann sé nó sí ar fhorais
réasúnacha go gcoinnítear beagfheithiclí seirbhíse poiblí
ann nó inti nó go bhfuil beagfheithiclí seirbhíse poiblí ann
nó inti, nó aon áitreabh, áit nó feithiclí a gcreideann sé
nó sí ar fhorais réasúnacha go gcoinnítear ceadúnais,
taifid nó doiciméid a bhaineann le seirbhísí beagfheithicle
seirbhíse poiblí a sholáthar ann nó inti nó iontu a
dhaingniú lena n-iniúchadh sa todhchaí,

(g) a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an áitribh, na háite nó
feithicil atá san áitreabh, nó ar thiománaí na feithicle, aon
cheadúnas, taifead nó doiciméid (agus i gcás taifead nó
doiciméad den sórt sin a stóráiltear i bhfoirm neamh-
inléite, cóip a thabhairt ar aird dó nó di i bhfoirm inléite)
a bhaineann le seirbhísí den sórt sin a sholáthar agus atá
faoi chumhacht an duine agus faoina rialú a thabhairt ar
aird dó nó di agus cibé faisnéis a theastóidh ón duine
údaraithe le réasún a thabhairt dó nó di chun an tAcht
seo a fhorfheidhmiú,

(h) ceadúnais, taifid nó doiciméid den sórt sin a iniúchadh
agus sleachta a thógáil astu nó cóipeanna a dhéanamh
díobh (lena n-áirítear, i gcás faisnéis i bhfoirm neamh-
inléite, sliocht as an bhfaisnéis sin nó cóip di i
mbuanfhoirm inléite),

(i) ceadúnais, taifid nó doiciméid den sórt sin a thabhairt chun
siúil agus a choimeád ar feadh tréimhse réasúnach lena
n-iniúchadh sa todhchaí,

(j) grianghraif a ghlacadh nó aon taifead nó taifeadadh físe a
dhéanamh d’aon ghníomhaíocht san áitreabh nó san áit,
nó den fheithicil.

(k) a cheangal ar shealbhóir ceadúnais i leith beagfheithicil
seirbhíse poiblí, nó ar dhuine eile a gcreideann sé nó sí a
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bheith i bhfeighil na feithicle, an fheithicil a thabhairt go
dtí áit shonraithe tráth a shonrófar le haghaidh scrúdú
agus tástála,

(l) a cheangal ar an duine a bheidh i bhfeighil na feithicle nó
a gheofar san áitreabh nó san áit a ainm nó a hainm agus
a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta
breithe a thabhairt.

(4) Aon duine a bheidh ceaptha mar dhuine údaraithe faoi alt 49
d’Acht 2003 agus ar duine údaraithe é nó í díreach roimh thosach
feidhme an ailt seo, measfar, ar an tosach feidhme sin, é nó í a bheith
údaraithe faoin alt seo.

(5) Féadfaidh duine údaraithe, le linn cumhacht faoin alt seo a
fheidhmiú, daoine eile a bheith ina theannta nó ina teannta, agus
féadfaidh sé nó sí aon trealamh nó ábhair a thabhairt leis nó léi, nó
féadfaidh na daoine sin aon trealamh nó ábhair a thabhairt leo, chun
cuidiú leis an duine údaraithe i bhfeidhmiú na cumhachta.

(6) Ní rachaidh duine údaraithe isteach i dteaghais
phríobháideach, seachas le toiliú an áititheora, mura bhfuil barántas
cuardaigh faoi alt 42 i leith dul isteach sa teaghais aige nó aici.

41.—(1) I gcás gur deimhin le duine údaraithe, tar éis dó nó di
beagfheithicil seirbhíse poiblí nó feithicil a airbheartaíonn gur
feithicil den sórt sin í a iniúchadh, a scrúdú nó a thástáil faoi alt 40—

(a) nach bhfuil an fheithicil ródacmhainneach,

(b) go bhfuil locht ar an bhfeithicil a fhágann go bhfuil sí
neamhoiriúnach chun paisinéirí a iompar, nó

(c) nach bhfuil polasaí árachais formheasta (de réir bhrí alt 62
d’Acht 1961) de réir rialacháin arna ndéanamh faoi alt 68
i bhfeidhm i leith na feithicle,

féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an duine atá i bhfeighil na feithicle,
nó i bhfeighil an áitribh ina bhfuil an fheithicil, nach n-úsáidfear an
fheithicil (de réir na brí atá le “úsáid” in alt 22(7)) chun paisinéirí a
iompar ar fruiliú nó ar luaíocht go dtí gur deimhin le duine údaraithe,
tar éis, de réir mar is cuí, iniúchadh, scrúdú nó tástáil eile a
dhéanamh ar an bhfeithicil tráth sonraithe agus in áit shonraithe, go
bhfuil an fheithicil ródacmhainneach, gur leigheasadh an locht, go
bhfuil an fheithicil árachaithe go leordhóthanach nó go bhfuil an
caighdeán nó an ceanglas cuí comhlíonta, de réir mar a bheidh.

(2) I dteannta ceanglas arna dhéanamh faoi fho-alt (1) maidir le
beagfheithicil seirbhíse poiblí nó feithicil a airbheartaíonn gur
feithicil den sórt sin í, féadfaidh duine údaraithe comhartha nó
sainaitheantas inmheánach, nó seachtrach, nó iad araon, ar an
bhfeithicil nó san fheithicil a urghabháil agus a choinneáil go dtí gur
deimhin le duine údaraithe, tar éis iniúchadh, scrúdú nó tástáil eile,
go bhfuil an fheithicil ródacmhainneach, gur leigheasadh an locht, go
bhfuil an fheithicil árachaithe go leordhóthanach nó go bhfuil an
caighdeán nó an ceanglas cuí comhlíonta, de réir mar a bheidh.

(3) I gcás go mainníonn duine fo-alt (1) a chomhlíonadh,
féadfaidh duine údaraithe ceann amháin nó níos mó díobh seo a
leanas a urghabháil agus a choinneáil:
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(a) comhartha feithicle inmheánach, nó seachtrach, san
fheithicil nó ar an bhfeithicil lena mbaineann;

(b) aon sainaitheantas, san fheithicil nó ar an bhfeithicil lena
mbaineann;

(c) an fheithicil lena mbaineann.

(4) Más rud é, tar éis cuardach, iniúchadh nó scrúdú a dhéanamh
ar fheithicil faoi alt 40, gur deimhin le hoifigeach údaraithe—

(a) nach bhfuil an fheithicil ceadúnaithe de réir rialacháin
cheadúnaithe, nó

(b) go bhfuil comhartha nó sainaitheantas inmheánach nó
seachtrach (lena n-áirítear uimhir cheadúnais) ar iompar
nó ar taispeáint ag an bhfeithicil nach mbaineann leis an
bhfeithicil nó nach bhfuil feidhm aige maidir leis an
bhfeithicil nó atá brionnaithe nó athraithe ar aon slí,

féadfaidh an t-oifigeach an comhartha nó an sainaitheantas nó an
fheithicil nó iad go léir a urghabháil agus a choinneáil.

(5) Féadfaidh an tÚdarás treoirlínte a eisiúint chuig daoine
údaraithe chun críocha an ailt seo.

(6) Ní dhéanfaidh duine údaraithe nach comhalta den Gharda
Síochána feithicil a urghabháil faoin alt seo mura mbeidh comhalta
den Gharda Síochána ina theannta nó ina teannta.

(7) Aon duine a éilíonn leas a bheith aige nó aici i bhfeithicil nó
i gcomhartha feithicle inmheánach nó seachtrach a urghabhadh faoin
alt seo, féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis é nó í a
urghabháil, iarratas a dhéanamh chuig breitheamh den Chúirt
Dúiche ar laistigh dá dhúiche nó dá dúiche a rinneadh an urghabháil
ar ordú á ordú an ní a thabhairt don duine sin ar ais agus déanfaidh
an breitheamh, ar an iarratas a éisteacht—

(a) más deimhin leis nó léi gur ndearnadh an ní a urghabháil
go cuí, an urghabháil agus an choinneáil a dhaingniú, nó

(b) mura deimhin leis nó léi amhlaidh, a ordú an ní a
urghabhadh a thabhairt ar ais don duine.

(8) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche éisteacht iarratais
faoi fho-alt (7) a chur ar atráth i gcás gur deimhin leis nó léi go
bhfuil, nó gur dóigh go mbeidh, an ní lena mbaineann ag teastáil mar
fhianaise in aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla.

(9) Más rud é, maidir le duine a éilíonn leas a bheith aige nó aici i
bhfeithicil, nó i gcomhartha inmheánach nó seachtrach a urghabhadh
faoin alt seo—

(a) nach ndéanann sé nó sí iarratas chun na Cúirte Dúiche
laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (7), nó

(b) go ndéanann sé nó sí iarratas den sórt sin laistigh den
tréimhse sin agus go ndéanann an Chúirt an t-iarratas a
dhíbhe nó go dtarraingíonn an duine siar é,

féadfaidh an t-Údarás í nó é a dhiúscairt.
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(10) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar
socrú maidir le ní arna urghabháil agus arna choinneáil faoin alt seo
ag duine údaraithe a choinneáil, a aistriú, a stóráil, agus a scaoileadh
nó a dhiúscairt dá éis sin.

(11) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (10), go háirithe agus gan
dochar do ghinearáltacht an fho-ailt sin—

(a) údarú agus socrú a dhéanamh maidir le muirir de réir scála
forordaithe a ghnóthú ó úinéirí feithiclí a bheidh
coinnithe, aistrithe, stóráilte, scaoilte nó diúscartha, i leith
na coinneála, an aistrithe, na stórála, an scaoilte nó na
diúscartha sin,

(b) socrú a dhéanamh nach ndéanfar feithiclí a urghabhfar
agus a choinneofar faoin alt seo, mura n-ordaítear iad a
thabhairt ar ais faoi fho-alt (7)(b), a scaoileadh go dtí go
mbeidh aon chostais a bhaineann leis an urghabháil agus
leis an gcoinneáil íoctha,

(c) socrú a dhéanamh maidir leis na muirir a luaitear i mír (a)
a tharscaoileadh nó a chur siar i cibé imthosca a
shonrófar sna rialacháin,

(d) socrú a dhéanamh maidir le scaoileadh feithiclí, a bheidh
aistrithe nó stóráilte, ag daoine dá dtagraítear i mír (a)
nó thar a gceann, chuig cibé daoine agus ar cibé
coinníollacha a shonrófar sna rialacháin,

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

(f) socrú a dhéanamh maidir le feithicil nach bhfuil le húsáid
a thuilleadh mar bheagfheithicil seirbhíse poiblí a
scaoileadh agus maidir le haon ghealltanais i scríbhinn a
bheidh le tabhairt ina leith sin ag an duine a bheidh ag
iarraidh go scaoilfear í.

(12) I gcás go ndéantar feithicil a urghabháil faoi fho-alt (3) i leith
ní dá dtagraítear in mír (c) d’fho-alt (1), féadfaidh an tÚdarás an
fheithicil a scaoileadh más rud é go ndéanann duine a bhfuil leas
aige nó aici san fheithicil, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-
alt (7), polasaí árachais formheasta dá dtagraítear sa mhír sin a
thabhairt ar aird d’oifigeach údaraithe.

(13) Más rud é, roimh dhul in éag don tréimhse 6 mhí dar tosach
dáta diúscartha feithicle ag an Údarás, go gcruthóidh duine don
Údarás gurbh é nó í úinéir na feithicle an tráth a diúscraíodh í,
íocfaidh an tÚdarás leis nó léi aon fháltais ón diúscairt lúide suim na
muirear a bheidh dlite as an bhfeithicil a choinneáil, a aistriú agus a
stóráil agus na gcaiteachas a bheidh tabhaithe go réasúnach le linn
an fheithicil a dhiúscairt.

(14) Aon airgead a íocfar chun feithicil a scaoileadh faoin alt seo,
fabhróidh sé chuig an Údarás agus déanfar é a dhiúscairt ar mhodh
a chinnfidh an tÚdarás, le comhaontú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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42.—(1) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche, trí
fhaisnéis faoi mhionn ó dhuine údaraithe, go bhfuil forais réasúnacha
chun a chreidiúint go bhfuil—

(a) fianaise ar chion a dhéanamh nó ar é a bheith ar intinn
cion a dhéanamh faoin Acht seo nó go bhfuil fianaise a
bhaineann leis an gcéanna le fáil ar thalamh nó in
áitreabh,

(b) gur úsáideadh beagfheithicil seirbhíse poiblí nó go bhfuil
sé ar intinn í a úsáid le linn cion a dhéanamh faoin Acht
seo ar thalamh nó in áitreabh, nó

(c) go bhfuil nó go bhféadfadh go bhfuil taifead a bhaineann
le haon ní dá dtagraíonn mír (a) nó (b) ar an talamh nó
san áitreabh,

ansin féadfaidh an breitheamh barántas cuardaigh a eisiúint i ndáil
leis an áitreabh sin.

(2) Maidir le barántas cuardaigh faoin alt seo, beidh sé sainráite
ann go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú, do dhuine
údaraithe ainmnithe agus cibé daoine údaraithe nó cibé daoine eile
a mheasfaidh an duine údaraithe ainmnithe is gá ina theannta nó ina
teannta, aon tráth, laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an
bharántais, ar an mbarántas a thabhairt ar aird, má iarrtar é, dul
isteach, trí fhorneart réasúnach a úsáid más gá, ar an talamh nó san
áitreabh eile a bheidh ainmnithe sa bharántas agus gach ceann nó
aon cheann de na feidhmeanna a thugtar do dhuine údaraithe faoin
Acht seo a fheidhmiú.

43.—(1) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar dhuine údaraithe atá ag
feidhmiú feidhm duine údaraithe faoin gCuid seo,

(b) a mhainníonn déanamh de réir iarraidh ó dhuine údaraithe
faoin gCuid seo, nó

(c) a thugann faisnéis is eol dó nó di a bheith bréagach nó
míthreorach do dhuine údaraithe,

déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

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

44.—(1) Féadfaidh an tÚdarás a cheadú go ndéanfaidh an
tÚdarás, nó go ndéanfar thar ceann an Údaráis, nó go ndéanfaidh
duine a cheapfar faoi chomhaontú seirbhíse, ceamaraí, TCI nó
gaireas eile a fheistiú agus a oibriú in ionaid shonraithe ag áiteanna
seasaimh ceaptha nó, le toiliú Choimisinéir an Gharda, in ionaid
shonraithe eile, chun an méid seo a leanas a éascú—

(a) faireachán a dhéanamh ar dhaoine—

(i) atá ag seasamh chun fruilithe in áiteanna seasaimh
ceaptha le tacsaí chun a chinntiú go gcomhlíonfar
Cuid 3, agus
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(ii) atá ag úsáid feithiclí, seachas tacsaithe, chun a
chinntiú nach bhfuil siad ag seasamh chun fruilithe ó
na háiteanna seasaimh sin,

agus

(b) cionta a bhaineann le beagfheithiclí seirbhíse poiblí ag
áiteanna seasaimh ceaptha nó in ionaid eile a bhrath agus
faireachán a dhéanamh orthu.

(2) I measc nithe eile a shonrófar sa cheadú faoi fho-alt (1),
féadfaidh ceamaraí, TCI agus gaireas eile a fheisteofar faoin bhfo-
alt sin—

(a) dáta agus tráth aon sáraithe líomhnaithe ar Chuid 3 nó
aon mhainneachtana líomhnaithe Cuid 3 a chomhlíonadh
nó aon teagmhais a tharla in áit seasaimh cheaptha nó in
ionad eile a thaifeadadh, agus

(b) íomhánna fótagrafacha nó físe a ghlacadh d’fheithicil, dá
marc sainaitheantais, dá huimhir ceadúnais tacsaí agus dá
modhanna eile sainaitheantais.

(3) Féadfaidh an tÚdarás na háiteanna seasaimh ceaptha a
ndearna sé, nó a bhfuil breithniú á dhéanamh aige, ceamaraí, TCI
nó gaireas eile dá dtagraítear i bhfo-alt (1)a fheistiú iontu, a shonrú
ar a shuíomh gréasáin atá ar fáil don phobal.

(4) Maidir le doiciméad arna shíniú ag oifigeach don Údarás (a
bheidh údaraithe chuige sin ag an Údarás) ina luafar maidir le
feithicil inneallghluaiste a dtionscnaítear imeachtaí ina leith mar aon
le haon fhianaise fhótagrafach nó eile arna tógáil ó cheamara, TCI
nó gaireas eile dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar mharc sainaitheantais
nó ar uimhir ceadúnais tacsaí na feithicle arna tógáil an tráth
ábhartha, féadfar, gan cruthúnas ar shíniú an oifigigh ná cruthúnas
gur fianaise ó cheamara, TCI nó gaireas eile dá dtagraítear san fho-
alt sin an fhianaise fhótagrafach nó eile, é nó í a thabhairt ar aird in
aon chúirt agus i ngach imeacht dlí agus, go dtí go suífear a mhalairt,
is fianaise an doiciméad nó an fhianaise go ndearnadh cion faoin
Acht seo. Ní gá a shuíomh go raibh an ceamara, TCI nó gaireas eile
cruinn nó in ordú maith oibre, mura suífear a mhalairt.

(5) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda, ar iarraidh a dhéanamh
chun an Údaráis, rochtain a fháil ar TCI nó ar ghaireas eile a
fheisteofar faoin alt seo agus ar aon taifead, fótagraf nó íomhá físe a
bheidh inti nó ann chéanna.

(6) San alt seo—

ciallaíonn “TCI” teilifís ciorcaid iata, arb éard atá ann aon chóras
daingnithe a bhaineann leas as gairis optúla chun íomhánna de
theagmhais a tharlaíonn in áiteanna seasaimh ceaptha nó i ngar
dóibh a thaifeadadh;

folaíonn an briathar “oibriú” i ndáil le haon cheamara, TCI nó
gaireas eile, an céanna a fháil, a shuiteáil, a chothabháil agus
faireachán a dhéanamh air.

45.—(1) Déanfar fógra (seachas faoi alt 36, 37, 38 nó 48) nó scéala
faoin Acht seo a dhíriú chuig an duine lena mbaineann faoina ainm
nó faoina hainm, agus féadfar é a sheirbheáil ar an duine nó a
thabhairt dó nó di—
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(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, i gcás seoladh
le haghaidh fógraí nó scéala a sheirbheáil a bheith tugtha
ag an duine don Údarás, ag an seoladh sin,

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

(d) trí chóip de a chur trí mheán poist leictreonaigh nó trí
inneall macasamhla, chuig gaireas nó saoráid chun post
leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá ag an seoladh
ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ag a seolann sé
nó sí gnó nó, i gcás seoladh leictreonach nó seoladh
uimhreach macasamhla le haghaidh fógra nó scéala a
sheirbheáil a bheith tugtha ag an duine don Údarás, chuig
an seoladh leictreonach sin nó chuig an inneall
macasamhla sin, ach ní dhéanfar sin ach amháin—

(i) má ghineann saoráid an fhaighteora chun post
leictreonach a ghlacadh teachtaireacht ina
ndaingnítear go bhfuarthas an post leictreonach, nó

(ii) má ghineann inneall macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht ina ndaingnítear go ndearnadh líon
iomlán leathanach an fhógra nó an scéala a tharchur
go rathúil.

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

46.—Féadfaidh údarás ceadúnúcháin imeachtaí mar gheall ar
chion faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go
hachomair.

47.—(1) I gcás go gciontófar sealbhóir ceadúnais i gcion faoin
Acht seo a fhágann nach bhfuil an sealbhóir oiriúnach, i dtuairim na
cúirte, chun an ceadúnas a shealbhú, féadfaidh an chúirt an ceadúnas
a chúlghairm.

(2) Tabharfaidh an tSeirbhís Chúirteanna scéala don Údarás
maidir le haon chúlghairm faoi fho-alt (1).

(3) I gcás go gcúlghairfear ceadúnas faoi fho-alt (1) agus go
ndéanfaidh an duine a shealbhaigh an ceadúnas duine a iompar, nó
go bhféachfaidh sé nó sí le duine a iompar, ar luaíocht nó go
seasfaidh sé nó sí, nó go dtabharfaidh sé nó sí turas, chun fruilithe i
mbeagfheithicil seirbhíse poiblí, déanann sé nó sí cion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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(4) I gcás go gcúlghairfidh an chúirt ceadúnas faoi fho-alt (1),
tabharfaidh an sealbhóir an ceadúnas ar ais don údarás
ceadúnúcháin, ar an gcúlghairm a dhéanamh.

(5) Maidir le sealbhóir ceadúnais a bheidh cúlghairthe faoi fho-alt
(1) a mhainneoidh é a thabhairt ar ais don údarás ceadúnúcháin,
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme E a chur air nó uirthi.

48.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag duine údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 7(5) nó (7), 8(8), 9(6), 11(4),
17(4), 20(4)(b), 23(1) nó (4), 24(7) nó (9), 25(9) nó (10), 26(4), 27(2),
29(6), 31(2), 37(3), 43(1) i leith sárú ar alt 41, 66(5) nó 68(3) (“cion
íocaíochta seasta”) á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé nó
sí fógra (“fógra um íocaíocht sheasta”) san fhoirm fhorordaithe a
sheirbheáil go pearsanta nó leis an bpost 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 an dáta a shonraítear san fhógra, íocaíocht den
mhéid forordaithe, agus an fógra ag gabháil léi, a
dhéanamh leis an Údarás ag an seoladh a sonraíodh le
linn an fógra a sheirbheáil,

(c) mura ndéanann an duine an íocaíocht atá sonraithe i mír
(b), le linn na tréimhse 28 lá dar tosach dáta éagtha na
tréimhse sin, go bhféadfaidh an duine íocaíocht de mhéid
atá 50 faoin gcéad níos mó ná an méid forordaithe dá
dtagraítear i mír (b) a dhéanamh mar a shonraítear san
fhógra,

(d) má bhaineann an cion líomhnaithe le cion
neamhthuillteanais (de réir bhrí Chuid 5), i gcás go
ndéanann an duine ar a seirbheáiltear é an íocaíocht a
shonraítear san fhógra de réir an fhógra nó i gcás go
gciontaítear é nó í sa chion lena mbaineann, go ndéanfar
líonta sonraithe éagsúla neamhthuillteanas a fhormhuiniú
ar thaifead ceadúnais BFSP (de réir bhrí Chuid 5) an
duine,

(e) nach bhfuil oibleagáid ar an duine an íocaíocht a
dhéanamh, agus

(f) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, i gcás go ndéantar an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra le linn na tréimhse sin, nach
dtionscnófar aon ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe.

(2) I gcás go dtabharfar fógra faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an duine lena mbaineann an fógra, le linn na
tréimhse a shonraítear san fhógra, an íocaíocht a
shonraítear san fhógra, agus an fógra ag gabháil léi, a
dhéanamh leis an Údarás ag an seoladh a shonraítear
san fhógra,

(b) féadfaidh an tÚdarás an íocaíocht a ghlacadh, admháil
uirthi a eisiúint agus an t-airgead a íocadh amhlaidh a
choimeád, agus ní bheidh aon íocaíocht a ghlactar
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amhlaidh inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine a
rinne í,

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
líomhnaithe le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra,
agus má dhéantar an íocaíocht a shonraítear amhlaidh le
linn na tréimhse, ní thionscnófar aon ionchúiseamh
maidir leis an gcion líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fhoráil dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) is ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go
ndearnadh íocaíocht i leith fógra um íocaíocht sheasta.

(4) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1) lena bhforordaítear méid
do chion íocaíochta seasta, méideanna íocaíochta seasta éagsúla a
fhorordú, de réir fho-alt (5), i ndáil leis an méid seo a leanas—

(a) cionta éagsúla agus i gcás cion faoi alt 20(4) i ndáil le
sáruithe éagsúla, agus

(b) cionta den sórt sin a bhaineann le hearnálacha éagsúla
beagfheithicle seirbhíse poiblí agus i ndáil le sáruithe den
sórt sin a dhéantar i limistéir éagsúla.

(5) I gcás go bhforordaíonn an tÚdarás méid íocaíochta seasta,
más rud é gurb í an fhíneáil a ndlífí a chur ar dhuine ar é nó í a
chiontú go hachomair sa chion líomhnaithe—

(a) fíneáil d’aicme A, ní mó ná €500 an méid,

(b) fíneáil d’aicme B, ní mó ná €400 an méid,

(c) fíneáil d’aicme C, ní mó ná €250 an méid,

(d) fíneáil d’aicme D, ní mó ná €100 an méid, nó

(e) fíneáil d’aicme E, ní mó ná €50 an méid.

(6) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní dá dtagraítear san alt seo mar ní atá forordaithe
nó le forordú.

(7) Maidir le hioncam a ghinfear as méideanna forordaithe
muirear seasta a íoc faoin alt seo, déanfar é a dhiúscairt ar mhodh a
chinnfidh an tÚdarás le comhaontú an Aire agus an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

49.—(1) Féadfaidh duine ar a seirbheáiltear toghairm i leith cion
dá dtagraítear in alt 48(1) méid a íoc mar a luaitear i bhfógra a
fhéadfar a sheirbheáil leis an toghairm ar an duine i leith an chiona
líomhnaithe agus ar an modh a shonraítear san fhógra tráth nach
déanaí ná 7 lá roimh an dáta a bheidh sonraithe sa toghairm ar a
bhfuil an cúiseamh le héisteacht ag an gcúirt. Má íocann an duine an
méid a luaitear ar an modh a shonraítear san fhógra laistigh den
tréimhse sin, scoirfear d’imeachtaí i leith an chiona líomhnaithe agus
ní gá don duine freastal ar an gcúirt ar an lá a bheidh sonraithe
sa toghairm.

(2) Maidir le fógra arna sheirbheáil faoi fho-alt (1), féadfaidh an
tÚdarás é a sheirbheáil.
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(3) Is é a bheidh sa mhéid a bheidh luaite i bhfógra a sheirbheálfar
le toghairm ar dhuine faoi fho-alt (1) ná méid atá 100 faoin gcéad
níos mó ná an méid forordaithe a bheidh luaite san fhógra um
íocaíocht sheasta arna sheirbheáil ar an duine, de réir alt 48, i leith
an chiona líomhnaithe.

(4) Maidir le híocaíocht faoi fho-alt (1)—

(a) ní fhéadfar í a ghlacadh ach amháin laistigh den tréimhse
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus de réir an fhógra um
íocaíocht, agus

(b) níl sí inghnóthaithe ag an duine a íocann í.

(5) Féadfaidh an duine a ghlacann íocaíocht faoi fho-alt (1)
admháil a eisiúint ina leith.

(6) Déanfar suimeanna a fhaightear faoi fho-alt (1) a íoc isteach
sa Státchiste nó a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a
ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) I gcás go seirbheáiltear toghairm ar dhuine i leith cion dá
dtagraítear in alt 48(1), ní cosaint é ar an gcion líomhnaithe fianaise
arna tabhairt ag an duine nár seirbheáladh fógra um íocaíocht
sheasta air nó uirthi de réir alt 48 i leith an chiona líomhnaithe.

(8) San alt seo, ciallaíonn “toghairm” toghairm arna heisiúint—

(a) faoi alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, nó

(b) faoi Acht na gCúirteanna (Uimh. 3), 1986.

50.—(1) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht
seo agus go gcruthaítear go ndearnadh amhlaidh é le toiliú,
cúlcheadú nó ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla
ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile
de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine a d’airbheartaigh a
bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, déanann an duine sin,
chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, cion agus dlífear
imeachtaí a thionscnamh 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, beidh 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.

CUID 7

Seirbhísí Eile Nach Seirbhísí Tacsaí

Caibidil 1

Seirbhís Iompair Pobail

51.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “seirbhís iompair pobail cheadaithe” seirbhís iompair
pobail dár deonaíodh díolúine;
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ciallaíonn “feithicil cheadaithe” feithicil inneallghluaiste arna ceadú
ag an Údarás chun paisinéirí a iompar i leith seirbhíse iompair
pobail;

ciallaíonn “tiománaí saorálach ceadaithe” tiománaí arna cheadú nó
arna ceadú ag an Údarás chun feithicil cheadaithe a thiomáint chun
paisinéir a iompar i gcúrsa seirbhís iompair pobail a sholáthar;

ciallaíonn “díolúine cánach charthanúil” díolúine ó cháin ioncaim
arna deonú, faoi alt 207 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, ag
na Coimisinéirí Ioncaim do charthanas;

ciallaíonn “carthanas” comhlacht daoine nó iontaobhas arna bhunú
chun críoch carthanúil amháin;

ciallaíonn “seirbhís iompair pobail” seirbhís iompair arna soláthar—

(a) ag duine ar cás leis nó léi riachtanais shóisialta agus leasa
aon phobail amháin nó níos mó,

(b) gan ghnóchan don duine a sholáthraíonn an tseirbhís ná
do dhuine eile, agus

(c) i gcás nach mó an táille nó an íocaíocht do thuras nó i
leith paisinéirí a úsáideann an tseirbhís ná an costas a
bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar i leith an turais;

ciallaíonn “díolúine” díolúine, arna deonú d’oibritheoir seirbhíse
iompair pobail faoi alt 53, ó cheanglais rialachán ceadúnúcháin;

ciallaíonn “tiománaí saorálach” duine a thiomáineann feithicil
inneallghluaiste i gcúrsa seirbhís iompair pobail a sholáthar agus
nach bhfaigheann aon luaíocht as a sheirbhísí nó as a seirbhísí
seachas aon chostais agus caiteachais réasúnacha arna dtabhú aige
nó aici a íoc leis nó léi.

52.—(1) I gcás go ndeonaítear díolúine do sheirbhís iompair
pobail, féadfaidh sealbhóir na díolúine an tseirbhís a sholáthar le
feithiclí ceadaithe arna dtiomáint ag tiománaithe saorálacha
ceadaithe.

(2) Aon fheithicil cheadaithe a úsáidtear le linn seirbhís iompair
pobail cheadaithe a sholáthar agus atá á tiomáint ag tiománaí
saorálach ceadaithe, tá sí díolmhaithe ón gceanglas faoi rialacháin
cheadúnúcháin go mbeidh an fheithicil ceadúnaithe.

(3) Aon tiománaí saorálach ceadaithe a thiomáineann feithicil
cheadaithe le linn seirbhís iompair pobail cheadaithe a sholáthar, tá
sé nó sí díolmhaithe ón gceanglas faoi rialacháin cheadúnúcháin
ceadúnas a shealbhú faoi rialacháin cheadúnúcháin chun
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint agus, dá réir, níl feidhm ag
ceanglais alt 22(2) maidir leis an tiománaí sna himthosca seo.

53.—(1) Féadfaidh an tÚdarás díolúine a dheonú ón gceanglas
de chuid rialachán ceadúnúcháin do dhuine a bheartaíonn seirbhís
iompair pobail a oibriú.

(2) Chun go ndeonófar díolúine ó cheanglais de chuid rialachán
ceadúnúcháin, déanfaidh an duine a bheartaíonn seirbhís iompair
pobail a oibriú iarratas i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis
chuige sin ina sonrófar—
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(a) ainm na seirbhíse iompair pobail atá beartaithe, gur
carthanas í agus a cuspóir,

(b) gur deonaíodh díolúine cánach charthanúil d’oibritheoir
na seirbhíse beartaithe, agus ina dtabharfar sonraí maidir
leis an díolúine cánach,

(c) má tá muirir i leith chostas oibrithe na seirbhíse le
gearradh ar dhaoine a bhaineann leas as an tseirbhís,
cineál agus leibhéal beartaithe na muirear sin,

(d) ainm agus seoladh an duine a bheartaíonn an tseirbhís a
oibriú,

(e) ainm agus seoladh aon tiománaí shaorálaigh a
mbeartaítear go dtiomáinfidh sé nó sí feithicil i leith na
seirbhíse, agus

(f) marc sainaitheantais uathúil (uimhir chlárúcháin) aon
fheithicle inneallghluaiste a bheidh le húsáid le linn an
tseirbhís a sholáthar.

(3) Beidh ag gabháil leis an iarratas fianaise—

(a) maidir le haon fheithicil a bheidh le húsáid i gcúrsa an
tseirbhís bheartaithe a oibriú—

(i) go bhfuil sí cumhdaithe le polasaí árachais formheasta
(de réir bhrí alt 62 d’Acht 1961) i leith aon duine a
bheidh á iompar nó á hiompar inti i gcúrsa an
tseirbhís a oibriú, agus

(ii) go bhfuil deimhniú tástála arna eisiúint faoi alt 18
d’Acht 1961 i bhfeidhm i leith na feithicle, más gá
deimhniú den sórt sin i leith na feithicle,

agus

(b) go sealbhaíonn aon tiománaí saorálach a bhaineann leis an
tseirbhís bheartaithe ceadúnas tiomána (de réir bhrí Acht
1961) agus go bhfuil sé nó sí cumhdaithe le polasaí
árachais i leith feithicil cheadaithe a thiomáint.

(4) Le linn don Údarás iarratas ar dhíolúine arna chur faoina
bhráid faoi fho-alt (2) a bhreithniú—

(a) beidh aird aige ar aon díolúine cánach charthanúil arna
tabhairt don tseirbhís iompair pobail bheartaithe agus ar
riachtanais an phobail i ndáil leis an tseirbhís iompair
pobail atá beartaithe agus, go háirithe, ar riachtanais
pobal tuaithe nach bhfuil seirbhísí iompair
leordhóthanacha acu, agus

(b) féadfaidh sé cibé sonraí breise a iarraidh ina leith seo is
dóigh leis is gá chun a bhreith a thabhairt.

(5) Le linn iarratas ar dhíolúine a dheonú, féadfaidh an tÚdarás
cibé feithiclí agus cibé tiománaithe saorálacha a bheidh luaite san
iarratas agus is dóigh leis is cuí a cheadú.

(6) Cuirfidh an tÚdarás an bhreith in iúl don iarratasóir le fógra.
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(7) Féadfaidh díolúine a bheith ina díolúine ar feadh tréimhse
shonraithe.

(8) Beidh díolúine faoin alt seo faoi réir aon téarmaí agus
coinníollacha a bheidh ag gabháil léi.

(9) Maidir le díolúine—

(a) ní dheonófar í d’iarratasóir nach carthanas agus nach
bhfuil díolúine cánach charthanúil aige nó aici i leith na
seirbhíse iompair pobail lena mbaineann, agus

(b) tá sí arna tarraingt siar, má dhéanann na Coimisinéirí
Ioncaim díolúine cánach charthanúil i leith oibritheoir na
seirbhíse iompair pobail a tharraingt siar nó má scoireann
an t-oibritheoir de bheith ina charthanas nó ina
carthanas.

(10) Déanfaidh sealbhóir díolúine aon athrú ar sheoladh an
tsealbhóra a chur in iúl i scríbhinn don Údarás.

54.—Déanfaidh soláthraí seirbhíse iompair pobail ceadaithe taifid
ar áirithintí, ar íocaíochtaí ó phaisinéirí agus ar íocaíochtaí do
thiománaithe saorálacha ceadaithe a choimeád agus a chothabháil.
Cuirfear na taifid seo ar fáil don Údarás ar iarratas i scríbhinn ón
Údarás, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta déanta an iarratais.

55.—I gcás go mbeartaíonn sealbhóir díolúine feithiclí a úsáid nó
seirbhísí tiománaithe saorálacha a úsáid seachas iad sin a cheadaítear
san iarratas ar an díolúine, déanfaidh an sealbhóir sonraí maidir leis
na feithiclí nó na tiománaithe sin a chur faoi bhráid an Údaráis
lena gceadú.

Caibidil 2

Díolúintí eile ó rialacháin cheadúnúcháin

56.—(1) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh lena
sonrófar earnálacha nó aicmí d’fheithiclí nó de thiománaithe nó de
sheirbhísí a bheidh le díolmhú ón gceanglas faoi rialacháin
cheadúnúcháin go sealbhófar ceadúnas i leith na feithicle sin, an
tiománaí sin nó na seirbhíse sin.

(2) Ní fhéadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, earnáil
feithicle, tiománaí nó seirbhíse a shonrú do dhíolúine ó rialacháin
cheadúnúcháin ach amháin más rud é—

(a) i gcás seirbhíse, go soláthraítear an tseirbhís gan ghnóchan
don soláthraí agus nach mó aon íocaíocht do thuras, i
leith paisinéirí a úsáideann an tseirbhís, ná an costas a
bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar i leith an turais,

(b) i gcás tiománaí—

(i) nach bhfaigheann an tiománaí luaíocht as a sheirbhísí
nó as a seirbhísí, seachas méid a íoc leis nó léi nach
mó ná na caiteachais nó na costais réasúnacha a
thabhaíonn sé nó sí le linn dó nó di an fheithicil a
thiomáint nó é féin nó í féin a chur ar fáil chun a
tseirbhís a sholáthar, nó
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(ii) go bhfuil feithicil á hoibriú ag an tiománaí faoi
chonradh fostaíochta i gcás nach n-oibrítear an
fheithicil sin ach amháin chun an duine ag a bhfuil
úinéireacht, nó seilbh, na feithicle a iompar, nó, ar
iarratas ón duine, chun daoine eile a iompar gan aon
ghnóchan don duine,

agus

(c) i gcás feithicle—

(i) nach bhfuil an fheithicil á tiomáint ná á húsáid i
gcúrsa gnó a sheoladh,

(ii) nach bhfuil an fheithicil á tiomáint ná á húsáid chun
luaíocht a fháil as í a úsáid, nó

(iii) nach bhfuil an fheithicil á tiomáint nó á húsáid ach
amháin chun an duine ag a bhfuil úinéireacht, nó
seilbh, na feithicle a iompar, nó, ar iarratas ón duine,
chun daoine eile a iompar gan aon ghnóchan don
duine.

(3) Le linn dó rialacháin a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an
tÚdarás na ceanglais a bhunú a bhaineann le hiarratas ar dhíolúine
a dhéanamh nó le díolúine a shealbhú, lena n-áirítear—

(a) scéala a thabhairt dó maidir le haon seirbhísí, feithiclí nó
tiománaithe is ábhar don díolúine,

(b) faisnéis agus taifid a bhaineann leis an díolúine nó le
hiarratas uirthi a chur ar fáil , agus

(c) na ceanglais i ndáil le cúrsaí cánach, deimhnithe tástála
(de réir bhrí alt 18 d’Acht 1961) agus polasaithe árachais
formheasta (de réir bhrí alt 62 d’Acht 1961) i ndáil leis
an tseirbhís, leis an bhfeithicil nó leis an tiománaí, is
ábhar don díolúine.

(4) Féadfaidh an tÚdarás téarmaí agus coinníollacha a chur ag
gabháil le díolúine faoi rialacháin faoin alt seo.

(5) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo, maidir
le díolúine faoi na rialacháin, go bhfuil feidhm léi i gcoitinne faoi na
rialacháin nó ar iarratas chuige.

(6) Níl feidhm ag ceanglais alt 22(1) maidir le duine atá ag
tiomáint nó ag úsáid feithicle chun daoine a iompar ar luaíocht le
linn dó nó di an fheithicil a thiomáint nó a úsáid de réir díolúine faoi
rialacháin faoin alt seo.

Caibidil 3

Riarthach

57.—(1) I gcás go mbeartaíonn an tÚdarás díolúine a dhiúltú,
cuirfidh sé a bhfuil beartaithe in iúl don iarratasóir le fógra agus
tabharfaidh sé deis don iarratasóir uiríll a dhéanamh chun an
Údaráis, tráth nach déanaí ná 14 lá ón tráth a chuirtear a bhfuil
beartaithe in iúl dó nó di le fógra. Breithneoidh an tÚdarás aon uiríll
den sórt sin.
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(2) I gcás nach ndeonaítear díolúine d’iarratasóir, féadfaidh an
t-iarratasóir achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe, tráth nach
déanaí ná 14 lá ón tráth a sheirbheáiltear an fógra, chuig an
mbreitheamh den Chúirt Dúiche ar laistigh dá dhúiche nó dá dúiche
a bheartaítear an tseirbhís a oibriú.

(3) Féadfaidh an breitheamh a bheidh ag éisteacht an achomhairc
faoi fho-alt (2) an bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú
(fara modhnú nó gan mhodhnú).

(4) I gcás go n-oibrítear seirbhís iompair pobail cheadaithe
seachas de réir Chaibidil 1 nó de réir téarmaí agus coinníollacha
díolúine faoi alt 53, nó go n-oibrítear seirbhís eile seachas de réir
ceanglais rialachán, nó de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a
bheidh ag gabháil le díolúine faoi rialacháin, arna ndéanamh faoi alt
56, féadfaidh an tÚdarás le fógra an díolúine a tharraingt siar nó í a
chur ar fionraí go dtí gur deimhin leis an Údarás go n-oibreofar í de
réir Chaibidil 1, de réir rialacháin faoi alt 56 nó de réir a téarmaí nó
a coinníollacha, de réir mar a bheidh.

(5) Déanfaidh an tÚdarás, roimh dhíolúine a tharraingt siar nó a
chur ar fionraí, deis a thabhairt do shealbhóir na díolúine chun uiríll
a dhéanamh chun an Údaráis, tráth nach déanaí ná 14 lá ón tráth a
chuirtear a bhfuil beartaithe in iúl dó nó di le fógra, nó chun cibé
gníomhaíochtaí leighis a dhéanamh a bheidh sonraithe san fhógra
(más ann).

(6) I gcás go ndéantar díolúine a tharraingt siar nó a chur ar
fionraí faoi fho-alt (4), féadfaidh an sealbhóir achomharc a
dhéanamh i gcoinne na breithe chuig an mbreitheamh den Chúirt
Dúiche ar laistigh dá dhúiche nó dá dúiche a oibríonn an sealbhóir
an tseirbhís. Féadfaidh an Chúirt an bhreith a dhaingniú nó an
t-achomharc a cheadú (fara modhnú nó gan mhodhnú).

(7) Is breith chríochnaitheach an bhreith ón gCúirt Dúiche ar
achomharc faoi fho-alt (2) nó (6), ach amháin go bhféadfar, le ceadú
ón gCúirt, achomharc a dhéanamh ar phointe shonraithe dlí chun na
hArd-Chúirte.

(8) I gcás go ndéanann duine achomharc faoin alt seo, déanfaidh
sé nó sí an tráth céanna scéala i scríbhinn a thabhairt don Údarás
maidir leis an achomharc.

(9) San alt seo, ciallaíonn “díolúine” díolúine arna deonú faoi alt
54 nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 56.

58.—(1) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh i ndáil leis
na nithe seo a leanas—

(a) rialáil a dhéanamh ar oibriú feithicle le linn seirbhís a
sholáthar faoi dhíolúine faoin gCuid seo, lena n-áirítear
oibriú na feithicle ag a tiománaí, chun foráil a dhéanamh
maidir le haon cheann nó le gach ceann díobh seo a
leanas:

(i) an líon uasta paisinéirí a cheadaítear a iompar san
fheithicil;

(ii) srian nó toirmeasc a chur ar úsáid na feithicle mura
bhfuil riocht sásúil uirthi;
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(iii) srian a chur leis na tréimhsí ama ar laistigh díobh a
fhéadfar an fheithicil a oibriú le linn an tseirbhís a
sholáthar;

(iv) limistéar oibrithe na feithicle le linn seirbhís a
sholáthar;

(v) caiteachais tiománaithe agus oibritheoirí na feithicle
a aisíoc;

(vi) nithe a bhaineann le haon táillí chun daoine a iompar
san fheithicil;

(vii) eisiúint admhálacha i leith turais arna ndéanamh leis
an bhfeithicil le linn an tseirbhís a sholáthar;

(viii) coimeád taifead i leith oibriú na seirbhíse,

agus

(b) na caighdeáin feithicle a bheidh le comhlíonadh maidir le
ródacmhainneacht agus oiriúnacht feithicle maidir lena
húsáid chun seirbhís a sholáthar faoi dhíolúine faoin
gCuid seo.

(2) Is téarma de chuid díolúine faoin gCuid seo go gcomhlíontar
rialacháin arna ndéanamh faoin gCuid seo.

59.—(1) Beidh ag gabháil le hiarratas ar dhíolúine faoin gCuid
seo nó ar aon fheithicil nó aon tiománaí saorálach a cheadú faoi
Chaibidil 1 cibé táille (más ann) a chinneann an tÚdarás faoi
chomhair caiteachais riaracháin a thabhaítear i dtaca le hiarratas.

(2) Foilseoidh an tÚdarás sonraí maidir le haon táillí arna
gcinneadh amhlaidh faoi réim an ailt seo.

60.—(1) Féadfaidh duine údaraithe, chun a chinntiú, maidir le
sealbhóir díolúine, go bhfuil seirbhís iompair pobail á hoibriú aige
nó aici de réir díolúine faoi Chaibidil 1 nó go bhfuil seirbhís eile á
hoibriú aige nó aici de réir rialacháin faoi alt 56 nó a bhfuil
drochamhras air nó uirthi go bhfuil seirbhís nó feithicil á hoibriú ag
duine gan díolúine—

(a) faoi réir fho-alt (2), aon tráth réasúnach, dul isteach san
áitreabh nó san áit ina bhfuil aon ghníomhaíocht a bhfuil
baint aici le seirbhís a bhaineann leis an díolúine á
seoladh agus an t-áitreabh nó an áit a chuardach, aon
fheithicil a gheofar ann a scrúdú agus aon taifid nó aon
doiciméid a gheofar ann a iniúchadh,

(b) a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an áitribh nó na háite,
nó feithicil atá san áitreabh nó san áit, nó ar thiománaí
na feithicle, aon taifead nó doiciméid (agus i gcás taifead
nó doiciméad den sórt sin a stóráiltear i bhfoirm neamh-
inléite, cóip a thabhairt ar aird dó nó di i bhfoirm inléite)
a bhaineann le seirbhísí den sórt sin a sholáthar agus atá
faoi chumhacht an duine agus faoina rialú a thabhairt ar
aird dó nó di agus cibé faisnéis a theastóidh ón duine
údaraithe le réasún a thabhairt dó nó di chun an Chuid
seo a fhorfheidhmiú,
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(c) taifid nó doiciméid den sórt sin a iniúchadh agus sleachta
a thógáil astu nó cóipeanna a dhéanamh díobh (lena
n-áirítear, i gcás faisnéis i bhfoirm neamh-inléite, sliocht
as an bhfaisnéis sin nó cóip di i mbuanfhoirm inléite), nó

(d) taifid agus doiciméid den sórt sin a thabhairt chun siúil
agus a choimeád ar feadh tréimhse réasúnach lena
n-iniúchadh sa todhchaí.

(2) Ní rachaidh duine údaraithe isteach i dteaghais
phríobháideach, seachas le toiliú an áititheora, chun críocha an ailt
seo.

61.—(1) Bunóidh agus cothabhálfaidh an tÚdarás clár de
dhíolúintí (dá ngairtear an “clár” san alt seo) faoin gCuid seo.

(2) Féadfar an clár a chothabháil i bhfoirm nach bhfuil inléite más
féidir é a athrú go foirm inléite.

(3) Beidh an fhaisnéis seo a leanas i ndáil le gach díolúine sa chlár:

(a) má dheonaítear an díolúine do dhuine áirithe, ainm agus
seoladh shealbhóir na díolúine (lena n-áirítear aon athrú
ar sheoladh an duine);

(b) sonraí na díolúine;

(c) na sonraí maidir le haon tarraingt siar nó fionraí ar an
díolúine.

(4) Faoi réir cinneadh ón Údarás i gcomhairle le Coimisinéir an
Gharda gur chóir go leanfadh faisnéis áirithe a bhaineann le duine
dá dtagraítear sa chlár de bheith faoi rún, beidh faisnéis atá sa chlár
ar fáil lena hiniúchadh gach tráth réasúnach, ar cibé táille, más ann,
a chinnfidh an tÚdarás a íoc.

CUID 8

Riarachán

62.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus faoi réir aon ordacháin
ón Aire, ó am go ham, comhaontú nó socrú eile (“comhaontú
seirbhíse”) a dhéanamh i scríbhinn faoi réir stiúradh agus rialú an
Údaráis agus cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tÚdarás,
le duine eile chun feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo, seachas
an chumhacht chun rialacháin, orduithe nó cóid chleachtais a
dhéanamh.

(2) Aon fheidhm a thugtar do dhuine le comhaontú seirbhíse,
beidh sí inchomhlíonta ag an duine ina ainm féin nó ina hainm féin,
nó thar ceann an Údaráis má shonraítear amhlaidh sa chomhaontú.

(3) Ní cosc é ar an Údarás é féin feidhm a bhaineann le
comhaontú seirbhíse a chomhlíonadh an comhaontú a bheith ar
marthain.

(4) Féadfaidh an tÚdarás aon tráth, faoi réir a théarmaí agus a
choinníollacha, téarmaí comhaontaithe seirbhíse a tharraingt siar nó
a athrú.
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(5) Oibríonn comhaontú seirbhíse, fad a leanann sé i ngníomh,
chun an fheidhm a shonraítear ann a thabhairt don duine lena
ndéantar an comhaontú agus a dhílsiú dó nó di agus sin faoi réir aon
choinníollacha a bheidh leagtha amach sa chomhaontú seirbhíse.

(6) I ndáil le comhaontú seirbhíse, féadfaidh an tÚdarás—

(a) comhlíonadh feidhmeanna faoin gcomhaontú a mhaoirsiú,
a rialú agus a bhainistiú,

(b) aon chaighdeáin nó aon cheanglais maidir le comhlíonadh
a cheanglaítear ar shealbhóir an chomhaontaithe a
chinneadh agus a fhorchur,

(c) i gcás go measfaidh an tÚdarás nach bhfuil na caighdeáin
nó na ceanglais maidir le comhlíonadh dá dtagraítear i
mír (b) comhlíonta, fógra a thabhairt don sealbhóir lena
gcuirtear in iúl dó nó di na bearta a bheidh le déanamh
agus lena dtugtar rabhadh dó nó di go bhféadfar an
comhaontú a fhoirceannadh mura ndéantar na bearta
laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an tÚdarás, agus

(d) ordacháin a thabhairt nó treoirlínte a eisiúint le fógra
chuig sealbhóir an chomhaontaithe i ndáil le
feidhmeanna a chomhlíonadh faoin gcomhaontú.

(7) Déanfar fógra i dtaobh comhaontú seirbhíse a dhéanamh nó
é a tharraingt siar a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(8) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta, agus ní alt é in ionad,
alt 22 d’Acht 2008.

63.—(1) D’fhonn a chumasú don Údarás a fheidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo, féadfaidh comhlacht reachtúil aon
seirbhís a sholáthar don Údarás ar cibé téarmaí agus coinníollacha
(lena n-áirítear íoc as an tseirbhís sin) ar a gcomhaontófar agus
féadfaidh an tÚdarás leas a bhaint as seirbhís den sórt sin.

(2) San alt seo—

folaíonn “seirbhís” áitreabh nó trealamh a úsáid agus seirbhísí nó
fostaithe a úsáid.

ciallaíonn “comhlacht reachtúil”—

(a) Aire den Rialtas,

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(c) údarás áitiúil,

(d) Coimisinéir an Gharda nó comhalta den Gharda Síochána
arna údarú nó arna húdarú go cuí ag Coimisinéir an
Gharda,

(e) comhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht,

(f) cuideachta ina bhfuil na scaireanna go léir ar seilbh ag
stiúrthóirí, nó thar ceann stiúrthóirí, arna gceapadh ag
Aire den Rialtas, nó

69

Cd.8 A.62

Seirbhísí a
sholáthar.



Cd.8 A.63

Nós imeachta
gearán.

Táillí.

Deimhniúchán
seirbhíse.

70

[Uimh. 37.] [2013.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

(g) cuideachta ina bhfuil na scaireanna go léir ar seilbh ag
comhlacht dá dtagraítear i mír (e) nó ag cuideachta dá
dtagraítear i mír (f).

64.—(1) Cuirfidh an tÚdarás nós imeachta ar bun chun breithniú
a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine den phobal agus ó úsáideoirí
beagfheithiclí seirbhíse poiblí (“nós imeachta gearán”) maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) riocht, ródacmhainneacht agus glaineacht,

(b) iompar, iompraíocht agus sainaitheantas tiománaí,

(c) ró-mhuirearú nó nithe eile a bhaineann le táillí (lena
n-áirítear mainneachtain admháil a eisiúint) arna
muirearú ag tiománaí i leith fruiliú,

(d) nithe a bhaineann le fruiliú agus áirithint, agus

(e) sainaitheantas agus cuma ghinearálta (lena n-áirítear
lógónna, greamáin agus fógráin ar an bhfeithicil),

beagfheithicle seirbhíse poiblí.

(2) Féadfaidh an tÚdarás an nós imeachta gearán a leasú.

(3) Beidh an nós imeachta, a mhéid is indéanta, éasca don
úsáideoir agus inrochtana.

(4) Déanfaidh an tÚdarás sonraí maidir leis an nós imeachta
gearán a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin agus i bhfoirm chlóite.

(5) Meastar gur nósanna imeachta gearán faoin alt seo aon
nósanna imeachta gearán arna mbunú faoi alt 51 d’Acht 2003 agus
féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir.

65.—(1) Maidir leis na táillí a shocróidh an tÚdarás faoin Acht
seo i leith beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus tiománaithe
beagfheithiclí seirbhíse poiblí a cheadúnú, i leith deimhniúchán
seirbhíse ardchaighdeáin (de réir bhrí alt 66) a dhámhachtain agus i
leith deimhnithe a bhaineann le cláir de cheadúnais arna gcothabháil
faoi alt 18 a eisiúint, fabhróidh siad, faoi réir an ailt seo, chuig an
Údarás.

(2) Déanfar ioncam ó tháillí a gheobhaidh an tÚdarás a chur chun
feidhme chun íoc as na caiteachais a thabhóidh an tÚdarás go cuí le
linn a fheidhmeanna a chomhall faoin Acht seo, faoi Acht 2008 agus
Acht 2009.

(3) Maidir le hioncam a ghinfear as na híocaíochtaí dá dtagraítear
i bhfo-alt (1), déanfar é a dhiúscairt ar mhodh a chinnfidh an tÚdarás
le comhaontú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

66.—(1) Féadfaidh an tÚdarás scéimeanna a bhunú nó a fhoráil
go mbunófar scéimeanna chun seirbhís ardchaighdeáin a aithint (dá
ngairtear “deimhniúchán seirbhíse ardchaighdeáin” san alt seo) ó
dhaoine nó ó chuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí chun tacú le
hoibriú beagfheithiclí seirbhíse poiblí.
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(2) Cinnfidh an tÚdarás idir ábhar agus dearadh fógra ina mbeidh
mionsonraí maidir le deimhniúchán seirbhíse ardchaighdeáin a
dhámhachtain, agus ina mbeidh forálacha i ndáil le duine nó le
cuideachta, ar cinneadh ina leith gur soláthraí seirbhíse
ardchaighdeáin é nó í, do thaispeáint an fhógra sin.

(3) Le linn ceanglais agus critéir feidhmíochta maidir le seirbhís
ardchaighdeáin a chinneadh faoin alt seo, nó le linn socrú a
dhéanamh faoin alt seo go ndeimhneofar ceanglais agus critéir
feidhmíochta maidir le seirbhís ardchaighdeáin, rachaidh an tÚdarás
i gcomhairle—

(a) leis an gCoiste Comhairleach,

(b) le Coimisinéir an Gharda,

(c) le haon chomhlacht eile a mheasann an tÚdarás a
d’fhéadfadh cabhrú leis le linn na ceanglais agus na critéir
feidhmíochta sin a fhoirmliú.

(4) Féadfaidh an tÚdarás deimhniúchán mar sholáthraí seirbhíse
ardchaighdeáin faoin alt seo a dhámhachtain nó a bhaint ag féachaint
do tháscairí feidhmíochta thar thréimhsí sonraithe ama.

(5) Maidir le duine nó le cuideachta a éileoidh gur dámhadh
deimhniúchán mar sholáthraí seirbhíse ardchaighdeáin air nó uirthi
faoin alt seo nó a thaispeánfaidh fógra mar sholáthraí den sórt sin
d’ainneoin nach ndearnadh aon deimhniúchán den sórt sin a
dhámhachtain ar an duine nó ar an gcuideachta faoin alt seo,
déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme E a chur air nó uirthi.

(6) San alt seo, ciallaíonn “seirbhís ardchaighdeáin” seirbhís a
chomhlíonann ceanglais agus critéir feidhmíochta shonraithe arna
gcinneadh, ó am go ham, ag an Údarás nó ag duine eile thar ceann
an Údaráis.

67.—(1) Maidir le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt
82 d’Acht 1961 i ndáil le beagfheithiclí seirbhíse poiblí a rialú agus a
oibriú agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an
ailt seo, féadfaidh an tÚdarás iad a leasú nó a chúlghairm.

(2) Maidir le rialacháin agus orduithe arna ndéanamh ag an
Údarás faoi Acht 2003, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh siad i bhfeidhm amhail is dá
mba faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a rinneadh iad agus
féadfaidh an tÚdarás iad a leasú nó a chúlghairm.

68.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le rialacháin, foirm deimhnithe
árachais (de réir bhrí alt 66 d’Acht 1961) i leith beagfheithicil
seirbhíse poiblí a fhorordú.

(2) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin a dhéanamh lena gcuirtear
ceanglais ar shealbhóirí ceadúnas beagfheithicle seirbhíse poiblí
maidir le hárachas leordhóthanach arna sholáthar ag árachóir
feithicle (de réir bhrí alt 58 d’Acht 1961) i leith paisinéirí a
iompraítear ar luaíocht i bhfeithiclí den sórt sin.

(3) Maidir le sealbhóir ceadúnais beagfheithicle seirbhíse poiblí
a mhainníonn ceanglais rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh agus a cheadaíonn paisinéir a iompar ar luaíocht ina
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bheagfheithicil seirbhíse poiblí nó ina beagfheithicil seirbhíse poiblí
de shárú ar na rialacháin, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó
í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

69.—Leasaítear alt 26(1) d’Acht 2008 trí “agus faoin Acht um
Rialáil Tacsaithe, 2013” a chur isteach i ndiaidh “dá fheidhmeanna
faoin Acht seo”.

70.—Féadfaidh Coimisinéir an Gharda comhalta eile den Gharda
Síochána nach ísle céim ná Ceannfort a údarú chun gníomhú thar a
cheann nó thar a ceann nó chun feidhm nó ceanglas de chuid
Choimisinéir an Gharda faoin Acht seo a chomhall thar a cheann
nó thar a ceann agus, dá réir sin, folaíonn tagairt san Acht seo do
Choimisinéir an Gharda tagairt do dhuine arna údarú nó arna
húdarú amhlaidh.

71.—(1) Is éard a bheidh sa phlean comhtháite forfheidhmithe
faoi alt 13 d’Acht 2008 gníomhartha a bheidh le déanamh ag an
Údarás maidir leis an tionscal beagfheithicle seirbhíse poiblí.

(2) Le linn an plean a ullmhú chun críocha fho-alt (1), beidh aird
ag an Údarás ar thograí a gheofar ón tionscal beag seirbhíse poiblí
nó ó úsáideoirí beagfheithiclí seirbhíse poiblí.

(3) Leasaítear alt 13(2) d’Acht 2008 tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) gníomhartha a bheidh le déanamh maidir le cuspóirí
an Údaráis faoi alt 19(2) den Acht um Rialáil
Tacsaithe, 2013,”.

CUID 9

Coiste Comhairleach ar Bheagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

72.—(1) Déantar an Coiste Comhairleach arna bhunú faoi Chuid
4 d’Acht 2003 a choimeád ar marthain chun na feidhmeanna a
shanntar dó leis an gCuid seo a fheidhmiú.

(2) Is éard a bheidh ar an gCoiste Comhairleach cathaoirleach
agus 17 ngnáthchomhalta.

(3) (a) Déanfaidh an tAire duine, ag a bhfuil, i dtuairim an Aire,
taithí chuí agus saineolas cuí agus atá, i dtuairim an Aire,
neamhspleách go leor ar oibríochtaí beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus ar an Údarás, a cheapadh chun
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoiste Comhairleach.

(b) Is go ceann cibé tréimhse nach faide ná 3 bliana, a
shonróidh an tAire le linn an duine a cheapadh, agus is
ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a
dhéanfar ceapachán faoi mhír (a).

(c) Rachaidh an cathaoirleach i gceannas ar chruinnithe den
Choiste Comhairleach.
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(d) I gcás nach bhfuil an cathaoirleach in ann freastal ar
chruinniú den Choiste Comhairleach, déanfaidh na
comhaltaí atá i láthair duine dá líon a roghnú chun bheith
i gceannas ar an gcruinniú.

(e) I gcás go mbíonn oifig an chathaoirligh folamh,
ainmneoidh an tAire duine de chomhaltaí an Choiste
Comhairleach chun bheith i gceannas ar a chruinnithe go
dtí go gceapfar cathaoirleach.

(4) I dteannta an chathaoirligh a cheapfar faoi fho-alt (3), is iad a
bheidh ar an gCoiste Comhairleach—

(a) 4 dhuine ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar leasanna
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus ar leasanna
tiománaithe,

(b) duine amháin ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar
údaráis áitiúla,

(c) duine amháin ar a laghad a dhéanann ionadaíocht ar an
nGarda Síochána,

(d) 2 dhuine ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna tomhaltóirí,

(e) duine amháin ar a laghad ó eagraíocht a dhéanann
ionadaíocht ar leasanna daoine atá faoi mhíchumas,

(f) duine amháin ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna gnó,

(g) duine amháin ar a laghad ó eagraíocht a dhéanann
ionadaíocht ar leasanna daoine scothaosta,

(h) duine amháin ar a laghad a dhéanann, i dtuairim an Aire,
ionadaíocht ar leasanna na turasóireachta, agus

(i) 4 dhuine eile ar a laghad a bhfuil, i dtuairim an Aire, leas
ar leith nó saineolas acu i nithe a bhaineann le
feidhmeanna an Údaráis, an Choiste Chomhairligh nó i
nithe gaolmhara.

(5) Féadfaidh eagraíocht nó duine, ar a tionscnamh nó ar a
thionscnamh féin nó ar iarraidh ón Aire, duine a ainmniú chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choiste Comhairleach
agus le linn ceapachán a dhéanamh faoi fho-alt (6) beidh aird ag an
Aire, a mhéid is indéanta, ar aon ainmniúcháin a gheobhaidh sé nó
sí faoin bhfo-alt seo.

(6) Ceapfaidh an tAire daoine chun bheith ina ngnáthchomhaltaí
den Choiste Comhairleach de réir fho-alt (4). Is go ceann cibé
tréimhse nach faide ná 3 bliana, de réir mar a shonróidh an tAire le
linn daoine a cheapadh, agus is ar cibé téarmaí agus coinníollacha a
chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, a dhéanfar ceapachán faoin bhfo-alt seo.

(7) Féadfar a íoc le cathaoirleach agus le gnáthchomhaltaí an
Choiste Chomhairligh cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, as
airgead a bheidh faoina réir ag an Údarás.
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(8) Aon duine a rachaidh a théarma nó a téarma oifige in éag trí
imeacht aimsire, beidh sé nó sí inathcheaptha.

(9) Le linn cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí an Choiste
Chomhairligh a cheapadh, cinnteoidh an tAire a mhéid is indéanta—

(a) go mbeidh cothromaíocht chothromasach inscne idir fir
agus mná, agus

(b) go mbeidh ionadaíocht uirbeach agus tuaithe,

i gcomhdhéanamh an Choiste Chomhairligh.

(10) Féadfaidh comhalta den Údarás nó comhalta d’fhoireann an
Údaráis freastal ar chruinnithe den Choiste Comhairleach agus
éisteacht a fháil acu ach ní bheidh sé nó sí i dteideal vótáil ar aon
saincheist.

(11) Soláthróidh an tÚdarás na saoráidí agus na seirbhísí
réasúnacha go léir a theastóidh ón gCoiste Comhairleach chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(12) Féadfaidh an Coiste Comhairleach gníomhú d’ainneoin
folúntas nó folúntais ina chomhaltas.

(13) Féadfaidh an Coiste Comhairleach, le buanorduithe nó ar
shlí eile, a nós imeachta agus a ghnó a rialáil.

(14) Cinnfidh comhaltaí an Choiste Chomhairligh cé chomh minic
a thionólfar na cruinnithe go léir, ach sin faoi réir cruinniú a bheith
ag an gCoiste Comhairleach uair amháin ar a laghad sa bhliain.

(15) Féadfaidh cathaoirleach nó gnáthchomhaltaí an Choiste
Chomhairligh éirí as oifig trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire.

(16) Féadfaidh an tAire cathaoirleach an Choiste Chomhairligh
nó gnáthchomhalta dá chuid a chur as oifig in aon cheann de na
himthosca seo a leanas:

(a) i gcás go bhfuil sé nó sí, i dtuairim an Aire, tar éis éirí
éagumasach, de dheasca easláinte, ar a dhualgais nó a
dualgais a chomhlíonadh go héifeachtach;

(b) mar gheall ar mhí-iompar sonraithe;

(c) i gcás go gceapfar duine chun ionadaíocht a dhéanamh ar
eagraíocht nó ar leas faoi fho-alt (4), más rud é nach
ionadaí den sórt sin a thuilleadh an duine;

(d) i gcás gur dealraitheach don Aire gur gá nó gurb
inmhianaithe é nó í a chur as oifig chun go
gcomhlíonfaidh an Coiste Comhairleach a fheidhmeanna
go héifeachtach.

(17) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste
Comhairleach, rialacháin a dhéanamh ar aon ní a mheasann an tAire
is fóirsteanach chun críocha an ailt seo.

73.—(1) Beidh sé de dhualgas go ginearálta ar an gCoiste
Comhairleach comhairle a thabhairt don Údarás nó don Aire, de réir
mar is cuí, i ndáil le saincheisteanna atá iomchuí maidir le
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe.
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(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an Coiste
Comhairleach comhairle a sholáthar ó am go ham—

(a) don Údarás i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) tograí maidir le rialacháin nó cóid chleachtais
cheadúnúcháin nó BFSP a chuirfidh an tÚdarás faoi
bhráid an Choiste Chomhairligh chun a comhairle
a fháil,

(ii) nithe a bhaineann le beagfheithiclí seirbhísí poiblí
agus a dtiománaithe do sheachadadh seirbhísí

ardchaighdeáin,

(iii) an dréachtphlean comhtháite forfheidhmithe faoi alt
13 d’Acht 2008 a ullmhú agus a athbhreithniú i ndáil
le saincheisteanna atá iomchuí maidir leis an tionscal
beagfheithicle seirbhíse poiblí, agus

(iv) aon nithe eile a bhaineann le feidhmeanna an Údaráis
nó a chuirfidh an tÚdarás faoi bhráid an Choiste
Comhairligh chun a chomhairle a fháil, seachas nithe
a bhaineann le breitheanna an Údaráis i gcásanna
aonair,

agus

(b) don Aire i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) beartas atá iomchuí maidir le beagfheithiclí seirbhíse
poiblí agus lena dtiománaithe,

(ii) tograí maidir le reachtaíocht nó rialacháin i ndáil leis
an tionscal beagfheithicle seirbhíse poiblí a chuirfidh
an tAire faoi bhráid an Choiste Chomhairligh chun
a chomhairle a fháil,

(iii) feidhmeanna sonraithe a bhaineann le beagfheithiclí
seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe a shannadh
don Údarás, agus

(iv) aon ní eile atá iomchuí, i dtuairim an Choiste
Chomhairligh, maidir leis an gCoiste Comhairleach
nó leis an Údarás do chomhlíonadh a fheidhmeanna
go héifeachtach nó a chuirfidh an tAire faoi bhráid
an Choiste Chomhairligh chun a chomhairle a fháil.

(3) Féadfaidh an tÚdarás nó an tAire, de réir mar is cuí,
comhairle an Choiste Chomhairligh a thabharfar faoin alt seo a
bhreithniú ach ní bheidh de cheangal orthu gníomhú dá réir.

(4) Féadfaidh an tÚdarás dul i gcomhairle leis an gCoiste
Comhairleach nó comhairle a iarraidh air ar aon ní a bhaineann le
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe nó a bhaineann
leis an Údarás do chomhlíonadh a fheidhmeanna go héifeachtach.

(5) Féadfaidh an tAire dul i gcomhairle leis an gCoiste
Comhairleach nó comhairle a iarraidh air ar aon ní a eascróidh i
ndáil lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna maidir le
beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe.
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(6) I gcás go n-iarrfaidh an tÚdarás nó an tAire comhairle ón
gCoiste Comhairleach faoin Acht seo, ní bheidh de cheangal ar
cheachtar comhlacht fanacht go dtí go bhfaighfear an chomhairle sin
ón Údarás sula bhfeidhmeoidh sé a fheidhmeanna faoin Acht seo, a
luaithe a bheidh tréimhse réasúnach chun soláthar na comhairle sin
a éascú caite

(7) Beidh an Coiste Comhairleach i dteideal faisnéis a fháil ag a
chruinnithe i dtaobh obair an Údaráis ar choinníoll nach mbeidh
nochtadh faisnéise den sórt sin ina shárú ar alt 28 d’Acht 2008.

(8) Ní nochtfaidh cathaoirleach nó gnáthchomhaltaí an Choiste
Chomhairligh faisnéis rúnda a gheobhaidh sé nó sí mar chomhalta
den Choiste Comhairleach.

(9) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (8) a chomhlíonadh, déanann
sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme B a chur air nó uirthi.

(10) Féadfaidh an tÚdarás imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-
alt (9) a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair.

(11) Aon chomhaltaí den Choiste Comhairleach atá i seilbh oifige
díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, leanfaidh siad de bheith
i seilbh oifige go dtí go dtiocfaidh deireadh lean dtéarma oifige
amhail is dá mba faoin gCuid seo a ceapadh iad.

(12) San fho-alt seo, folaíonn “faisnéis rúnda” faisnéis a mbeidh
sé ráite ina leith ag an Údarás nó ag an Aire gur faisnéis rúnda í
maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de
thuairisc áirithe.

CUID 10

Leasú ar Acht 2008

74.—Leasaítear Acht 2008—

(a) in alt 2—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “Acht 2005”:

“ciallaíonn ‘Acht 2009’ an tAcht um Rialáil Iompair
Phoiblí, 2009;

ciallaíonn ‘seirbhís choimhdeach iompair phoiblí do
phaisinéirí’ seirbhísí iompair do phaisinéirí lena
ngabhann leas eacnamaíoch i gcoitinne agus a
sholáthraítear don phobal ar bonn neamh-
idirdhealaitheach, leanúnach nach seirbhís iarnróid do
phaisinéirí ná seirbhís bus phoiblí;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “seirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí”:

“ciallaíonn ‘seirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí’—

(a) seirbhís iarnróid do phaisinéirí,

(b) seirbhís bus phoiblí, nó
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(c) seirbhís choimhdeach iompair phoiblí do
phaisinéirí;”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “oibritheoir iompair phoiblí”:

“ciallaíonn ‘oibritheoir iompair phoiblí’—

(a) Iarnród Éireann, Bus Éireann, Bus Átha
Cliath, nó GFI,

(b) duine a sholáthraíonn seirbhísí iompair
phoiblí do phaisinéirí faoi chonradh le
GFI,

(c) duine a sholáthraíonn seirbhísí iompair
phoiblí do phaisinéirí faoi chonradh leis
an Údarás,

(d) duine a oibríonn bóthar-sheirbhís do
phaisinéirí de réir ceadúnas paisinéirí arna
dheonú faoin Acht um Iompar ar
Bhóithre, 1932, nó

(e) duine a sholáthraíonn seirbhís bus phoiblí
do phaisinéirí de réir ceadúnas arna
dheonú faoi Acht 2009;”,

(b) in alt 9, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Is é atá é limistéar feidhme an Údaráis (seachas a
mhéid a ndéantar foráil dó leis an Acht seo) ná an Stát.”,

(c) in alt 48—

(i) i bhfo-alt (2)(a), trí “(seachas seirbhísí meitreo nó
iarnróid éadroim do phaisinéirí)” a chur isteach i
ndiaidh “do phaisinéirí”, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “agus seirbhísí coimhdeacha
iompair phoiblí do phaisinéirí” a chur isteach i
ndiaidh “do phaisinéirí”,

agus

(d) in alt 52—

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

“(1) Ach amháin más rud é—

(a) go ndeonaíonn an tAire ceadúnas faoin
Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932,

(b) go ndeonaíonn an tÚdarás ceadúnas faoi
Chuid 2 d’Acht 2009,

(c) go mbeidh conradh seirbhíse iompair
phoiblí déanta ag an Údarás le
hoibritheoir iompair phoiblí, nó
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(d) go bhforáiltear a mhalairt le dlí —

(i) tá ceart eisiach ag Bus Átha Cliath
chun leanúint de na seirbhísí bus
poiblí a sholáthraíonn sé de réir
fhorálacha alt 7 d’Acht 1958 agus alt
8 d’Acht 1986 a sholáthar laistigh de
chathair Bhaile Átha Cliath agus de
chontaetha Fhine Gall, Bhaile Átha
Cliath Theas agus Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin agus de limistéir
thadhlacha,

(ii) tá ceart eisiach ag Bus Éireann chun
leanúint de na seirbhísí bus poiblí a
sholáthraíonn sé de réir alt 7 d’Acht
1958 agus alt 8 d’Acht 1986 a
sholáthar ach amháin a mhéid a
sholáthraíonn Bus Átha Cliath na
seirbhísí sin faoi fhomhír (i),

agus déanfar na seirbhísí sin a leagan
amach sna conarthaí seirbhíse poiblí a
dhéanfar faoi fho-alt (3)(a).”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3)
agus (4):

“(3) Chun leordhóthanacht seirbhísí iompair
phoiblí do phaisinéirí a chinntiú ar mhaithe leis an
leas eacnamaíoch ginearálta, de réir alt 48—

(a) déanfaidh an tÚdarás conarthaí dír-
dhámhachtana, lena bhforchuirfear
oibleagáidí seirbhíse poiblí—

(i) le Bus Átha Cliath agus le Bus Éireann
chun soláthar seirbhísí bus poiblí lena
mbaineann fo-alt (1) a áirithiú, agus

(ii) le hIarnród Éireann chun soláthar
seirbhísí iarnróid do phaisinéirí lena
mbaineann fo-alt (2) a áirithiú,

agus

(b) féadfaidh an tÚdarás conarthaí dír-
dhámhachtana a dhéanamh, de réir
Rialachán Uimh. 1370/2007, lena
bhforchuirfear oibleagáidí seirbhíse poiblí,
le hoibritheoirí iompair phoiblí chun
seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí
nach soláthraíonn Bus Átha Cliath, Bus
Éireann ná Iarnród Éireann de bhun na
gconarthaí dír-dhámhachtana arna
ndéanamh de bhun fhomhír (a)(i) nó (ii)
a áirithiú.

(4) D’ainneoin alt 48(6)—

(a) is conradh ar feadh tréimhse 5 bliana gach
ceann de na conarthaí dír-dhámhachtana
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dá dtagraítear i bhfomhír (a)(i) d’fho-alt
(3),

(b) is conradh ar feadh tréimhse 10 mbliana an
conradh dá dtagraítear i bhfo-mhír (a)(ii)
d’fho-alt (3), agus

(c) is conarthaí ar feadh tréimhse nach faide ná
5 bliana na conarthaí dá dtagraítear i mír
(b) d’fho-alt (3).”,

(iii) i bhfo-alt (6)(b), trí “nó seirbhísí coimhdeacha
iompair phoiblí do phaisinéirí” a chur isteach i
ndiaidh “do phaisinéirí” agus “nó de na seirbhísí
coimhdeacha iompair phoiblí do phaisinéirí” a chur
isteach i ndiaidh “de na seirbhísí”, agus

(iv) i bhfo-alt (6)(c)(ii), trí “(i)” a chur isteach i ndiaidh
“(3)(a)”.

75.—Leasaítear Cuid 3 d’Acht 2008—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 44:

“Infheistiú i
mbonneagar
bus agus
saoráidí
rothaíochta.

44A.—(1) Beidh an fheidhm ag an
Údarás bonneagar iompair phoiblí, agus
rothaíochta, a áirithiú nó a sholáthar sa Stát
i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) stadanna bus, scáthláin bhus,
stáisiúin bhus, áiteanna
seasaimh bus agus flíteanna
bus, agus

(b) saoráidí rothaíochta agus
scéimeanna chun an rothaíocht
a chur chun cinn.

(2) Chun a fheidhm faoin alt seo a
bhaint amach, féadfaidh an tÚdarás
comhaontuithe a dhéanamh le daoine eile
lena n-áirítear trí lamháltas, trí
chomhfhiontar nó trí chomhpháirtíocht
phoiblí phríobháideach.”,

(b) in alt 45—

(i) i bhfo-alt (1), trí “faoi alt 44 nó 44A” a chur in ionad
“faoi alt 44”, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe” a chur in ionad “an Aire Airgeadais”,

(c) in ailt 57, 62(1) agus 73(1), trí “i MLBÁC” a scriosadh
gach áit a bhfuil sé, agus

(d) in alt 66(1)—

(i) trí “do MBLÁC” a chur isteach i ndiaidh “lena phlean
bainistíochta tráchta”, agus
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(ii) trí “sa Stát” a chur isteach i ndiaidh “chun críocha
bainistíochta tráchta”.

CUID 11

Leasú ar an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010

76.—Leasaítear alt 3 d’Acht 2010 sa mhíniú ar “duine sonraithe”
(arna chur isteach le halt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh.
2), 2011) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) gur sealbhóir é nó í ar cheadúnas chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint a deonaíodh faoi alt 9
den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013, le linn dó nó di
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint, iarracht a
thabhairt ar í a thiomáint nó a bheith i bhfeighil
uirthi nuair atá an fheithicil á húsáid i gcúrsa gnó,

(da) agus gan é nó í a bheith ina shealbhóir nó ina
sealbhóir ar cheadúnas chun beagfheithicil seirbhíse
poiblí a thiomáint, a airbheartaíonn gur sealbhóir
den sórt sin é nó í, nó a ghníomhaíonn mar
shealbhóir den sórt sin, le linn dó nó di feithicil a
thiomáint, iarracht a thabhairt ar fheithicil a
thiomáint nó a bheith i bhfeighil ar fheithicil chun
daoine a iompar ar luaíocht, nó”

77.—(1) Leasaítear Cuid 3 (a bhaineann le cionta muirear seasta)
d’Acht 2010—

(a) in alt 34, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) cibé cionta nach bhféadfar a thriail ach go
hachomair—

(i) faoin Acht um Iompar ar Bhóithre, 1933
(lena n-áirítear aon Acht a fhorléirítear
mar aon ní amháin leis), nó

(ii) faoi aon rialachán arna dhéanamh faoi
Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 ar
rialachán é lena

ndéantar foráil maidir le hiompar earraí
nó paisinéirí de bhóthar nó maidir le
comhchuibhiú reachtaíochta a bhaineann
le hiompar ar bhóithre,

ar ina leith a dhearbhóidh an tAire le
rialacháin gur cionta muirear seasta iad,”,

(b) in alt 34, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) cion—

(i) faoi alt 20(4)(b) den Acht um Rialáil
Tacsaithe, 2013 i leith cibé sáruithe ar
rialacháin arna ndéanamh faoin alt sin, nó
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(ii) faoi cibé forálacha eile de Chuid 3 den Acht
um Rialáil Tacsaithe, 2013,

ar ina leith a dhearbhófar i rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire gur cion muirear seasta
é,”,

(c) in alt 34, trí “faoi mhír (a), (b) nó (c)” a chur in ionad
“faoi mhír (a) nó (b)” agus trí “(c)” a scriosadh roimh
“(d), (e)”,

(d) in alt 35, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (5):

“(5) I gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (1), tá na tagairtí
san fho-alt sin do chomhalta den Gharda Síochána
(seachas i mír (b)) le léamh mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí—

(a) más cion dá dtagraítear in alt 34(b) an cion,
d’oifigeach iompair arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 15 (arna chur isteach le halt
117 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha
Cliath, 2008) den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 1986, nó

(b) más cion dá dtagraítear in alt 34(c) an cion, do
dhuine údaraithe arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 40 den Acht um Rialáil
Tacsaithe, 2013.”,

agus

(e) in alt 36, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Aon fhógra muirir sheasta a bhaineann le cion
ar ina leith a dhearbhaítear faoi alt 34(c) gur cion muirear
seasta é agus ar cion neamhthuillteanais é (de réir bhrí
Chuid 5 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013), beidh ráiteas
ann á rá má dhéanann an duine ar a seirbheáiltear é an
íocaíocht chuí a shonraítear i bhfo-alt (2) d’alt 35 de réir
an fho-ailt sin nó má chiontaítear é nó í sa chion, go
ndéanfar líonta sonraithe neamhthuillteanas éagsúla a
fhormhuiniú ar thaifead ceadúnais BFSP (de réir bhrí alt
33 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013) an duine.”.

(2) Tá feidhm ag alt 103 (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 2002 arna leasú le halt 14 den Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 2006) d’Acht 1961 maidir le cion—

(a) faoi alt 20(4)(b) i leith cibé sáruithe ar rialacháin BFSP, nó

(b) faoi cibé forálacha eile de Chuid 3,

ar ina leith a dhearbhófar i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire gur
cion muirear seasta é chun críche an ailt sin.

(3) Aon fhógra muirir sheasta a sheirbheáiltear faoi alt 103 d’Acht
1961 agus a bhaineann le cion ar ina leith a dhearbhaítear faoi fho-
alt (2) den alt seo gur cion muirear seasta é (de réir bhrí alt 103
d’Acht 1961) agus ar cion neamhthuillteanais é, beidh ráiteas ann á
rá má dhéanann an duine ar a seirbheáiltear é an íocaíocht chuí a
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shonraítear i bhfo-alt (7) d’alt 103 d’Acht 1961 de réir an fho-ailt sin
nó má chiontaítear sa chion é, go ndéanfar líonta sonraithe
neamhthuillteanas éagsúla a fhormhuiniú ar thaifead ceadúnais
BFSP an duine.

(4) Beidh fo-ailt (2) agus (3) arna n-aisghairm ar thosach feidhme
mhíreanna (a) agus (b) d’alt 49 d’Acht 2010.

CUID 12

Leasú ar Alt 2 den Acht Méadreolaíochta, 1996

78.—Leasaítear alt 2(1) den Acht Méadreolaíochta, 1996—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “stampa”:

“ciallaíonn ‘córas tacsaiméadair’ tacsaiméadar agus
gineadóir fadchomhartha a dhéanann, le chéile, ionstraim
tomhais;”,

agus

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

“ciallaíonn “úsáideoir”

(a) an duine nó an eagraíocht atá freagrach as an
ionstraim a úsáid chun críocha an Achta seo,

(b) i gcás córas tacsaiméadair, folaíonn sé i dteannta
aon úsáideoir den sórt sin—

(i) sealbhóir ceadúnais i leith beagfheithicil
seirbhíse poiblí arna dheonú faoi alt 9 den
Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013 a bhfuil
córas tacsaiméadair suiteáilte ina leith,
agus

(ii) sealbhóir ceadúnais chun beagfheithicil
seirbhíse poiblí a thiomáint arna dheonú
faoi alt 9 den Acht um Rialáil Tacsaithe,
2013 i leith beagfheithicil seirbhíse poiblí
ina bhfuil córas tacsaiméadair suiteáilte,

agus

(c) an duine atá ag tiomáint nó ag úsáid feithicil
inneallghluaiste ina bhfuil córas tacsaiméadar
suiteáilte, in áit phoiblí chun daoine a iompar
ar luaíocht, cibé acu is sealbhóir ceadúnais a
luaitear i mír (b) an duine sin nó nach ea;”.



[2013.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013.

AN SCEIDEAL

Cionta Sonraithe

CUID 1

Dícháiliú Saoil

CIONTA FAOIN DLÍ COITEANN

1. Dúnmharú.

2. Éigniú.

CIONTA IDIRNÁISIÚNTA

3. Cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil
Idirnáisiúnta, 2006.

4. Cion faoi alt 3 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive,1962.

CIONTA GNÉASACHA

5. Cion faoi alt 3 nó 6 den Criminal Law Amendment Act 1885.

6. Cion faoi alt 1 nó 2 den Punishment of Incest Act 1908.

7. Cion faoi alt 2, 3 nó 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean)
(Leasú), 1990.

8. Cion faoi alt 5 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha),
1993.

9. Cion faoi alt 2 den Acht um Chionta Gnéasacha (Dlínse), 1996.

10. Cion faoi alt 3 den Acht um Gháinneáil ar Leanaí agus
Pornagrafaíocht Leanaí, 1998.

11. Cion faoi alt 2 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta
Gnéasacha), 2006.

CÉASTÓIREACHT

12. Cion faoi alt 2 nó 3 den Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún
na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000.

SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR

13. Cion faoi alt 6, 9(1)(a), 10(1) nó 11 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005.

CUID 2

Dícháiliú ar feadh Tréimhse Shonraithe

CION FAOIN DLÍ COITINN

1. Dúnorgain.
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CIONTA IN AGHAIDH AN DUINE

2. Cion faoi alt 18 nó 19(1) den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí), 1994.

3. Cion faoin Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine, 1997, (seachas alt 2 nó 16).

CIONTA GNÉASACHA

4. Cion faoi alt 3 den Acht um Chionta Gnéasacha (Dlínse), 1996,

5. Cion faoi alt 4 nó 5 den Acht um Gháinneáil ar Leanaí agus
Pornagrafaíocht Leanaí, 1998.

6. Cion faoi alt 246 nó 249 d’Acht na Leanaí, 2001.

7. Cion faoi alt 3 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha),
2006.

CIONTA GÁINNEÁLA AR DHAOINE

8. Cion faoi alt 2, 4 nó 5 den Acht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhaoine), 2008.

CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE

9. Cion faoi alt 2(2)(b), 3(b) nó 4(b)(i) den Acht um Dhamáiste
Coiriúil, 1991.

10. Cion faoi alt 13 nó 14 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise), 2001.

CIONTA ARM TINE

11. Cion faoi alt 2 nó 15 d’Acht na nArm Teine, 1925.

12. Cion faoi alt 26 nó 27 (arna gcur isteach le hailt 57 agus 58,
faoi seach, den Acht um an Dlí Coiriúil, 2006) d’Acht na nArm
Tine, 1964.

13. Cion faoi alt 8, 9, 10 nó 11 d’Acht na nArm Tine agus na nArm
Ionsaitheach, 1990.

MÓTARFHEITHICIL A THÓGÁIL GO
NEAMHDHLEATHACH

14. Cion faoi alt 112 d’Acht 1961.

CIONTA OIRD PHOIBLÍ

15. Cion faoi alt 14, 15, 16 nó 17 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí), 1994.

16. Cion faoi alt 176 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006.

CIONTA I nDÁIL LE hAERÁRTHAÍ AGUS FEITHICLÍ

17. Cion faoi alt 11 den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair,
1973.

18. Cion faoi alt 3 den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair,
1975.
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19. Cion faoi alt 10 den Acht um an Dlí Coiriúil (Dlínse), 1976.

CIONTA IN AGHAIDH AN STÁIT

20. Cion faoi alt 7(1), 8(1) nó 9(1) nó (2) den Acht um Chiontaí in
Aghaidh an Stáit, 1939.

IDIRNÁISIÚNTA

21. Cion faoi alt 4 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962.

22. Cion faoi alt 2 nó 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht
Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000.

PLÉASCAIGH

23. Cion faoi alt 2 nó 3 den Explosive Substances Act 1883.

CIONTA SLÁNDÁLA MUIRÍ

24. Cion faoi alt 2 nó 3 den Acht um Shlándáil Mhuirí, 2004.

COMHCHOIRITHE

Folaíonn tagairt sa Sceideal seo do chion tagairtí do pháirteachas
mar chomhchoirí de chuid duine a dhéanann an cion.
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