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AN tACHT UM THORANN AERÁRTHAÍ (AERFORT BHAILE ÁTHA 
CLIATH) A RIALÁIL, 2019

[An tiontú oifigiúil]

Acht chun tuilleadh éifeachta a thabhairt don Rialachán um Thorann Aerárthaí a mhéid a 
bhaineann sé le hAerfort Bhaile Átha Cliath agus do dhéanamh socrú breise chun torann 
aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a rialáil; chun na gcríoch sin, do leasú an Achta 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000 chun freastal ar an gcás ina bhféadfadh fadhb maidir le 
torann aerárthaí teacht as forbairt ag Aerfort Bhaile Átha Cliath; agus do dhéanamh socrú 
i dtaobh nithe gaolmhara.

[22 Bealtaine 2019]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 a 
ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2019 a ghairm de Chuid 3 agus 
de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2018, le chéile, agus forléireofar le 
chéile iad mar aon ní amháin.

 (3) 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.

Léiriú

2. (1) San Acht seo—

  ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000;

  ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;
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  ciallaíonn “an Rialachán um Thorann Aerárthaí” Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 20141 maidir le rialacha agus 
nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt 
isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 
2002/30/CE;

  ciallaíonn “aerfort” Aerfort Bhaile Átha Cliath agus folaíonn sé, de réir mar is cuí, an 
limistéar timpeall an aerfoirt a ndéanann torann aerárthaí difear suntasach dó;

  ciallaíonn “údarás aerfoirt”, ÚABÁC, cuideachta phoiblí theoranta;

  ciallaíonn “úsáideoir aerfoirt” duine atá freagrach as paisinéirí, post nó earraí a iompar 
d’aer go dtí an t-aerfort nó uaidh;

  forléireofar “comhlacht achomhairc” de réir alt 10(1);

  ciallaíonn “Bord” an Bord Pleanála;

  forléireofar “údarás inniúil” de réir alt 3;

  ciallaíonn “an Treoir maidir le Torann Comhshaoil” Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 20022 maidir le torann comhshaoil a 
mheasúnú agus a bhainistiú arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 20083 lena n-oiriúnaítear líon 
ionstraimí atá faoi réir an nóis imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh 
do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena 
ngabhann grinnscrúdú agus Treoir (AE) 2015/996 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 20154 
lena mbunaítear comh-mhodhanna measúnaithe torainn de réir Threoir 2002/49/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

  ciallaíonn “CCFG” Comhairle Contae Fhine Gall;

  folaíonn “tabhair isteach” cuir i ngníomh;

  ciallaíonn “bliain airgeadais áitiúil” bliain airgeadais áitiúil de réir bhrí alt 96 d’Acht 
2001;

  folaíonn “beart” srian;

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

  ciallaíonn “nuachtán náisiúnta” nuachtán a fhoilsítear agus a scaiptear sa Stát i gcoitinne;

  ciallaíonn “torann” torann aerárthaí;

  ciallaíonn “cuspóir ciúnaithe torainn” an cuspóir ciúnaithe torainn le haghaidh an 
aerfoirt;

  ciallaíonn “beart maolaithe torainn” beart maolaithe torainn atá ar bun ag an aerfort ach 
ní fholaíonn sé srian oibriúcháin;

  ciallaíonn “srian oibriúcháin” srian oibriúcháin atá ar bun ag an aerfort;

1 IO Uimh. L 173, 12.6.2014, lch. 65
2 IO Uimh. L 189, 18.7.2002, lch.12
3 IO Uimh. L 311, 21.11.2008, lch.1
4 IO Uimh. L 168, 1.7.2015, lch.1

cd.1 a.2
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  ciallaíonn “sonraithe”, i ndáil le foirm, sonraithe faoi alt 28.

 (2) Tá le focal nó le habairt a úsáidtear san Acht seo agus a úsáidtear freisin—

  (a) sa Rialachán um Thorann Aerárthaí, nó

  (b) sa Treoir maidir le Torann Comhshaoil,

  an bhrí chéanna san Acht seo atá leis nó léi sa Rialachán nó sa Treoir sin, de réir mar a 
bheidh, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

 (3) (a) Maidir le tagairt san Acht seo nó in aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo 
do thréimhse a shonrófar i bhfógra nó i dtreorú a thabharfar faoin Acht seo nó sna 
rialacháin sin, ciallaíonn sí tréimhse atá réasúnach in imthosca uile an cháis.

  (b) I gcás go mbeidh aon tréimhse chuí nó aon teorainn ama eile dá dtagraítear san Acht 
seo nó in aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo á ríomh, tabharfar neamhaird 
ar an tréimhse idir an 24 Nollaig agus an 1 Eanáir, agus an dá lá sin a áireamh.

Údarás inniúil a shainainmniú

3. (1) Déantar CCFG a shainainmniú mar an t-údarás inniúil chun críocha an Rialacháin um 
Thorann Aerárthaí.

 (2) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), comhlíonfaidh an príomhfheidhmeannach 
feidhmeanna an údaráis inniúil faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí, faoin Acht 
seo agus faoi Acht 2000 (sa mhéid go dtugtar feidhmeanna don údarás inniúil le 
hAcht 2000 arna leasú leis an Acht seo).

  (b) Beidh feidhm ag ailt 148 agus 154 d’Acht 2001, fairis na modhnuithe go léir is gá, 
maidir leis an bpríomhfheidhmeannach, maidir leis an Acht seo agus maidir le hAcht 
2000 mar atá feidhm ag na hailt sin maidir leis an bpríomhfheidhmeannach agus 
maidir le hAcht 2001.

  (c) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (6) d’alt 149 d’Acht 2001 d’fheidhmeanna an 
phríomhfheidhmeannaigh, ní fholóidh sí na feidhmeanna dá dtagraítear i mír (a).

 (3) Faoi réir na bhforálacha eile den alt seo, déileálfar le feidhmeanna an údaráis inniúil mar 
fheidhm feidhmiúcháin, de réir bhrí alt 149 d’Acht 2001, de chuid CCFG.

 (4) Beidh an príomhfheidhmeannach neamhspleách le linn dó nó di feidhmeanna an údaráis 
inniúil a chomhlíonadh.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), ní bheidh—

  (a) an príomhfheidhmeannach le linn dó nó di feidhmeanna an údaráis inniúil a 
chomhlíonadh, ná

  (b) aon fhostaí de chuid CCFG a thabharfaidh cúnamh don phríomhfheidhmeannach i 
gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna sin,

  faoi réir treorú ó aon duine eile (lena n-áirítear an chomhairle thofa ag gníomhú di le rún 
faoi alt 140 d’Acht 2001).

 (6) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach, le linn dó nó di feidhmeanna an údaráis inniúil a 
chomhlíonadh, a mhéid is deimhin leis nó léi gur cuí déanamh amhlaidh, aird a thabhairt 

cd.1 a.2
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ar aon phlean arna ghlacadh ag an gcomhairle thofa de bhun fheidhmeanna na comhairle 
tofa.

 (7) (a) Faoi réir mhír (b), ní imreoidh comhaltaí na comhairle tofa tionchar ná ní  
fhéachfaidh siad le tionchar a imirt—

   (i) ar an bpríomhfheidhmeannach le linn dó nó di feidhm de chuid an údaráis inniúil 
a chomhlíonadh, ná

   (ii) ar fhostaí de chuid CCFG sa chúnamh a thugann sé nó sí don 
phríomhfheidhmeannach i gcomhlíonadh na feidhme sin.

  (b) Ní fhorléireofar mír (a) mar mhír lena gcoisctear comhaltaí na comhairle tofa ar 
phlé a dhéanamh ar na dálaí torainn ag an aerfort is iomchuí maidir le comhlíonadh 
fheidhmeanna na comhairle tofa.

 (8) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun comhalta den chomhairle thofa a chosc ar  
aighneacht a dhéanamh chuig an údarás inniúil, nó tuairim a thabhairt dó, de bhun agus 
de réir foráil den Rialachán um Thorann Aerárthaí, den Acht seo nó d’Acht 2000.

 (9) (a) Déanfaidh an tAire, aon uair amháin ar a laghad—

   (i) roimh chothromdháta 7 mbliana dháta thosach feidhme an ailt seo, agus

   (ii) roimh dhul in éag do gach tréimhse chomhleanúnach 5 bliana tar éis an 
chothromdháta 7 mbliana sin,

   duine a cheapadh le fógra i scríbhinn chun athbhreithniú a dhéanamh ar an údarás 
inniúil do chomhlíonadh a fheidhmeanna mar an t-údarás inniúil.

  (b) Déanfaidh duine a cheapfar faoi mhír (a), a luaithe is indéanta tar éis dó nó di an 
t-athbhreithniú dá dtagraítear sa mhír sin a dhéanamh, tuarascáil i scríbhinn ar 
thorthaí an athbhreithnithe a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

  (c) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dul in éag do bhliain 
airgeadais áitiúil de chuid an údaráis inniúil (lena n-áirítear, más infheidhme, dul in 
éag do chuid den bhliain sin i gcás na chéad tuarascála a ullmhófar agus a fhoilseofar 
de bhun na míre seo) ach, in aon chás, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an dul in éag 
sin, tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin—

   (i) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna i gcaitheamh na bliana sin, agus

   (ii) ina leagfar amach clár oibre an údaráis inniúil maidir le comhlíonadh a 
fheidhmeanna le linn bhliain airgeadais áitiúil reatha an údaráis inniúil.

 (10) San alt seo—

  ciallaíonn “príomhfheidhmeannach”, i ndáil le CCFG, príomhfheidhmeannach CCFG 
chun críocha alt 144 d’Acht 2001;

  ciallaíonn “comhairle thofa” an chomhairle thofa, de réir bhrí alt 2 d’Acht 2001, de 
chuid CCFG.

Inniúlacht eisiach an údaráis inniúil i ndáil le srianta oibriúcháin

4. (1) D’ainneoin aon achtachán eile nó aon riail dlí ach faoi réir alt 10, alt 34 d’Acht 2000  
arna léamh le halt 34B nó 34C, de réir mar is cuí, den Acht sin, agus alt 37 den Acht sin 

cd.1 a.3
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arna léamh le halt 37R nó 37S, de réir mar is cuí, den Acht sin, beidh inniúlacht eisiach 
ag an údarás inniúil, de réir an Rialacháin um Thorann Aerárthaí, an Achta seo agus Acht 
2000 chun srian oibriúcháin a fhorchur, a chúlghairm, nó a chúlghairm agus a ionadú, nó 
chun téarmaí sriain oibriúcháin a leasú.

 (2) Faoi réir alt 10, alt 34 d’Acht 2000 arna léamh le halt 34B nó 34C, de réir mar is cuí, den 
Acht sin, agus alt 37 den Acht sin arna léamh le halt 37R nó 37S, de réir mar is cuí, den 
Acht sin, tá na nithe seo a leanas ar neamhní de bhua an fho-ailt seo:

  (a) aon srian, a mhéid a airbheartaíonn sé a bheith ina shrian oibriúcháin, arna fhorchur, 
ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, ag duine seachas an t-údarás inniúil;

  (b) aon chúlghairm, nó cúlghairm agus ionadú, ar shrian oibriúcháin nó aon leasú ar 
théarmaí sriain oibriúcháin a airbheartaíonn a bheith déanta, ar thosach feidhme an 
ailt seo nó dá éis, ag duine seachas an t-údarás inniúil.

Tobhach aerfoirt

5. (1) San alt seo, ciallaíonn “rialacháin an údaráis inniúil” rialacháin arna ndéanamh ag an 
údarás inniúil faoi fho-alt (4).

 (2) Beidh an t-údarás aerfoirt faoi dhliteanas muirear míosúil, leathbhliantúil nó bliantúil 
(dá ngairtear an “tobhach aerfoirt” san alt seo) a íoc i leith na gcostas arna dtabhú ag an 
údarás inniúil i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí, 
faoin Acht seo agus faoi Acht 2000.

 (3) Íocfar an tobhach aerfoirt leis an údarás inniúil ar an dáta nó roimh an dáta a fhorordaítear 
chun na críche i rialacháin an údaráis inniúil, i leith na tréimhse lena mbaineann agus ar 
an modh a fhorordaítear chun na críche sna rialacháin sin.

 (4) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo, 
an tobhach aerfoirt a bheidh le híoc a fhorordú le rialacháin ag féachaint do na costais 
arna dtabhú ag an údarás inniúil, nó a mbeifear ag súil le réasún go dtabhóidh an t-údarás 
inniúil iad, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí, faoin 
Acht seo agus faoi Acht 2000.

 (5) Ní bheidh méid an tobhaigh aerfoirt níos mó ná na suimeanna is gá chun an t-údarás 
inniúil a chistiú i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí, 
faoin Acht seo agus faoi Acht 2000 agus ní ceadmhach don údarás inniúil é a chur chun 
feidhme ach amháin faoi chomhair an chistithe sin nó faoi chomhair aon chostais eile a 
ghlanadh, is costais a eascróidh go réasúnach i gcúrsa chomhlíonadh na bhfeidhmeanna 
sin.

 (6) Aon bharrachas ar ioncam ón tobhach aerfoirt de bhreis ar na costais dá dtagraítear 
san alt seo, a thabhófar in imeacht bliain airgeadais áitiúil áirithe de chuid an údaráis 
inniúil—

  (a) coinneoidh an t-údarás inniúil é agus beidh sé le fritháireamh in aghaidh na gcostas 
sin le haghaidh na bliana sin dá éis sin, nó

  (b) tabharfar ar ais don údarás aerfoirt é.

 (7) Féadfaidh an t-údarás inniúil an tobhach aerfoirt (nó aon chuid de), a bheidh dlite agus 
ag dul dó, a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón údarás 
aerfoirt.

cd.1 a.4
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 (8) Cinnteoidh an t-údarás inniúil go ndéanfar a chostais, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna 
faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí, faoin Acht seo agus faoi Acht 2000, a choimeád 
chomh híseal is féidir agus nach mbeidh siad iomarcach.

 (9) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanfaidh dochar do ghinearáltacht aon 
fhorála eile den Acht seo faoina bhféadfar a cheangal ar an údarás aerfoirt táille a íoc.

Rialacháin

6. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le cibé nithe breise, 
teagmhasacha, iarmhartacha nó forlíontacha is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach 
chun lánéifeacht a thabhairt don Rialachán um Thorann Aerárthaí.

 (2) Déanfar gach rialachán arna dhéanamh faoi fhoráil den Acht seo, seachas faoi alt 9(9), a 
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

 (3) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith laistigh de 21 lá suí tar éis an 
lae ar a leagfar rialachán faoina bhráid faoi fho-alt (2), an rialachán a neamhniú.

 (4) Tiocfaidh neamhniú rialacháin faoi fho-alt (3) in éifeacht láithreach ar an rún lena 
mbaineann a rith, ach ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ní a rinneadh faoin 
rialachán roimh an rún a rith.

 (5) Ní ceadmhach rialachán a dhéanamh faoi alt 9(9) ach amháin más rud é—

  (a) go mbeidh dréacht den reachtaíocht bheartaithe leagtha faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais, agus

  (b) go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach.

Caiteachais

7. Déanfar aon chaiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo, a mhéid a 
cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, a íoc as airgead a sholáthróidh 
an tOireachtas.

Cúlghairm

8. Cúlghairtear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialacha agus Nósanna Imeachta 
Aerloingseoireachta agus Aeriompair maidir le Srianta Oibriúcháin a bhaineann le Torann 
ag Aerfoirt), 2003 (I.R. Uimh. 645 de 2003).

CUID 2

an PRóiseas chun toRann aeRáRthaí a Rialáil (lena náiRíteaR an cuR chuige cothRom a 
ghlacadh) agus achomhaiRc

An Próiseas chun Torann Aerárthaí a Rialáil

9. (1) Cinnteoidh an t-údarás inniúil go ndéanfar na dálaí torainn ag an aerfort a mheasúnú de 
réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Torann Comhshaoil), 2018 (I.R. Uimh. 549 
de 2018) agus de réir na Treorach maidir le Torann Comhshaoil.
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 (2) Cinnteoidh an t-údarás inniúil go nglacfar an Cur Chuige Cothrom i gcás fadhb maidir le 
torann a bheith sainaitheanta ag an aerfort agus, chuige sin, cinnteoidh sé thairis sin, de 
réir mar is cuí:

  (a) go ndéanfar an cuspóir ciúnaithe torainn, de réir mar is cuí, a mhíniú, a athlua nó a 
leasú, agus Airteagal 8 den Treoir maidir le Torann Comhshaoil agus Iarscríbhinn V 
a ghabhann léi, á gcur i gcuntas de réir mar is cuí;

  (b) go sainaithneofar bearta atá ar fáil chun tionchar an torainn a laghdú;

  (c) go ndéanfar meastóireacht chríochnúil ar chost-éifeachtacht dhóchúil na mbeart 
maolaithe torainn agus na srianta oibriúcháin (más ann) a shainaithneofar;

  (d) gur gan dochar don tsábháilteacht a roghnófar na bearta ina gcuirfear i gcuntas leas 
an phobail i réimse an aeriompair fad a bhaineann sé le hionchais forbraíochta an 
aerfoirt;

  (e) go rachfar i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ar shlí thrédhearcach faoi na 
gníomhartha a bhfuil sé ar intinn iad a dhéanamh;

  (f) go nglacfar leis na bearta agus go ndéanfar socrú maidir le fógra leordhóthanach a 
thabhairt;

  (g) go dtabharfar na bearta isteach.

 (3) Cinnteoidh an t-údarás inniúil, nuair a dhéanfar gníomh atá bainteach le torann (lena 
n-áirítear beart maolaithe torainn nó srian oibriúcháin), go ndéanfar an teaglaim seo 
a leanas de bhearta atá ar fáil a bhreithniú, d’fhonn an beart nó an teaglaim beart is  
cost-éifeachtaí a chinneadh:

	 	 (a)	 an	éifeacht	intuartha	a	bhainfidh	le	torann	a	laghdú	ag	an	bhfoinse;

  (b) pleanáil agus bainistíocht úsáide talún;

  (c) nósanna imeachta oibríochta ciúnaithe torainn;

  (d) gan srianta oibriúcháin a chur i bhfeidhm mar an gcéad rogha ach sin tar éis breithniú 
a dhéanamh ar na bearta eile faoin gCur Chuige Cothrom, agus ansin amháin.

 (4) Féadfar a áireamh ar na bearta atá ar fáil, más gá, aerárthaí lag-chomhlíontacha a 
tharraingt siar.

 (5) Féadfar, de réir an Chur Chuige Chothroim, idirdhealú a dhéanamh idir na bearta de 
réir shaghas an aerárthaigh, feidhmíocht ó thaobh torainn de, na húsáide a bhaintear 
as saoráidí aerfoirt agus aerloingseoireachta, na conaire eitilte nó an chreata ama a 
chumhdófar nó de réir aon teaglaim den chéanna.

 (6) Gan dochar d’fho-alt (4), maidir le srianta oibriúcháin, arb éard iad aerárthaí  
lag-chomhlíontacha a tharraingt siar ó oibríochtaí aerfoirt, ní dhéanfaidh siad difear 
d’aerárthaí foshonacha sibhialta a chomhlíonann, trí dheimhniú bunaidh nó trí 
athdheimhniú, an caighdeán torainn a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 4 
d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

 (7) (a) Maidir le bearta nó teaglaim de bhearta arna ndéanamh de réir an Rialacháin um 
Thorann Aerárthaí, de réir an Achta seo agus Acht 2000 i leith an aerfoirt, ní bheidh 
siad níos sriantaí ná mar is gá chun an cuspóir ciúnaithe torainn a bhaint amach.
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  (b) Beidh srianta oibriúcháin neamh-idirdhealaitheach, go háirithe ar fhorais 
náisiúntachta nó chéannachta, agus ní srianta treallacha a bheidh iontu.

 (8) (a) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo gur údarás poiblí de réir bhrí 
Rialachán 2 de Rialacháin 2011 é CCFG, ina cháil mar an t-údarás inniúil.

  (b) Déanfaidh an t-údarás inniúil, sula dtabharfaidh sé a dhréachtbhreith rialaitheach 
faoi fho-alt (11), a chinntiú go bhfuil na forálacha iomchuí de Chuid 5 de Rialacháin 
2011 comhlíonta aige agus, má dhéantar measúnacht chuí, go mbeidh an bhreith sin, 
nuair a thabharfar í, comhréireach leis an measúnacht sin.

  (c) Déanfaidh an t-údarás inniúil, sula dtabharfaidh sé a dhréachtbhreith rialaitheach 
faoi fho-alt (11), a chinntiú go bhfuil na forálacha iomchuí de Rialacháin 2004 
comhlíonta aige agus, má dhéantar measúnacht chomhshaoil, go mbeidh an bhreith 
sin, nuair a thabharfar í, comhréireach leis an measúnacht sin.

  (d) Féadfaidh an t-údarás inniúil, i gcás go measfaidh sé gur cuí déanamh amhlaidh, cibé 
acu tar éis braitheoireacht i leith measúnacht chuí faoi Chuid 5 de Rialacháin 2011, 
nó tar éis measúnacht chomhshaoil, nó ar a thionscnamh féin, le fógra i scríbhinn, 
a threorú don údarás aerfoirt iarratas dá dtagraítear in alt 34C(1)(a) d’Acht 2000 a 
dhéanamh.

  (e) Déanfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (d) a chomhlíonadh 
a luaithe is indéanta tar éis dó an fógra lena mbaineann dá dtagraítear sa mhír sin a 
fháil.

 (9) Féadfaidh an tAire, le rialacháin arna ndéanamh faoi alt 6, nósanna imeachta a fhorordú 
chun díospóidí a réiteach ar nósanna imeachta iad is infheidhme maidir le díospóid a 
eascróidh idir an t-údarás inniúil agus duine eile le linn don údarás inniúil a fheidhmeanna 
a chomhlíonadh agus is iomchuí maidir leis an gcéanna.

 (10) (a) Féadfaidh an t-údarás inniúil, chun measúnacht a dhéanamh ar na dálaí torainn 
ag an aerfort, le fógra i scríbhinn, a threorú don údarás aerfoirt cibé measúnachtaí 
a chomhall agus cibé faisnéis nó pleananna a eascróidh as na measúnachtaí sin a 
thabhairt dó, nó cibé faisnéis nó pleananna eile, nó iad araon, a shonrófar san fhógra 
agus a theastóidh le réasún ón údarás inniúil chun na gcríoch sin, a thabhairt dó.

  (b) Déanfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (a) a chomhlíonadh 
a luaithe is indéanta tar éis dó an fógra lena mbaineann dá dtagraítear sa mhír sin a 
fháil.

 (11) Faoi réir fho-alt (12), déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó a 
chinntiú go bhfuil an Cur Chuige Cothrom curtha chun feidhme, dréachtbhreith 
rialaitheach a thabhairt agus a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, ina leagfar amach na bearta 
maolaithe torainn agus na srianta oibriúcháin beartaithe (más ann) a bheidh le tabhairt 
isteach chun aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb maidir le torann a shainaithneofar ag an 
aerfort.

 (12) Déanfaidh an t-údarás inniúil tuarascáil i ndáil leis an dréachtbhreith rialaitheach a ullmhú 
agus a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin an dáta céanna a fhoilseofar an dréachtbhreith 
rialaitheach, is tuarascáil ina luafar na cúiseanna atá ag an údarás inniúil leis an mbreith 
sin agus áireoidh sé sa tuarascáil sin, de réir mar is cuí:

  (a) achoimre ar na sonraí a scrúdaíodh (lena n-áirítear aon sonraí a bhaineann le 
measúnacht chuí nó le measúnacht chomhshaoil);
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  (b) an cuspóir ciúnaithe torainn;

  (c) na bearta a breithníodh chun aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb maidir le torann;

  (d) meastóireacht ar chost-éifeachtacht na mbeart éagsúil a breithníodh;

  (e) cur chun feidhme an Chur Chuige Chothroim;

  (f) bearta breise nó malartacha (seachas na bearta sin atá beartaithe sa dréachtbhreith 
rialaitheach) a bhfuil breithniú déanta orthu a shainaithint;

  (g) sonraí aon bheart maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin beartaithe (más ann) a 
bheidh le tabhairt isteach;

  (h) más infheidhme, na cúiseanna go mbeartaítear aon bhearta maolaithe torainn agus 
srianta oibriúcháin (más ann) a thabhairt isteach;

  (i) an fhaisnéis theicniúil iomchuí i ndáil le haon bhearta maolaithe torainn agus srianta 
oibriúcháin beartaithe (más ann) a bheidh le tabhairt isteach;

  (j) achoimre neamhtheicniúil ar na nithe sin lena mbaineann dá dtagraítear i míreanna 
(a) go (i).

 (13) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (11) agus (12) a 
chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú i nuachtán náisiúnta—

  (a) ina luafar—

   (i) go bhfuil dréachtbhreith rialaitheach tugtha ag an údarás inniúil faoi fho-alt (11), 
agus

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar ullmhaithe ag an údarás inniúil faoi fho-alt 
(12),

  (b) ina luafar sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain a bheith 
acu ar shlí eile, ar an dréachtbhreith rialaitheach agus ar an tuarascáil ghaolmhar 
(ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip 
den	bhreith	nó	den	tuarascáil	a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	údaráis	
inniúil	le	linn	uaireanta	oifige),

  (c) ina n-iarrfar ar dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt i scríbhinn 
(agus	seoladh	fillte	a	sholáthar	i	dteannta	na	n-aighneachtaí	nó	na	dtuairimí	sin),	san	
fhoirm shonraithe (más ann), maidir leis an dréachtbhreith rialaitheach nó leis an 
tuarascáil ghaolmhar, nó maidir leo araon, roimh dhul in éag do 14 seachtaine dar 
tosach dáta foilsithe an fhógra sa nuachtán náisiúnta, agus

  (d) ina luafar sonraí na seoltaí (ar a n-áireofar seoladh leictreonach) a bhféadfar na 
haighneachtaí nó na tuairimí sin a chur chucu.

 (14) (a) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (11) agus (12) a 
chomhlíonadh, cóipeanna den dréachtbhreith rialaitheach a thug sé faoi fho-alt (11) 
agus den tuarascáil ghaolmhar a d’ullmhaigh sé faoi fho-alt (12) a thabhairt don 
údarás aerfoirt.

  (b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh an t-údarás 
aerfoirt aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, is aighneachtaí nó tuairimí 
dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(c), de réir an fho-ailt sin.
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 (15) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dul in éag do na 14 seachtaine 
dá dtagraítear i bhfo-alt (13)(c) agus ag féachaint do na haighneachtaí agus na tuairimí 
(más ann) dá dtagraítear san fho-alt sin a bheidh faighte aige laistigh de na 14 seachtaine 
sin—

  (a) breith rialaitheach a thabhairt arb éard í an t-údarás inniúil do ghlacadh na 
dréachtbhreithe rialaithí a bheidh tugtha aige faoi fho-alt (11) gan aon leasuithe nó 
fara cibé leasuithe is cuí leis, agus

  (b) an tuarascáil ghaolmhar arna hullmhú faoi fho-alt (12) a athleasú chun na  
haighneachtaí agus na tuairimí sin (más ann) agus glacadh na dréachtbhreithe 
rialaithí sin a chur i gcuntas agus chun na cúiseanna atá ag an údarás inniúil leis an 
mbreith rialaitheach sin a lua.

 (16) Déanfaidh an t-údarás inniúil—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó fo-alt (15) a chomhlíonadh—

   (i) an bhreith rialaitheach atá glactha aige faoi fho-alt (15)(a) agus an tuarascáil 
ghaolmhar atá athleasaithe aige faoi fho-alt (15)(b) a fhoilsiú ar a shuíomh 
gréasáin, agus

   (ii) cóip den bhreith sin, mar aon le cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (b) (bíodh 
sé sin roimh an bhfógra a fhoilsiú nó dá éis), a chur chuig an údarás aerfoirt, 
chuig comhaltaí tofa CCFG, chuig na comhaltaí tofa de Dháil Éireann a bhfuil 
an	t-aerfort	suite	ina	ndáilcheantair	agus	chuig	seoltaí	fillte	na	ndaoine	a	mbeidh	
aighneachtaí déanta acu nó tuairimí tugtha acu, is aighneachtaí nó tuairimí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (13)(c), de réir an fho-ailt sin, maidir leis an dréachtbhreith 
rialaitheach nó leis an tuarascáil ghaolmhar lena mbaineann,

   agus

  (b) a luaithe is indéanta tar éis dó mír (a)(i) a chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú i nuachtán 
náisiúnta ina luafar—

   (i) go bhfuil breith rialaitheach glactha ag an údarás inniúil faoi fho-alt (15)(a),

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar athleasaithe ag an údarás inniúil faoi fho-alt 
(15)(b),

   (iii) sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain a bheith acu ar 
shlí eile, ar an mbreith rialaitheach sin agus ar an tuarascáil ghaolmhar sin (ar a 
n-áireofar a bheith in ann breathnú ar an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den 
bhreith	nó	den	tuarascáil	a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	údaráis	
inniúil	le	linn	uaireanta	oifige),	agus

   (iv) gurb ann, faoi alt 10, do cheart achomhairc chun an Bhoird i gcoinne na breithe 
rialaithí.

 (17) Faoi réir fho-alt (18), maidir le beart maolaithe torainn a bheidh le tabhairt isteach de 
bhua breith rialaitheach arna glacadh faoi fho-alt (15)(a)—

  (a) mura ndéanfar aon achomharc faoi alt 10, laistigh den tréimhse chuí dá dtagraítear in 
alt 10(2)(a), i gcoinne na breithe rialaithí sin, tiocfaidh sé in éifeacht ar dhul in éag 
don tréimhse chuí sin, agus
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  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfaidh an 
t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a chúlghairm, nó é a chúlghairm agus 
a ionadú.

 (18) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin an dáta céanna 
a dhéanfar, de bhun fho-alt (16)(a)(i), an bhreith rialaitheach arna glacadh faoi fho-alt 
(15)(a) a fhoilsiú amhlaidh freisin—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht do bheart maolaithe torainn, a bheidh le 
tabhairt isteach de bhua na breithe sin, a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san 
fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an beart maolaithe torainn sin in 
éifeacht, a shonrú.

 (19) Faoi réir alt 26(a), déanfaidh an t-údarás inniúil, i ndáil le srian oibriúcháin a bheidh le 
tabhairt isteach de bhua breith rialaitheach arna glacadh faoi fho-alt (15)(a), cibé bearta 
is cuí leis chun a chur faoi deara go ndéanfar Airteagal 8 den Rialachán um Thorann 
Aerárthaí a chomhlíonadh a luaithe is indéanta tar éis an trátha a mbeidh feidhm aige 
maidir leis an srian sin.

 (20) Faoi réir fho-alt (21), maidir le srian oibriúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt (19)—

	 	 (a)	 tiocfaidh	sé	in	éifeacht	an	lá	díreach	tar	éis	an	lae	ar	a	scoirfidh	oibriú	Airteagal	8	den	
Rialachán um Thorann Aerárthaí de chosc a chur a thuilleadh ar theacht in éifeacht 
an tsriain oibriúcháin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfaidh an 
t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a chúlghairm, nó é a chúlghairm agus 
a ionadú.

 (21) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin aon tráth 
roimh an lá a chéadluaitear i bhfo-alt (20)(a)—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht don tsrian oibriúcháin dá dtagraítear i bhfo-
alt (19) a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an srian oibriúcháin sin in éifeacht, a 
shonrú.

 (22) D’ainneoin fhorálacha eile an ailt seo, féadfaidh an t-údarás inniúil, i gcás áirithe, 
breith a thabhairt gan a fheidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh, nó gan leanúint dá 
fheidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh, más deimhin leis—

  (a) maidir le breith faoi alt 34 d’Acht 2000 arna léamh le halt 34B nó 34C den Acht sin, 
nó

  (b) maidir le breith faoi alt 37 d’Acht 2000 arna léamh le halt 37R nó 37S d’Acht 2000,

  go bhfágfadh sé, sa chás sin, go mbeadh comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin nó leanúint 
dá gcomhlíonadh, de réir mar a bheidh, iomarcach.

 (23) Sa Chuid seo, déanfar gnéithe sláinte a mheasúnú de réir na Treorach maidir le Torann 
Comhshaoil agus de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Torann Comhshaoil), 
2018 (I.R. Uimh. 549 de 2018).
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 (24) San alt seo—

  ciallaíonn “measúnacht chuí” measúnacht chuí dá dtagraítear in Airteagal 6(3) den Treoir 
um Ghnáthóga;

  ciallaíonn “measúnacht chomhshaoil” measúnacht chomhshaoil de réir bhrí Rialacháin 
2004;

  ciallaíonn “An Treoir um Ghnáthóga” an Treoir um Ghnáthóga de réir bhrí alt 2 d’Acht 
2000;

  ciallaíonn “Rialacháin 2004” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht 
Chomhshaoil ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe), 2004 (I.R. Uimh. 435 de 
2004);

  ciallaíonn “Rialacháin 2011” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga 
Nádúrtha), 2011 (I.R. Uimh. 477 de 2011).

Achomharc chun an Bhoird i gcoinne breith rialaitheach iomchuí

10. (1) Is é an Bord an comhlacht achomhairc chun críocha an Rialacháin um Thorann  
Aerárthaí.

 (2) (a) Féadfaidh aon cheann díobh seo a leanas achomharc i gcoinne breith rialaitheach 
iomchuí, mar aon leis an táille chuí, a thaisceadh leis an mBord aon tráth roimh dhul 
in éag don tréimhse chuí—

   (i) an t-údarás aerfoirt, nó

   (ii) duine iomchuí.

  (b) (i) Beidh an t-údarás inniúil ina pháirtí san achomharc.

   (ii) Féadfaidh an t-údarás aerfoirt, dá rogha féin, a bheith ina pháirtí san achomharc 
d’ainneoin nach é an t-achomharcóir é.

  (c) Féadfaidh an Bord, chun cuidiú leis breith a thabhairt ar an achomharc, le fógra i 
scríbhinn a thabharfar don achomharcóir nó d’aon pháirtí eile san achomharc, don 
údarás aerfoirt (más rud é, maidir leis an údarás aerfoirt, nach é an t-achomharcóir é 
ná nach páirtí eile san achomharc é), nó d’aon duine eile is duine cuí, i dtuairim an 
Bhoird, a iarraidh ar an achomharcóir, ar an bpáirtí eile, ar an údarás aerfoirt nó ar 
an duine cuí, de réir mar a bheidh, cibé faisnéis nó pleananna, nó iad araon, a bheidh 
sonraithe san fhógra agus a theastóidh le réasún ón mBord chun na gcríoch sin, a 
thabhairt don Bhord.

 (3) (a) Déanfaidh an Bord, roimh dhul in éag do sheachtain amháin ón dáta a dhéanfar 
an t-achomharc a thaisceadh leis, le fógra i scríbhinn, a threorú don údarás inniúil 
cóipeanna a chur faoi bhráid an Bhoird de na doiciméid agus de na haighneachtaí 
agus de na tuairimí iomchuí go léir a bhí os comhair an údaráis inniúil i dtaca leis an 
mbreith rialaitheach iomchuí a thabhairt.

  (b) Déanfaidh an t-údaras inniúil treorú a thabharfar dó faoi mhír (a) a chomhlíonadh 
roimh dhul in éag do sheachtain amháin dar tosach an dáta a bheidh an treorú faighte 
aige.

cd.2 a.9



17

[Uimh. 12.][2019.]
  

An tAcht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.

 (4) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (3) d’alt 9, fairis na modhnuithe go léir is gá, maidir 
leis an mBord do bhreithniú an achomhairc amhail is dá mba thagairt don Bhord aon 
tagairt don údarás inniúil sna fo-ailt sin.

  (b) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) d’alt 9, fairis na modhnuithe go léir is gá, maidir le 
bearta agus srianta is cuid de bhreithniú an Bhoird ar an achomharc mar atá feidhm 
ag na fo-ailt sin maidir le bearta agus srianta dá dtagraítear sna fo-ailt sin.

  (c) Beidh feidhm ag míreanna (b), (c) agus (d) d’fho-alt (8) d’alt 9, fairis na modhnuithe 
go léir is gá, maidir leis an mBord do bhreithniú an achomhairc amhail is dá mba 
thagairt don Bhord aon tagairt don údarás inniúil sna míreanna sin agus más rud é, 
de bhua na míre seo, go dtabharfaidh an Bord treorú faoin mír sin (d) arna modhnú 
amhlaidh, folaíonn an tagairt do threorú i mír (e) d’ fho-alt (8) den alt sin an treorú 
sin arna thabhairt amhlaidh ag an mBord.

  (d) Féadfaidh an Bord, sa bhreith uaidh faoi fho-alt (8)(a) agus sa tuarascáil ghaolmhar 
uaidh (fo-alt (8)(b)), gach cuid nó aon chuid de cheachtar ní nó den dá ní díobh seo 
a leanas a ghlacadh nó a dhiúltú—

   (i) an bhreith rialaitheach iomchuí is ábhar don achomharc, nó

   (ii) an tuarascáil arna hullmhú faoi alt 9(12) agus arna hathleasú faoi alt 9(15)(b) a 
bhaineann leis an mbreith rialaitheach iomchuí sin.

  (e) Faoi réir mhír (f), tabharfaidh an Bord a bhreith faoi fho-alt (8)(a) ar an achomharc 
roimh dhul in éag do na 18 seachtaine dar tosach an dáta ar ar taisceadh an t-achomharc 
leis.

  (f) (i) Tá feidhm ag fomhír (ii) i gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh fhéidir nó 
nár chuí, mar gheall ar imthosca áirithe an achomhairc, nó mar gheall ar líon na 
n-achomharc faoin alt seo a taisceadh leis an mBord, nó mar gheall ar líon na 
n-achomharc agus na dtarchur a cuireadh faoi bhráid an Bhoird faoi Acht 2000, 
nó mar gheall ar aon teaglaim díobh sin, an t-achomharc a chinneadh laistigh den 
tréimhse dá dtagraítear i mír (e).

   (ii) Faoi réir fhomhír (iii), déanfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn a thabharfar don 
achomharcóir agus do na páirtithe eile san achomharc, roimh dhul in éag don 
tréimhse dá dtagraítear i mír (e), na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár chuí an 
t-achomharc a chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl don achomharcóir 
agus do na páirtithe sin agus sonróidh sé an dáta a mbeartaíonn an Bord gur 
roimhe a chinnfear an t-achomharc.

   (iii) I gcás go mbeidh fógra tugtha faoi fhomhír (ii), déanfaidh an Bord na bearta 
sin go léir a bheidh ar fáil dó chun a chinntiú go ndéanfar an t-achomharc a 
chinneadh roimh an dáta a bheidh sonraithe san fhógra.

 (5) (a) Beidh feidhm ag míreanna (b) agus (c) i gcás go mbeidh breithniú á dhéanamh 
ag an mBord i dtaobh glacadh le bearta maolaithe torainn nó srianta oibriúcháin 
(más ann), nó le teaglaim díobh sin, nach raibh, le linn an phróisis ba bhun leis 
an mbreith rialaitheach iomchuí, ina n-ábhar do chomhchomhairliúchán roimhe sin 
arna sheoladh ag an údarás inniúil de bhun alt 9.

  (b) Beidh feidhm ag fo-alt (12) d’alt 9, fairis na modhnuithe go léir is gá, maidir leis 
an mBord agus leis an mbreith a bhfuil claonadh aige í a thabhairt faoi fho-alt (8)
(a) amhail is dá mba thagairt don Bhord aon tagairt don údarás inniúil san fho-alt 
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sin (12) agus amhail is dá mba thagairt don bhreith a bhfuil claonadh ag an mBord 
í a thabhairt faoi fho-alt (8)(a) aon tagairt san fho-alt sin (12) don dréachtbhreith 
rialaitheach.

  (c) Déanfaidh an Bord—

   (i) dréacht den bhreith a bhfuil claonadh aige í a thabhairt faoi fho-alt (8)(a) a 
fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin—

    (I) ina ndéanfar na bearta maolaithe torainn agus na srianta oibriúcháin go léir 
(más ann) a shainaithint a bhfuil sé beartaithe ag an mBord iad a ghlacadh 
agus ní hamháin na bearta agus na srianta sin dá dtagraítear i mír (a), agus

    (II) a mbeidh an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (5)(b)) i gceangal leis, agus

    agus

   (ii) an dáta céanna a chomhlíonfaidh sé fomhír (i) (nó a luaithe is indéanta dá éis 
sin), fógra a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin agus i nuachtán náisiúnta—

    (I) ina luafar go bhfuil dréachtbhreith tugtha ag an mBord faoi mhír (c)(i) agus 
go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (5)(b)) ullmhaithe aige,

    (II) ina luafar sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain a 
bheith acu ar shlí eile, ar an dréachtbhreith agus ar an tuarascáil ghaolmhar 
(fo-alt (5)(b)) (ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar an mbreith nó ar 
an tuarascáil, nó cóip den bhreith nó den tuarascáil a cheannach ar chostas 
réasúnach,	in	oifigí	an	Bhoird	le	linn	uaireanta	oifige),

    (III) ina n-iarrfar ar dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt i 
scríbhinn	(agus	seoladh	fillte	a	sholáthar	i	dteannta	na	n-aighneachtaí	nó	na	
dtuairimí sin), san fhoirm shonraithe (más ann), maidir leis an dréachtbhreith 
(lena n-áirítear aon ní a bheidh i gceangal léi) roimh dhul in éag do 14 
seachtaine dar tosach an dáta ar ar foilsíodh an fógra amhlaidh sa nuachtán 
náisiúnta, agus

    (IV) ina luafar sonraí na seoltaí (ar a n-áireofar seoladh leictreonach) a bhféadfar 
na haighneachtaí nó na tuairimí sin a chur chucu.

 (6) (a) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-alt (5) a chomhlíonadh, cóip 
den dréachtbhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c)(i) a thabhairt don achomharcóir 
agus do gach páirtí de na páirtithe eile san achomharc.

  (b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh an t-achomharcóir 
agus na páirtithe eile san achomharc aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, 
is aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c)(ii)(III), de réir an fho-ailt 
sin.

 (7) (a) I gcás feidhm a bheith ag fo-alt (5), déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis 
dó mír (c) den fho-alt sin a chomhlíonadh, le fógra i scríbhinn, a threorú don údarás 
aerfoirt—

   (i) dul i mbun pléití le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann agus le hoibritheoirí aerárthaí 
san aerfort maidir le féidearthacht theicniúil na mbeart maolaithe torainn 
nó na srianta oibriúcháin (más ann), nó na teaglama díobh sin, is ábhar don 
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dréachtbhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c)(i), agus maidir le roghanna eile 
seachas an céanna, agus

   (ii) toradh na bpléití sin a chur in iúl don Bhord roimh dhul in éag do na 14 seachtaine 
dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c)(ii)(III).

  (b) Comhlíonfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (a).

 (8) Déanfaidh an Bord, tar éis aird a thabhairt ar na doiciméid, na haighneachtaí nó na 
tuairimí go léir (más ann), agus ar an bhfaisnéis eile go léir, a thabharfar dó de bhun 
foráil den alt seo—

  (a) i gcomhlíonadh fho-alt (4)(b) nó (c), más cuí, breith a thabhairt—

   (i) lena ndaingneofar an bhreith rialaitheach iomchuí, nó

   (ii) lena ndéanfar an bhreith rialaitheach iomchuí a chúlghairm agus a ionadú,

   agus

  (b) tuarascáil a ullmhú i ndáil leis an mbreith a bheidh tugtha faoi mhír (a) ina luafar na 
cúiseanna atá ag an mBord leis an mbreith sin agus a mbeidh ar áireamh inti—

   (i) cibé cinn de na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (j) d’fho-alt (12) d’alt 9 
is cuí (ar féidir iad a áireamh amhlaidh, de rogha an Bhoird, tríd an mBord do 
ghlacadh aon chuid den tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(d)(ii)), agus

   (ii) má tá feidhm ag fo-alt (5), an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (5)(b)), a bheidh 
athleasaithe ag an mBord chun na doiciméid, na haighneachtaí nó na tuairimí 
sin (más ann), agus an fhaisnéis eile sin, a chur i gcuntas, agus chun an bhreith a 
bheidh tugtha faoi mhír (a) a chur i gcuntas.

 (9) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis dó breith a thabhairt faoi fho-alt (8)(a)—

  (a) an bhreith, a mbeidh an tuarascáil iomchuí (fo-alt (8)(b)) i gceangal léi, a fhoilsiú ar 
a shuíomh gréasáin,

  (b) an dáta céanna a chomhlíonfaidh sé mír (a) (nó a luaithe is indéanta dá éis sin), fógra 
a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin agus i nuachtán náisiúnta ina luafar—

   (i) go bhfuil breith tugtha ag an mBord faoi fho-alt (8)(a) ar an achomharc agus go 
bhfuil an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (8)(b)) ullmhaithe aige,

   (ii) sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain a bheith acu ar 
shlí eile, ar an mbreith agus ar an tuarascáil iomchuí (fo-alt (8)(b)) (ar a n-áireofar 
a bheith in ann breathnú ar an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den bhreith 
nó	den	tuarascáil	a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	Bhoird	le	linn	
uaireanta	oifige),	agus

   (iii) go bhféadfaidh duine bailíocht na breithe sin a thabhairt faoi cheist ar 
mhodh iarratas ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na 
nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir ailt 50, 50A agus 50B d’Acht 
2000 arna léamh le fo-alt (17),

  (c) cóip den bhreith sin (bíodh aon ní i gceangal léi nó ná bíodh), mar aon leis an bhfógra 
dá dtagraítear i mír (b) (is cuma roimh an bhfógra a fhoilsiú nó dá éis), a chur chuig 
an achomharcóir, chuig na páirtithe san achomharc agus (más rud é, maidir leis an 
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údarás aerfoirt, nach é an t-achomharcóir é ná nach páirtí eile san achomharc é) 
chuig an údarás aerfoirt, agus

  (d) má bhí feidhm ag fo-alt (5), cóip den bhreith sin (bíodh aon ní i gceangal léi nó ná 
bíodh), mar aon le cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (b) (is cuma roimh an bhfógra 
a	fhoilsiú	nó	dá	éis),	a	chur	chuig	seoltaí	fillte	na	ndaoine	a	mbeidh	aighneachtaí	
déanta acu nó tuairimí tugtha acu, is aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear i  
bhfo-alt (5)(c)(ii)(III), de réir an fho-ailt sin, maidir leis an dréachtbhreith dá 
dtagraítear i bhfo-alt (5)(c)(i).

 (10) (a) I gcás go mbeidh mainnithe ag an mBord breith a thabhairt faoin alt seo i ndáil 
leis an achomharc laistigh den tréimhse ar lena linn a cheanglaítear air déanamh 
amhlaidh le foráil den alt seo, agus go dtiocfaidh sé ar an eolas, cibé acu le fógra ón 
achomharcóir nó ar shlí eile, go bhfuil mainnithe aige amhlaidh, rachaidh an Bord 
ar aghaidh, mar sin féin, chun an bhreith sin a thabhairt agus measfar, maidir leis 
an mbreith a bheidh tugtha amhlaidh, í a bheith tugtha faoin alt seo d’ainneoin na 
mainneachtana sin.

  (b) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis dó teacht ar an eolas faoi 
mhainneachtain dá dtagraítear i mír (a)—

   (i) fógra i scríbhinn faoin mainneachtain sin, mar aon leis na cúiseanna atá leis an 
mainneachtain sin, a thabhairt don achomharcóir agus don údarás inniúil agus, 
murab é an t-údarás aerfoirt an t-achomharcóir, an céanna a thabhairt don údarás 
aerfoirt, agus

   (ii) na cúiseanna atá leis an mainneachtain sin a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin.

 (11) Faoi réir fho-alt (12), maidir le beart maolaithe torainn a bheidh le tabhairt isteach de 
bhua breith faoi fho-alt (8)(a)—

  (a) tiocfaidh sé in éifeacht an lá díreach tar éis an lae ar a ndéanfar, de bhun fho-alt (9), 
an bhreith sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhoird, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfaidh an 
t-údarás inniúil nó an Bord é a chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (12) Féadfaidh an Bord, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin an dáta céanna a dhéanfar, 
de bhun fho-alt (9), an bhreith faoi fho-alt (8)(a) a fhoilsiú amhlaidh freisin—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht do bheart maolaithe torainn, a bheidh le 
tabhairt isteach de bhua na breithe sin, a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san 
fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an beart maolaithe torainn sin in 
éifeacht, a shonrú.

 (13) Faoi réir alt 26(a), déanfaidh an Bord, i ndáil le srian oibriúcháin a bheidh le tabhairt 
isteach de bhua breith faoi fho-alt (8)(a), cibé bearta is cuí leis chun a chur faoi deara go 
ndéanfar Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí a chomhlíonadh a luaithe is 
indéanta tar éis an trátha a mbeidh feidhm aige maidir leis an srian sin.

 (14) Faoi réir fho-alt (15), maidir le srian oibriúcháin lena mbaineann fo-alt (13)—
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	 	 (a)	 tiocfaidh	sé	in	éifeacht	an	lá	díreach	tar	éis	an	lae	ar	a	scoirfidh	oibriú	Airteagal	8	den	
Rialachán um Thorann Aerárthaí de chosc a chur a thuilleadh ar theacht in éifeacht 
an tsriain oibriúcháin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfaidh an 
t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a chúlghairm, nó é a chúlghairm agus 
a ionadú.

 (15) Féadfaidh an Bord, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin aon tráth roimh an lá a 
chéadluaitear i bhfo-alt (14)(a)—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht don srian oibriúcháin lena mbaineann fo-alt 
(14) a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an srian oibriúcháin sin in éifeacht, a 
shonrú.

 (16) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, tar éis 
comhchomhairle a dhéanamh leis an Aire, foráil a dhéanamh, le rialacháin, maidir 
le cibé nithe breise, teagmhasacha, iarmhartacha nó forlíontacha, i dtaca le nósanna 
imeachta i leith achomhairc faoin alt seo, is dealraitheach don Aire céadluaite a 
bheith riachtanach nó fóirsteanach.

  (b) Déanfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, le linn rialacháin a 
dhéanamh faoin bhfo-alt seo, aird ar leith a thabhairt ar fhorálacha Chaibidil III de 
Chuid VI d’Acht 2000 agus ar rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil sin.

 (17) Beidh feidhm ag ailt 50, 50A agus 50B d’Acht 2000, fairis na modhnuithe go léir is gá, 
maidir le breith ón mBord faoi fho-alt (8)(a) ar an achomharc mar atá feidhm ag na hailt 
sin maidir le breith ón mBord faoi alt 37 den Acht sin ar achomharc dá dtagraítear in alt 
37R(1) den Acht sin.

 (18) San alt seo—

  ciallaíonn “achomharc” achomharc faoi fho-alt (2)(a);

  ciallaíonn “táille chuí” an táille arna cinneadh faoi alt 144 d’Acht 2000 i leith achomharc 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1A)(k) den alt sin;

  ciallaíonn “tréimhse chuí”, i ndáil le breith rialaitheach iomchuí, an tréimhse 28 lá dar 
tosach dáta foilsithe, de bhun alt 9(16)(a)(i), na breithe sin ar shuíomh gréasáin an 
údaráis inniúil;

  ciallaíonn “tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (5)(b))” an tuarascáil (más ann) arna hullmhú ag 
an mBord de bhun fho-alt (5)(b);

  ciallaíonn “tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (8)(b))” an tuarascáil arna hullmhú ag an mBord 
de bhun fho-alt (8)(b);

  ciallaíonn “duine iomchuí”, i ndáil le breith rialaitheach iomchuí, duine a rinne  
aighneacht nó a thug tuairim dá dtagraítear in alt 9(13)(c) maidir leis an dréachtbhreith 
rialaitheach arna tabhairt faoi alt 9(11) (nó maidir leis an tuarascáil ghaolmhar arna 
hullmhú faoi alt 9(12)) ba bhun leis an mbreith rialaitheach iomchuí sin;

  ciallaíonn “breith rialaitheach iomchuí” breith rialaitheach arna tabhairt faoi alt 9(15)
(a).
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CUID 3

leasú aR an acht um Pleanáil agus FoRbaiRt, 2000

Leasú ar Acht 2000 - ailt 34A go 34C a chur isteach

11. Leasaítear Acht 2000 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 34:

“Léiriú - ailt 34B, 34C, 37R agus 37S

34A. (1) Beidh feidhm ag alt 2 (seachas alt 2(3)(b)) den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 maidir le léiriú an ailt seo agus 
ailt 34B, 34C, 37R agus 37S, mhír 20C den Cheathrú Sceideal, agus mhír 
17A den Chúigiú Sceideal, mar atá feidhm ag an alt sin 2 maidir le léiriú an 
Achta sin.

 (2) In ailt 34B agus 34C, folaíonn ‘bearta maolaithe torainn’ bearta chun úsáid 
talún a phleanáil agus a bhainistiú, bearta chun torann a laghdú ag an bhfoinse 
agus bearta oibríochta ciúnaithe torainn (seachas srianta oibriúcháin) nach 
gcuireann srian le toilleadh an aerfoirt.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le forbairt bheartaithe ag Aerfort Bhaile 
Átha Cliath

34B.    (1) (a)(i)   I gcás go bhfaighidh an t-údarás pleanála iarratas faoi alt 34 ar 
fhorbairt ag an aerfort, a luaithe is indéanta tar éis dó an t-iarratas 
sin a fháil—

    (I) tabharfaidh sé cóip den iarratas don údarás inniúil, agus

    (II) rachaidh sé i mbun comhchomhairliúcháin leis an údarás inniúil 
chun cibé cúnamh a theastóidh ón údarás inniúil a thabhairt 
chun a chumasú don údarás inniúil, laistigh de 4 seachtaine tar 
éis don údarás inniúil an chóip sin a fháil, teacht ar an tuairim 
dá dtagraítear i bhfomhír (iii) nó teacht ar an tátal nach bhfuil sé 
den tuairim sin.

   (ii) Déanfaidh an t-údarás inniúil, i gcás go dtiocfaidh sé ar an tátal 
nach bhfuil sé den tuairim dá dtagraítear i bhfomhír (iii), a luaithe is 
indéanta tar éis dó teacht ar an tátal sin, fógra i scríbhinn maidir leis 
an tátal sin a thabhairt don údarás pleanála.

   (iii) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas den alt seo i gcás go 
dtiocfaidh an t-údarás inniúil, le linn dó an t-iarratas a bhreithniú, ar 
an tuairim, maidir leis an bhforbairt—

    (I) go bhfuil togra inti ina dtugtar go dteastaíonn measúnú a 
dhéanamh i dtaobh an bhfuil gá le gníomh atá bainteach le 
torann, nó

    (II) go léiríonn sí go bhféadfadh go mbeadh srian oibriúcháin nua 
ag teastáil.

  (b) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (3) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 fairis na modhnuithe go léir 
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is gá, maidir leis an údarás inniúil do chomhlíonadh a fheidhmeanna 
faoin alt seo.

  (c) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) d’alt 9 den Acht um Thorann  
Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na 
modhnuithe go léir is gá, maidir le bearta agus srianta dá dtagraítear san 
alt seo mar atá feidhm ag na fo-ailt sin maidir le bearta agus srianta dá 
dtagraítear sna fo-ailt sin.

 (2) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó teacht ar an 
tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(iii), fógra i scríbhinn a thabhairt 
don údarás pleanála maidir leis an tuairim sin agus rachaidh an t-údarás 
pleanála, a luaithe is indéanta tar éis dó an fógra a fháil, i gcomhairle leis an 
údarás inniúil i ndáil le ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, 
de réir mar is cuí:

  (a) aon ghné den fhorbairt a bhaineann le torann a fhéadfaidh eascairt 
as oibriú na forbartha má dhéantar í (lena n-áirítear aon ghné den 
sórt sin a bhaineann le measúnacht chuí nó le measúnacht tionchair 
timpeallachta);

  (b) aon fhadhb maidir le torann a d’eascródh as an bhforbairt a dhéanamh 
mar atá beartaithe, agus beidh curtha i gcuntas aon bhearta maolaithe 
torainn nó srianta oibriúcháin (más ann), nó aon teaglaim díobh, atá 
beartaithe san iarratas agus aon fhaisnéis bhreise a lorg an t-údarás 
iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir i ndáil leis na nithe sin agus a thug 
an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don údarás inniúil;

  (c) i gcás go n-eascródh fadhb maidir le torann as an bhforbairt a dhéanamh 
mar atá beartaithe—

   (i) aon fhaisnéis faoin gCur Chuige Cothrom a chur chun feidhme 
maidir le breithniú a dhéanamh i dtaobh bearta maolaithe torainn nó 
srianta oibriúcháin (más ann), nó aon teaglaim díobh sin, a áireamh 
san iarratas agus aon fhaisnéis bhreise a lorg an t-údarás iomchuí, 
dá éis sin, ar an iarratasóir i ndáil leis na nithe sin agus a thug an 
t-iarratasóir don údarás pleanála agus don údarás inniúil,

   (ii) an amhlaidh go mbeidh bearta maolaithe torainn nó srianta 
oibriúcháin (más ann), nó aon teaglaim díobh sin, nach bhfuil 
beartaithe san iarratas ag teastáil agus aon fhaisnéis nó pleananna a 
lorg an t-údarás iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir i ndáil leis na 
bearta nó na srianta sin, nó leis an teaglaim díobh sin, de réir mar 
a bheidh, agus a thug an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don 
údarás inniúil,

   (iii) aon fhaisnéis a lorg an t-údarás iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir 
i ndáil leis an gCur Chuige Cothrom a chur chun feidhme maidir 
leis na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin, nó maidir 
leis an teaglaim díobh sin, dá dtagraítear i bhfomhír (ii) agus a thug 
an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don údarás inniúil, agus

   (iv) faoi réir fho-alt (4), an amhlaidh go bhféadfaí cead, sa mhéid go 
bhfuil saincheisteanna atá bainteach le torann i gceist, a dheonú le 
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haghaidh na forbartha faoi réir coinníollacha a shonróidh an t-údarás 
inniúil maidir le bearta maolaithe torainn nó le srianta oibriúcháin 
(más ann), nó le haon teaglaim díobh sin.

 (3) (a) I bhfo-alt (2) agus mír (b), ciallaíonn ‘údarás iomchuí’ an t-údarás 
pleanála nó an t-údarás inniúil.

  (b) I gcás go ndéanfaidh an t-iarratasóir aon fhaisnéis nó pleananna dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2) a thabhairt d’údarás iomchuí amháin, déanfaidh 
an t-iarratasóir, an dáta céanna (nó a luaithe is indéanta dá éis sin), 
cóipeanna den fhaisnéis nó de na pleananna sin, de réir mar a bheidh, a 
thabhairt don údarás iomchuí eile.

 (4) D’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, ní thabharfaidh an t-údarás pleanála 
breith chun cead a dhiúltú le haghaidh na forbartha ná ní thabharfaidh sé 
breith chun an cead sin a dheonú faoi réir nó d’éagmais coinníollacha go dtí 
go bhfaighidh sé fógra faoi fho-alt (5) nó (14)(a)(ii) ón údarás inniúil i leith 
an iarratais.

 (5) (a) Tá feidhm ag mír (b) i gcás gur deimhin leis an údarás inniúil nár 
chóir cead a dheonú le haghaidh na forbartha ar an gcúis nach leor an 
socrú atá déanta san iarratas (ná in aon phleananna nó faisnéis bhreise, 
nó iontu araon, a thug an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don 
údarás inniúil dá éis sin) chun déileáil leis an bhfadhb maidir le torann 
a d’eascródh as an bhforbairt a dhéanamh mar atá beartaithe.

  (b) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó a bheith 
deimhin den mhéid sin, fógra i scríbhinn a thabhairt don údarás pleanála, 
ina luafar na cúiseanna atá ag an údarás inniúil le bheith deimhin den 
mhéid sin, agus ina dtreorófar don údarás pleanála cead a dhiúltú le 
haghaidh na forbartha.

  (c) Déanfaidh an t-údarás pleanála de réir treorú a thabharfar dó faoi mhír 
(b) a luaithe is indéanta tar éis dó an fógra lena mbaineann dá dtagraítear 
sa mhír sin a fháil agus déanfaidh sé an fógra sin a chorprú sa bhreith 
uaidh cead a dhiúltú le haghaidh na forbartha.

  (d) D’ainneoin go n-eascróidh diúltú dá dtagraítear i mír (c) as treorú arna 
thabhairt ag an údarás inniúil don údarás pleanála, déileálfar leis an 
diúltú sin agus leis na cúiseanna atá leis, chun críocha alt 37 arna léamh 
le halt 37S, mar bhreith an údaráis pleanála ar an iarratas, nó mar chuid 
de bhreith an údaráis pleanála ar an iarratas, de réir mar is cuí, agus 
forléireofar forálacha eile an Achta seo dá réir sin.

 (6) Beidh feidhm ag fo-alt (7) i gcás go mbeidh an Cur Chuige Cothrom curtha 
chun feidhme ag an údarás inniúil i leith na faidhbe maidir le torann dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2) agus go mbeidh measúnú déanta aige, de réir 
an Chur Chuige Chothroim, ar na bearta maolaithe torainn nó na srianta 
oibriúcháin (más ann), nó ar aon teaglaim díobh sin, a bhféadfar a cheangal 
iad nó í a thabhairt isteach mar chuid den fhorbairt, agus cibé acu a bheidh 
nó nach mbeidh na bearta nó na srianta sin, nó an teaglaim díobh sin, de réir 
mar a bheidh, i dteannta nó in ionad aon cheann nó níos mó de na nithe seo 
a leanas—
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  (a) bearta maolaithe torainn nó srianta oibriúcháin (más ann), nó aon 
teaglaim díobh sin, atá beartaithe san iarratas, nó

  (b) bearta maolaithe torainn nó srianta oibriúcháin láithreacha (más ann), 
nó aon teaglaim díobh sin.

 (7) Déanfaidh an t-údarás inniúil an méid seo a leanas, a luaithe is indéanta dó 
déanamh amhlaidh, le fógra i scríbhinn a thabharfar don iarratasóir agus a 
dtabharfar cóip de don údarás pleanála—

  (a) na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin (más ann), nó an 
teaglaim díobh sin, atá beartaithe a cheangal i mbreith (más ann) chun 
cead a dheonú le haghaidh na forbartha, agus na cúiseanna atá aige leis 
sin a bheartú, a chur in iúl don iarratasóir, agus

  (b) ina luafar go bhféadfaidh an t-iarratasóir, laistigh den tréimhse a bheidh 
sonraithe san fhógra (is tréimhse nach lú ná 4 seachtaine), aighneachtaí 
a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt maidir leis na bearta maolaithe 
torainn nó na srianta oibriúcháin sin (más ann), nó maidir leis an 
teaglaim díobh sin, de réir mar a bheidh, agus maidir leis na cúiseanna 
sin, lena n-áirítear fritograí, le fógra i scríbhinn a thabharfar don údarás 
inniúil agus a dtabharfar cóip de don údarás pleanála.

 (8) Déanfaidh an t-údarás inniúil an Cur Chuige Cothrom a chur chun feidhme 
maidir lena bhreithniú ar na fritograí (más ann) a thabharfaidh an t-iarratasóir 
dó roimh dhul in éag don tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt 
(7) lena mbaineann.

 (9) Faoi réir fho-alt (10), déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta 
tar éis dó fo-alt (7) agus, más infheidhme, fo-alt (8) a chomhlíonadh agus 
(dá rogha féin) tar éis dó dul i gcomhairle leis an iarratasóir nó le haon 
duine eile is mian leis, de réir an Rialacháin um Thorann Aerárthaí agus 
an Achta um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 
2019, dréachtbhreith rialaitheach a thabhairt agus a fhoilsiú ar a shuíomh 
gréasáin—

   (i) maidir leis na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin 
(más ann), nó maidir leis an teaglaim díobh sin, a bhfuil sé beartaithe 
aige a threorú don údarás pleanála go ndéanfar iad nó í a áireamh 
mar choinníollacha a bheidh ag gabháil le breith an údaráis pleanála 
(más ann) chun cead a dheonú le haghaidh na forbartha, nó

   (ii) nach gceanglaítear aon choinníollacha den sórt sin a áireamh i 
mbreith an údaráis pleanála (más ann) chun cead a dheonú le 
haghaidh na forbartha.

 (10) Déanfaidh an t-údarás inniúil tuarascáil i ndáil leis an dréachtbhreith 
rialaitheach a ullmhú agus a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin an dáta céanna 
a fhoilseofar an dréachtbhreith rialaitheach, is tuarascáil ina luafar na 
cúiseanna atá ag an údarás inniúil leis an mbreith sin agus áireoidh sé sa 
tuarascáil sin, de réir mar is cuí:

  (a) achoimre ar na sonraí a scrúdófar (lena n-áirítear aon sonraí a bhaineann 
le measúnacht chuí nó le measúnacht tionchair timpeallachta);
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  (b) an cuspóir ciúnaithe torainn;

  (c) na bearta a bhreithneofar chun aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb maidir 
le torann;

  (d) meastóireacht ar chost-éifeachtacht na mbeart éagsúil a bhreithneofar;

  (e) cur chun feidhme an Chur Chuige Chothroim;

  (f) bearta breise nó malartacha (seachas na bearta sin atá beartaithe 
sa dréachtbhreith rialaitheach) a mbeidh breithniú déanta orthu a 
shainaithint;

  (g) sonraí aon bheart maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin beartaithe 
(más ann) a bheidh le tabhairt isteach;

  (h) más infheidhme, na cúiseanna go mbeartaítear aon bhearta maolaithe 
torainn agus srianta oibriúcháin (más ann) a thabhairt isteach;

  (i) an fhaisnéis theicniúil iomchuí i ndáil le haon bhearta maolaithe torainn 
agus srianta oibriúcháin beartaithe (más ann) a bheidh le tabhairt 
isteach;

  (j) achoimre neamhtheicniúil ar cibé cinn de na nithe lena mbaineann dá 
dtagraítear i míreanna (a) go (i).

 (11) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (9) agus 
(10) a chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú i nuachtán náisiúnta—

  (a) ina luafar—

   (i) go bhfuil dréachtbhreith rialaitheach tugtha ag an údarás inniúil faoi 
fho-alt (9), agus

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar ullmhaithe ag an údarás inniúil 
faoi fho-alt (10),

  (b) ina luafar sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó 
rochtain a bheith acu ar shlí eile, ar an dréachtbhreith rialaitheach agus 
ar an tuarascáil ghaolmhar (ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar 
an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den bhreith nó den tuarascáil 
a	 cheannach	 ar	 chostas	 réasúnach,	 in	oifigí	 an	údaráis	 inniúil	 le	 linn	
uaireanta	oifige),

  (c) ina n-iarrfar ar dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt 
i	scríbhinn	(agus	seoladh	fillte	a	sholáthar	i	dteannta	na	n-aighneachtaí	
nó na dtuairimí sin), san fhoirm shonraithe (más ann), maidir leis an 
dréachtbhreith rialaitheach nó leis an tuarascáil ghaolmhar, nó maidir 
leo araon, roimh dhul in éag do 14 seachtaine dar tosach dáta foilsithe 
an fhógra sa nuachtán náisiúnta, agus

  (d) ina luafar sonraí na seoltaí (ar a n-áireofar seoladh leictreonach) a 
bhféadfar na haighneachtaí nó na tuairimí sin a chur chucu.

 (12) (a) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (9) 
agus (10) a chomhlíonadh, cóipeanna den dréachtbhreith rialaitheach a 
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thug sé faoi fho-alt (9) agus den tuarascáil ghaolmhar a d’ullmhaigh sé 
faoi fho-alt (10) a thabhairt don iarratasóir, don údarás aerfoirt agus don 
údarás pleanála.

  (b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh an 
t-iarratasóir, an t-údarás aerfoirt agus an t-údarás pleanála aighneachtaí 
a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, is aighneachtaí nó tuairimí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (11)(c), de réir an fho-ailt sin.

 (13) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dul in éag do 
na 14 seachtaine dá dtagraítear i bhfo-alt (11)(c) agus ag féachaint do na 
haighneachtaí agus na tuairimí (más ann) dá dtagraítear san fho-alt sin a 
bheidh faighte aige laistigh de na 14 seachtaine sin—

  (a) breith rialaitheach a thabhairt arb éard í an t-údarás inniúil do ghlacadh 
na dréachtbhreithe rialaithí a bheidh tugtha aige faoi fho-alt (9) gan aon 
leasuithe nó fara cibé leasuithe is cuí leis, agus

  (b) an tuarascáil ghaolmhar arna hullmhú faoi fho-alt (11) a athleasú 
chun na haighneachtaí agus na tuairimí sin (más ann) agus glacadh na 
dréachtbhreithe rialaithí sin a chur i gcuntas agus chun na cúiseanna atá 
ag an údarás inniúil leis an mbreith rialaitheach sin a lua.

 (14) Déanfaidh an t-údarás inniúil—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó fo-alt (13) a chomhlíonadh—

   (i) an bhreith rialaitheach atá glactha aige faoi fho-alt (13)(a) agus 
an tuarascáil ghaolmhar atá athleasaithe aige faoi fho-alt (13)(b) a 
fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, agus

   (ii) cóip den bhreith sin, mar aon le cóip den fhógra dá dtagraítear 
i mír (b) (bíodh sé sin roimh an bhfógra a fhoilsiú nó dá éis), a 
chur chuig an iarratasóir, chuig an údarás aerfoirt, chuig an údarás 
pleanála, chuig comhaltaí tofa CCFG, chuig na comhaltaí tofa de 
Dháil Éireann a bhfuil an t-aerfort suite ina ndáilcheantair agus 
chuig	 seoltaí	 fillte	 na	 ndaoine	 a	mbeidh	 aighneachtaí	 déanta	 acu	
nó tuairimí tugtha acu, is aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear i 
bhfo-alt (11)(c), de réir an fho-ailt sin, maidir leis an dréachtbhreith 
rialaitheach nó leis an tuarascáil ghaolmhar lena mbaineann,

   agus

  (b) a luaithe is indéanta tar éis dó mír (a)(i) a chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú 
i nuachtán náisiúnta ina luafar—

   (i) go bhfuil breith rialaitheach glactha ag an údarás inniúil faoi fho-alt 
(13)(a),

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar athleasaithe ag an údarás inniúil 
faoi fho-alt (13)(b),

   (iii) sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain 
a bheith acu ar shlí eile, ar an mbreith rialaitheach sin agus ar an 
tuarascáil ghaolmhar sin (ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar 
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an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den bhreith nó den tuarascáil 
a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	údaráis	inniúil	le	linn	
uaireanta	oifige),	agus

   (iv) gurb ann, faoi alt 37 arna léamh le halt 37R, do cheart achomhairc 
chun an Bhoird i gcoinne na breithe rialaithí.

 (15) (a) Déanfaidh an t-údarás pleanála breith rialaitheach an údaráis inniúil 
faoi fho-alt (13)(a), ábhar an fhógra arna thabhairt don údarás pleanála 
faoi fho-alt (14)(a)(ii) agus na cúiseanna atá ag an údarás inniúil leis an 
mbreith sin, a chorprú i mbreith an údaráis pleanála ar an iarratas agus 
déanfaidh an t-údarás pleanála amhlaidh is cuma an é breith an údaráis 
pleanála cead a dhiúltú le haghaidh na forbartha nó cead a dheonú le 
haghaidh na forbartha.

  (b) D’ainneoin gurb é an t-údarás inniúil a thabharfaidh breith rialaitheach 
dá dtagraítear i mír (a), déileálfar leis an mbreith sin agus leis na 
cúiseanna atá léi, chun críocha alt 37 arna léamh le halt 37R, mar bhreith 
an údaráis pleanála ar an iarratas, nó mar chuid de bhreith an údaráis 
pleanála ar an iarratas, de réir mar is cuí, agus forléireofar forálacha eile 
an Achta seo dá réir sin.

  (c) Tabharfaidh an t-údarás pleanála a bhreith ar an iarratas a luaithe is 
indéanta tar éis dó cóip de bhreith rialaitheach an údaráis inniúil faoi 
fho-alt (13)(a) a fháil de bhun fho-alt (14)(a)(ii).

 (16) Faoi réir fho-alt (17), maidir le beart maolaithe torainn a bheidh le tabhairt 
isteach de bhua breith rialaitheach arna glacadh faoi fho-alt (13)(a)—

  (a) mura ndéanfar aon achomharc faoi alt 37 arna léamh le halt 37R, 
laistigh den tréimhse chuí dá dtagraítear in alt 37(1), i gcoinne bhreith 
an údaráis pleanála ar an iarratas, tiocfaidh sé in éifeacht ar dhul in éag 
don tréimhse chuí sin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí 
go ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a 
chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (17) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin 
an dáta céanna a dhéanfar, de bhun fho-alt (14)(a), an bhreith rialaitheach 
arna glacadh faoi fho-alt (13)(a) a fhoilsiú amhlaidh freisin—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht do bheart maolaithe torainn, a 
bheidh le tabhairt isteach de bhua na breithe sin, a údarú ar chúiseanna 
a bheidh luaite san fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an beart maolaithe torainn 
sin in éifeacht, a shonrú.

 (18) Faoi réir alt 26(b) den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha 
Cliath) a Rialáil, 2019, déanfaidh an t-údarás inniúil, i ndáil le srian 
oibriúcháin a bheidh le tabhairt isteach de bhua breith rialaitheach arna 
glacadh faoi fho-alt (13)(a), cibé bearta is cuí leis chun a chur faoi deara go 
ndéanfar Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí a chomhlíonadh 
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a luaithe is indéanta tar éis an trátha a mbeidh feidhm aige maidir leis an 
srian sin.

 (19) Faoi réir fho-alt (20), maidir le srian oibriúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt 
(18)—

	 	 (a)	 tiocfaidh	sé	in	éifeacht	an	lá	díreach	tar	éis	an	lae	ar	a	scoirfidh	oibriú	
Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí de chosc a chur a 
thuilleadh ar theacht in éifeacht an tsriain oibriúcháin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí 
go ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a 
chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (20) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin 
aon tráth roimh an lá a chéadluaitear i bhfo-alt (19)(a)—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht don srian oibriúcháin dá 
dtagraítear i bhfo-alt (18) a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san 
fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an srian oibriúcháin sin in 
éifeacht, a shonrú.

 (21) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (6) d’alt 34 i gcás go dtiocfaidh an t-údarás 
inniúil ar an tuairim go ndéanfadh fadhb maidir le torann, a d’eascródh as 
an bhforbairt a dhéanamh mar atá beartaithe, an plean forbartha nó an plean 
limistéir áitiúil a shárú ar mhodh ábhartha.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le srian oibriúcháin a áirítear i gcead 
pleanála

34C. (1) (a) Maidir leis an duine a n-oibríonn cead iomchuí ina fhabhar nó ina 
fabhar, féadfaidh sé nó sí, de bhua an fho-ailt seo agus d’ainneoin aon 
fhoráil eile den Acht seo (lena n-áirítear alt 34), iarratas a dhéanamh 
faoi alt 34 chun an údaráis pleanála i gcás nach bhfuil san iarratas ach 
iarratas ar ghníomh iomchuí a bheidh le déanamh.

  (b) Léifear alt 34 agus forálacha eile an Achta seo, fairis na modhnuithe go 
léir is gá, chun an t-iarratas iomchuí a chur i gcuntas.

  (c) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (3) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go 
léir is gá, maidir leis an údarás inniúil do chomhlíonadh a fheidhmeanna 
faoin alt seo.

  (d) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go 
léir is gá, maidir le bearta agus srianta dá dtagraítear san alt seo mar atá 
feidhm ag na fo-ailt sin maidir le bearta agus srianta dá dtagraítear sna 
fo-ailt sin.

 (2) Tabharfaidh an t-údarás pleanála cóip den iarratas iomchuí don údarás 
inniúil agus rachaidh sé i gcomhairle leis an údarás inniúil i ndáil le ceann 
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, de réir mar is cuí:
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  (a) aon fhadhb maidir le torann a d’eascródh as an ngníomh iomchuí 
a dhéanamh mar atá beartaithe (lena n-áirítear aon impleachtaí a 
d’eascródh as an gcéanna i ndáil le nithe a bhaineann le measúnacht 
chuí nó measúnacht tionchair timpeallachta) agus aon fhaisnéis bhreise 
a lorg an t-údarás iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir i ndáil leis an 
ngníomh sin agus a thug an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don 
údarás inniúil;

  (b) i gcás go n-eascródh fadhb maidir le torann as an ngníomh iomchuí a 
dhéanamh mar atá beartaithe—

   (i) aon fhaisnéis atá san iarratas iomchuí faoin gCur Chuige Cothrom 
a chur chun feidhme maidir leis an ngníomh iomchuí agus aon 
fhaisnéis bhreise nó pleananna a lorg an t-údarás iomchuí, dá éis 
sin, ar an iarratasóir i ndáil leis an ngníomh iomchuí nó leis an gCur 
Chuige Cothrom agus a thug an t-iarratasóir don údarás pleanála 
agus don údarás inniúil,

   (ii) an amhlaidh go mbeidh bearta maolaithe torainn nó srianta 
oibriúcháin (más ann), nó aon teaglaim díobh sin, nach bhfuil 
beartaithe san iarratas iomchuí ag teastáil agus aon fhaisnéis nó 
pleananna a lorg an t-údarás iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir 
i ndáil leis na bearta nó na srianta sin, nó leis an teaglaim díobh 
sin, de réir mar a bheidh, agus a thug an t-iarratasóir don údarás 
pleanála agus don údarás inniúil,

   (iii) aon fhaisnéis a lorg an t-údarás iomchuí, dá éis sin, ar an iarratasóir 
i ndáil leis an gCur Chuige Cothrom a chur chun feidhme maidir 
leis na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin, nó maidir 
leis an teaglaim díobh sin, dá dtagraítear i bhfomhír (ii) agus a thug 
an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don údarás inniúil, agus

   (iv) faoi réir fho-alt (4), an amhlaidh go bhféadfaí cead a dheonú chun 
an gníomh iomchuí a dhéanamh faoi réir coinníollacha a shonróidh 
an t-údarás inniúil maidir le bearta maolaithe torainn nó srianta 
oibriúcháin (más ann), nó le haon teaglaim díobh sin.

 (3) (a) I bhfo-alt (2) agus mír (b), ciallaíonn ‘údarás iomchuí’ an t-údarás 
pleanála nó an t-údarás inniúil.

  (b) I gcás go ndéanfaidh an t-iarratasóir aon fhaisnéis nó pleananna dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2) a thabhairt d’údarás iomchuí amháin, déanfaidh 
an t-iarratasóir, an dáta céanna (nó a luaithe is indéanta dá éis sin), 
cóipeanna den fhaisnéis nó de na pleananna sin, de réir mar a bheidh, a 
thabhairt don údarás iomchuí eile.

 (4) I gcás feidhm a bheith ag an alt seo agus d’ainneoin aon fhoráil eile den Acht 
seo, ní thabharfaidh an t-údarás pleanála breith chun diúltú don iarratas 
iomchuí	ná	ní	ghéillfidh	sé	don	iarratas	iomchuí,	faoi	réir	coinníollacha	nó	
gan choinníollacha, go dtí go bhfaighidh sé fógra faoi fho-alt (5) nó (15)(a)
(ii) ón údarás inniúil i leith an iarratais iomchuí.

 (5) (a) Tá feidhm ag mír (b) i gcás gur deimhin leis an údarás inniúil nár chóir 
cead a dheonú le haghaidh an iarratais iomchuí ar an gcúis nach leor an 
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socrú atá déanta san iarratas (ná in aon phleananna nó faisnéis bhreise, 
nó iontu araon, a thug an t-iarratasóir don údarás pleanála agus don 
údarás inniúil dá éis sin) chun déileáil leis an bhfadhb maidir le torann 
a d’eascródh as an ngníomh iomchuí a dhéanamh mar atá beartaithe.

  (b) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó a bheith 
deimhin den mhéid sin, fógra i scríbhinn a thabhairt don údarás pleanála, 
ina luafar na cúiseanna atá ag an údarás inniúil le bheith deimhin den 
mhéid sin, agus ina dtreorófar don údarás pleanála an t-iarratas iomchuí 
a dhiúltú.

  (c) Déanfaidh an t-údarás pleanála de réir treorú a thabharfar dó faoi mhír 
(b) a luaithe is indéanta tar éis dó an fógra dá dtagraítear sa mhír sin 
a fháil agus déanfaidh sé an fógra sin a chorprú sa bhreith uaidh an 
t-iarratas iomchuí a dhiúltú.

  (d) D’ainneoin go n-eascróidh diúltú dá dtagraítear i mír (c) as treorú arna 
thabhairt ag an údarás inniúil don údarás pleanála, déileálfar leis an 
diúltú sin agus leis na cúiseanna atá leis, chun críocha alt 37 arna léamh 
le halt 37S, mar bhreith an údaráis pleanála ar an iarratas iomchuí, agus 
forléireofar forálacha eile an Achta seo dá réir sin.

 (6) Déanfaidh an t-údarás pleanála, le linn dó an t-iarratas iomchuí a chinneadh, 
breithniú i dtaobh an gá aon ghné eile den chead iomchuí a athbhreithniú 
má dhéantar an gníomh iomchuí agus, tar éis dó dul i gcomhairle leis an 
údarás inniúil, féadfaidh sé, de réir rialacháin arna ndéanamh faoi alt 33, 
faisnéis bhreise ina leith sin a iarraidh ar an iarratasóir agus í a bhreithniú.

 (7) Tá feidhm ag fo-alt (8) i gcás go mbeidh an Cur Chuige Cothrom curtha 
chun feidhme ag an údarás inniúil i leith na faidhbe maidir le torann dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2) agus go mbeidh measúnú déanta aige, de réir 
an Chur Chuige Chothroim, ar na bearta maolaithe torainn nó na srianta 
oibriúcháin (más ann), nó ar aon teaglaim díobh sin, a bhféadfar a cheangal 
iad nó í a thabhairt isteach, agus cibé acu a bheidh nó nach mbeidh na bearta 
nó na srianta sin, nó an teaglaim díobh sin, de réir mar a bheidh, i dteannta 
nó in ionad aon cheann nó níos mó de na nithe seo a leanas—

  (a) bearta maolaithe torainn nó srianta oibriúcháin (más ann), nó aon 
teaglaim díobh sin, atá beartaithe sa ghníomh iomchuí, nó

  (b) bearta maolaithe torainn nó srianta oibriúcháin láithreacha, nó teaglaim 
díobh sin.

 (8) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta dó déanamh amhlaidh, 
le fógra i scríbhinn a thabharfar don iarratasóir agus a dtabharfar cóip de 
don údarás pleanála—

  (a) na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin (más ann), nó 
teaglaim díobh sin, a bheartaítear a cheangal i mbreith (más ann) chun 
géilleadh don iarratas iomchuí agus na cúiseanna atá aige leis sin a 
bheartú a chur in iúl don iarratasóir, agus

  (b) ina luafar go bhféadfaidh an t-iarratasóir, laistigh den tréimhse a bheidh 
sonraithe san fhógra (is tréimhse nach lú ná 4 seachtaine), aighneachtaí 
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a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt maidir leis na bearta maolaithe 
torainn nó na srianta oibriúcháin sin (más ann), nó maidir leis an 
teaglaim díobh sin, de réir mar a bheidh, agus maidir leis na cúiseanna 
sin, lena n-áirítear fritograí, le fógra i scríbhinn a thabharfar don údarás 
inniúil agus a dtabharfar cóip de don údarás pleanála.

 (9) Déanfaidh an t-údarás inniúil an Cur Chuige Cothrom a chur chun feidhme 
maidir lena bhreithniú ar na fritograí (más ann) a thabharfaidh an t-iarratasóir 
dó roimh dhul in éag don tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt 
(8) lena mbaineann.

 (10) Faoi réir fho-alt (11), déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta 
tar éis dó fo-alt (8) agus, más infheidhme, fo-alt (9) a chomhlíonadh agus 
(dá rogha féin) tar éis dó dul i gcomhairle leis an iarratasóir nó le haon 
duine eile is mian leis, de réir an Rialacháin um Thorann Aerárthaí agus  
an Achta um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 
2019, dréachtbhreith rialaitheach a thabhairt agus a fhoilsiú ar a shuíomh 
gréasáin—

   (i) maidir leis na bearta maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin 
(más ann), nó maidir leis an teaglaim díobh sin, a bhfuil sé beartaithe 
aige a threorú don údarás pleanála go ndéanfar iad nó í a áireamh 
mar choinníollacha a bheidh ag gabháil le breith an údaráis pleanála 
(más ann) chun géilleadh don iarratas iomchuí, nó

   (ii) nach gceanglaítear aon choinníollacha den sórt sin a áireamh i 
mbreith an údaráis pleanála (más ann) chun géilleadh don iarratas 
iomchuí.

 (11) Déanfaidh an t-údarás inniúil tuarascáil i ndáil leis an dréachtbhreith 
rialaitheach a ullmhú agus a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin an dáta céanna 
a fhoilseofar an dréachtbhreith rialaitheach, is tuarascáil ina luafar na 
cúiseanna atá ag an údarás pleanála leis an mbreith sin agus áireoidh sé sa 
tuarascáil sin, de réir mar is cuí:

  (a) achoimre ar na sonraí a scrúdófar (lena n-áirítear aon sonraí a bhaineann 
le measúnacht chuí nó le measúnacht tionchair timpeallachta);

  (b) an cuspóir ciúnaithe torainn;

  (c) na bearta a bhreithneofar chun aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb maidir 
le torann;

  (d) meastóireacht ar chost-éifeachtacht na mbeart éagsúil a bhreithneofar;

  (e) cur chun feidhme an Chur Chuige Chothroim;

  (f) bearta breise nó malartacha (seachas na bearta sin atá beartaithe 
sa dréachtbhreith rialaitheach) a mbeidh breithniú déanta orthu a 
shainaithint;

  (g) sonraí aon bheart maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin beartaithe 
(más ann);
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  (h) más infheidhme, na cúiseanna go mbeartaítear aon bhearta maolaithe 
torainn agus srianta oibriúcháin (más ann) a thabhairt isteach;

  (i) an fhaisnéis theicniúil iomchuí i ndáil le haon bhearta maolaithe torainn 
agus srianta oibriúcháin beartaithe (más ann);

  (j) achoimre neamhtheicniúil ar cibé cinn de na nithe lena mbaineann dá 
dtagraítear i míreanna (a) go (i).

 (12) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (10) 
agus (11) a chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú i nuachtán náisiúnta—

  (a) ina luafar—

   (i) go bhfuil dréachtbhreith rialaitheach tugtha ag an údarás inniúil faoi 
fho-alt (10), agus

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar ullmhaithe ag an údarás inniúil 
faoi fho-alt (11),

  (b) ina luafar sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó 
rochtain a bheith acu ar shlí eile, ar an dréachtbhreith rialaitheach agus 
ar an tuarascáil ghaolmhar (ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar 
an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den bhreith nó den tuarascáil 
a	 cheannach	 ar	 chostas	 réasúnach,	 in	oifigí	 an	údaráis	 inniúil	 le	 linn	
uaireanta	oifige),

  (c) ina n-iarrfar ar dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt 
i	scríbhinn	(agus	seoladh	fillte	a	sholáthar	i	dteannta	na	n-aighneachtaí	
nó na dtuairimí sin), san fhoirm shonraithe (más ann), maidir leis an 
dréachtbhreith rialaitheach nó leis an tuarascáil ghaolmhar, nó maidir 
leo araon, roimh dhul in éag do 14 seachtaine dar tosach dáta foilsithe 
an fhógra sa nuachtán náisiúnta, agus

  (d) ina luafar sonraí na seoltaí (ar a n-áireofar seoladh leictreonach) a 
bhféadfar na haighneachtaí nó na tuairimí sin a chur chucu.

 (13) (a) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-ailt (10) 
agus (11) a chomhlíonadh, cóipeanna den dréachtbhreith rialaitheach a 
thug sé faoi fho-alt (10) agus den tuarascáil ghaolmhar a d’ullmhaigh 
sé faoi fho-alt (11) a thabhairt don iarratasóir, don údarás aerfoirt agus 
don údarás pleanála.

  (b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh an 
t-iarratasóir, an t-údarás aerfoirt agus an t-údarás pleanála aighneachtaí 
a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, is aighneachtaí nó tuairimí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (12)(c), de réir an fho-ailt sin.

 (14) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dul in éag do 
na 14 seachtaine dá dtagraítear i bhfo-alt (12)(c) agus ag féachaint do na 
haighneachtaí agus na tuairimí (más ann) dá dtagraítear san fho-alt sin a 
bheidh faighte aige laistigh de na 14 seachtaine sin—
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  (a) breith rialaitheach a thabhairt arb éard í an t-údarás inniúil do ghlacadh 
na dréachtbhreithe rialaithí a bheidh tugtha aige faoi fho-alt (10) gan 
aon leasuithe nó fara cibé leasuithe is cuí leis, agus

  (b) an tuarascáil ghaolmhar arna hullmhú faoi fho-alt (11) a athleasú 
chun na haighneachtaí agus na tuairimí sin (más ann) agus glacadh na 
dréachtbhreithe rialaithí sin a chur i gcuntas agus chun na cúiseanna atá 
ag an údarás inniúil leis an mbreith rialaitheach sin a lua.

 (15) Déanfaidh an t-údarás inniúil—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó fo-alt (14) a chomhlíonadh—

   (i) an bhreith rialaitheach atá glactha aige faoi fho-alt (14)(a) agus 
an tuarascáil ghaolmhar atá athleasaithe aige faoi fho-alt (14)(b) a 
fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, agus

   (ii) cóip den bhreith sin, mar aon le cóip den fhógra dá dtagraítear 
i mír (b) (bíodh sé sin roimh an bhfógra a fhoilsiú nó dá éis), a 
chur chuig an iarratasóir, chuig an údarás aerfoirt, chuig an údarás 
pleanála, chuig comhaltaí tofa CCFG, chuig na comhaltaí tofa de 
Dháil Éireann a bhfuil an t-aerfort suite ina ndáilcheantair agus 
chuig	 seoltaí	 fillte	 na	 ndaoine	 a	mbeidh	 aighneachtaí	 déanta	 acu	
nó tuairimí tugtha acu, is aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear i 
bhfo-alt (12)(c), de réir an fho-ailt sin, maidir leis an dréachtbhreith 
rialaitheach nó leis an tuarascáil ghaolmhar lena mbaineann,

   agus

  (b) a luaithe is indéanta tar éis dó mír (a)(i) a chomhlíonadh, fógra a fhoilsiú 
i nuachtán náisiúnta ina luafar—

   (i) gur ghlac an t-údarás inniúil breith rialaitheach faoi fho-alt (14)(a),

   (ii) go bhfuil an tuarascáil ghaolmhar athleasaithe ag an údarás inniúil 
faoi fho-alt (14)(b),

   (iii) sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain 
a bheith acu ar shlí eile, ar an mbreith rialaitheach sin agus ar an 
tuarascáil ghaolmhar sin (ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar 
an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip den bhreith nó den tuarascáil 
a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	údaráis	inniúil	le	linn	
uaireanta	oifige),	agus

   (iv) gurb ann, faoi alt 37 arna léamh le halt 37R, do cheart achomhairc 
chun an Bhoird i gcoinne na breithe rialaithí.

 (16) (a) Déanfaidh an t-údarás pleanála—

   (i) breith rialaitheach an údaráis inniúil faoi fho-alt (14)(a), ábhar an 
fhógra arna thabhairt don údarás pleanála faoi fho-alt (15)(a)(ii) 
agus na cúiseanna atá ag an údarás inniúil leis an mbreith sin, a 
chorprú i mbreith an údaráis pleanála ar an iarratas agus déanfaidh 
an t-údarás pleanála amhlaidh is cuma an é breith an údaráis pleanála 
diúltú don iarratas iomchuí nó géilleadh don iarratas iomchuí, agus
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   (ii) d’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, más gá, coinníoll a 
ghabhann leis an gcead iomchuí a chúlghairm, a chúlghairm agus a 
ionadú, nó téarmaí an choinníll sin a leasú chun an cead iomchuí a 
chur i gcomhréir leis an mbreith rialaitheach sin.

  (b) D’ainneoin gur breith atá tugtha ag an údarás inniúil breith rialaitheach 
dá dtagraítear i mír (a), déileálfar leis an mbreith sin agus leis na 
cúiseanna atá léi, chun críocha alt 37 arna léamh le halt 37S, mar bhreith 
an údaráis pleanála ar an iarratas iomchuí, agus forléireofar forálacha 
eile an Achta seo dá réir sin.

  (c) Tabharfaidh an t-údarás pleanála a bhreith ar an iarratas a luaithe is 
indéanta tar éis dó cóip de bhreith rialaitheach an údaráis inniúil faoi 
fho-alt (14)(a) a fháil de bhun fho-alt (15)(a)(ii).

 (17) Faoi réir fho-alt (18), maidir le beart maolaithe torainn a bheidh le tabhairt 
isteach de bhua breith rialaitheach arna glacadh faoi fho-alt (14)(a)—

  (a) mura ndéanfar aon achomharc faoi alt 37 arna léamh le halt 37R, 
laistigh den tréimhse chuí dá dtagraítear in alt 37(1), i gcoinne bhreith 
an údaráis pleanála ar an iarratas, tiocfaidh sé in éifeacht ar dhul in éag 
don tréimhse chuí sin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí 
go ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a 
chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (18) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin 
an dáta céanna a dhéanfar, de bhun fho-alt (15)(a), an bhreith rialaitheach 
arna glacadh faoi fho-alt (14) a fhoilsiú amhlaidh freisin—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht do bheart maolaithe torainn, a 
bheidh le tabhairt isteach de bhua na breithe sin, a údarú ar chúiseanna 
a bheidh luaite san fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an beart maolaithe torainn 
sin in éifeacht, a shonrú.

 (19) Faoi réir alt 26(b) den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha 
Cliath) a Rialáil, 2019, déanfaidh an t-údarás inniúil, i ndáil le srian 
oibriúcháin a bheidh le tabhairt isteach de bhua breith rialaitheach arna 
glacadh faoi fho-alt (14)(a), cibé bearta is cuí leis chun a chur faoi deara go 
ndéanfar Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí a chomhlíonadh 
a luaithe is indéanta tar éis an trátha a mbeidh feidhm aige maidir leis an 
srian sin.

 (20) Faoi réir fho-alt (21), maidir le srian oibriúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt 
(19)—

	 	 (a)	 tiocfaidh	sé	in	éifeacht	an	lá	díreach	tar	éis	an	lae	ar	a	scoirfidh	oibriú	
Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí de chosc a chur a 
thuilleadh ar theacht in éifeacht an tsriain oibriúcháin, agus

cd.3 a.11



36

[2019.][Uimh. 12.]
  

An tAcht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí 
go ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a 
chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (21) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin 
aon tráth roimh an lá a chéadluaitear i bhfo-alt (20)(a)—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht don srian oibriúcháin dá 
dtagraítear i bhfo-alt (19) a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san 
fhógra, agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an srian oibriúcháin sin in 
éifeacht, a shonrú.

 (22) Sa Chuid seo, déanfar gnéithe sláinte a mheasúnú de réir na Treorach maidir 
le Torann Comhshaoil agus de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Torann Comhshaoil), 2018 (I.R. Uimh. 549 de 2018).

 (23) San alt seo—

ciallaíonn ‘gníomh iomchuí’, i ndáil le srian oibriúcháin iomchuí is ábhar 
d’iarratas iomchuí—

  (a) an srian oibriúcháin a chúlghairm,

  (b) téarmaí an tsriain oibriúcháin a leasú ar an modh a shonraítear san 
iarratas,

  (c) an srian oibriúcháin malartach a shonraítear san iarratas a chur in ionad 
an tsriain oibriúcháin,

  (d) gníomh dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) a dhéanamh, mar aon le bearta 
maolaithe torainn nua a thabhairt isteach nó bearta maolaithe torainn 
láithreacha a chúlghairm, nó a chúlghairm agus a ionadú, nó téarmaí 
beart maolaithe torainn láithreach a leasú, nó teaglaim díobh sin a 
dhéanamh,

  (e) má bhaineann an t-iarratas iomchuí le 2 shrian oibriúcháin iomchuí nó 
níos mó, aon teaglaim d’aon cheann de na gníomhartha dá dtagraítear i 
míreanna (a) go (d) a dhéanamh, nó

  (f) gníomh dá dtagraítear i mír (a), (b), (c), (d) nó (e) a dhéanamh, mar 
aon le coinníoll a ghabhann leis an gcead iomchuí a chúlghairm, nó a 
chúlghairm agus a ionadú, nó téarmaí an choinníll sin a leasú;

ciallaíonn ‘iarratas iomchuí’ iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a);

ciallaíonn ‘srian oibriúcháin iomchuí’, i ndáil le cead iomchuí, srian 
oibriúcháin a áirítear sa chead sin;

ciallaíonn ‘cead iomchuí’ cead arna dheonú faoi alt 34—

  (a) le haghaidh forbairt ag an aerfort, agus

  (b) ar a n-áirítear srian oibriúcháin.”.
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Leasú ar Acht 2000 - ailt 37R agus 37S a chur isteach

12. Leasaítear Acht 2000 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 37Q:

“Forálacha forlíontacha a bhaineann le breitheanna ar iarratais dá dtagraítear 
in alt 34B(1) nó 34C(1) nár diúltaíodh de bhua alt 34B(5) nó 34C(5)

37R. (1) (a) Tá feidhm ag an alt seo i dteannta alt 37, i gcás achomharc faoi alt 37 
i gcoinne breith ón údarás pleanála faoi alt 34, más rud é, de bhun alt 
34B(15) nó 34C(16), go gcorpraítear sa bhreith sin breith rialaitheach 
ón údarás inniúil faoi alt 34B(13)(a) nó 34C(14)(a), de réir mar a bheidh.

  (b) Beidh an t-údarás inniúil ina pháirtí san achomharc d’ainneoin alt 
34B(15)(b) nó 34C(16)(b).

 (2) Chun críoch achomhairc iomchuí, maidir leis an tagairt in alt 37(1) do 
‘aon duine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i scríbhinn i ndáil leis 
an iarratas pleanála de réir na rialachán ceada chuig an údarás pleanála’, 
folaíonn sí aon duine a rinne aighneachtaí i scríbhinn chuig an údarás inniúil 
nó a thug tuairimí i scríbhinn dó, is aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear 
in alt 34B(11)(c) nó 34C(12)(c), i ndáil leis an dréachtbhreith rialaitheach 
nó leis an tuarascáil ghaolmhar dá dtagraítear in alt 34B(9) nó (10), de réir 
mar a bheidh, nó in alt 34C(10) nó (11), de réir mar a bheidh.

 (3) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (3) d’alt 9 den Acht um Thorann  
Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na 
modhnuithe go léir is gá, maidir le breithniú an Bhoird ar an achomharc 
iomchuí amhail is dá mba thagairt don Bhord aon tagairt don údarás 
inniúil sna fo-ailt sin.

  (b) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) d’alt 9 den Acht um Thorann  
Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na 
modhnuithe go léir is gá, maidir le bearta agus srianta is cuid de 
bhreithniú an Bhoird ar an achomharc iomchuí mar atá feidhm ag na 
fo-ailt sin maidir le bearta agus srianta dá dtagraítear sna fo-ailt sin.

  (c) Féadfaidh an Bord, sa bhreith uaidh ar an achomharc iomchuí agus sa 
tuarascáil ghaolmhar uaidh (fo-alt (7)(a)), gach cuid nó aon chuid de 
cheachtar ní nó den dá ní díobh seo a leanas a ghlacadh nó a dhiúltú—

   (i) an bhreith rialaitheach iomchuí is ábhar don achomharc, nó

   (ii) an tuarascáil arna hullmhú faoi alt 34B(10) agus arna hathleasú 
faoi alt 34B(13)(b), nó arna hullmhú faoi alt 34C(11) agus arna 
hathleasú faoi alt 34C(14)(b), de réir mar is cuí, a bhaineann leis an 
mbreith rialaitheach iomchuí sin.

 (4) (a) Tá feidhm ag míreanna (b) agus (c) i gcás go bhfuil breithniú á  
dhéanamh ag an mBord, sa chinneadh uaidh ar an achomharc iomchuí 
sa mhéid go mbaineann an t-achomharc leis an mbreith rialaitheach 
iomchuí, i dtaobh glacadh le bearta maolaithe torainn nó srianta 
oibriúcháin (más ann), nó le teaglaim díobh sin, nach raibh, le linn an 
phróisis ba bhun leis an mbreith rialaitheach iomchuí, ina n-ábhar nó 
ina hábhar do chomhchomhairliúchán roimhe sin arna sheoladh ag an 
údarás inniúil de bhun alt 34B nó 34C, de réir mar a bheidh.
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  (b) Beidh feidhm ag fo-alt (12) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go 
léir is gá, maidir leis an mBord agus leis an mbreith a bhfuil claonadh 
aige í a thabhairt ar an achomharc iomchuí amhail is dá mba thagairt 
don Bhord aon tagairt don údarás inniúil san fho-alt sin agus amhail is 
dá mba thagairt don bhreith a bhfuil claonadh ag an mBord í a thabhairt 
ar an achomharc iomchuí aon tagairt san fho-alt sin don dréachtbhreith 
rialaitheach.

  (c) Déanfaidh an Bord—

   (i) dréacht den bhreith a bhfuil claonadh aige í a thabhairt ar an 
achomharc iomchuí, sa mhéid go mbaineann an bhreith leis an 
mbreith rialaitheach iomchuí, a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin—

    (I) ina sainaithneofar na bearta maolaithe torainn agus na srianta 
oibriúcháin go léir (más ann) a bhfuil sé beartaithe ag an mBord 
iad a ghlacadh agus ní hamháin na bearta agus na srianta sin 
(más ann) dá dtagraítear i mír (a), agus

    (II) ina luafar, ar a laghad, na cúiseanna atá ag an mBord leis an 
dréachtbhreith agus lena mbeidh an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt 
(4)(b)) i gceangal,

    agus

   (ii) an dáta céanna a chomhlíonfaidh sé fomhír (i) (nó a luaithe is 
indéanta dá éis sin), fógra a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin agus i 
nuachtán náisiúnta—

    (I) ina luafar go bhfuil dréachtbhreith tugtha ag an mBord faoi 
mhír (c)(i) ar an achomharc iomchuí, sa mhéid go mbaineann 
an t-achomharc leis an mbreith rialaitheach iomchuí, agus go 
bhfuil an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (4)(b)) ullmhaithe aige,

    (II) ina luafar sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, 
nó rochtain a bheith acu ar shlí eile, ar an dréachtbhreith agus  
ar an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (4)(b)) (ar a n-áireofar a 
bheith in ann breathnú ar an mbreith nó ar an tuarascáil, nó cóip 
den bhreith nó den tuarascáil a cheannach ar chostas réasúnach, 
in	oifigí	an	Bhoird	le	linn	uaireanta	oifige),

    (III) ina n-iarrfar ar dhaoine aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a 
thabhairt	i	scríbhinn	(agus	seoladh	fillte	a	sholáthar	i	dteannta	
na n-aighneachtaí nó na dtuairimí sin), san fhoirm shonraithe 
(más ann), maidir leis an dréachtbhreith (lena n-áirítear aon ní 
a bheidh i gceangal léi) roimh dhul in éag do 14 seachtaine dar 
tosach an dáta ar ar foilsíodh an fógra amhlaidh sa nuachtán 
náisiúnta, agus

    (IV) ina luafar sonraí na seoltaí (ar a n-áireofar seoladh leictreonach) 
a bhféadfar na haighneachtaí nó na tuairimí sin a chur chucu.

 (5) (a) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis dó fo-alt (4) a 
chomhlíonadh, cóip den dréachtbhreith dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c)

cd.3 a.12



39

[Uimh. 12.][2019.]
  

An tAcht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.

(i) a thabhairt don achomharcóir agus do gach páirtí de na páirtithe eile 
san achomharc iomchuí.

  (b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh 
an t-achomharcóir agus na páirtithe eile san achomharc iomchuí 
aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, is aighneachtaí nó 
tuairimí dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c)(ii)(II), de réir an fho-ailt sin.

 (6) (a) I gcás feidhm a bheith ag fo-alt (4), déanfaidh an Bord, a luaithe is 
indéanta tar éis dó mír (c) den fho-alt sin a chomhlíonadh, le fógra i 
scríbhinn, a threorú don údarás aerfoirt—

   (i) dul i mbun pléití le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann agus le 
hoibritheoirí aerárthaí san aerfort maidir le féidearthacht theicniúil 
na mbeart maolaithe torainn nó na srianta oibriúcháin (más ann), nó 
na teaglama díobh sin, is ábhar don dréachtbhreith dá dtagraítear i 
bhfo-alt (4)(c)(i), agus maidir le roghanna eile seachas an céanna, 
agus

   (ii) toradh na bpléití sin a chur in iúl don Bhord roimh dhul in éag do na 
14 seachtaine dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c)(ii)(II).

  (b) Comhlíonfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (a).

 (7) Déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta tar éis dó breith a thabhairt ar 
an achomharc iomchuí, sa mhéid go mbaineann an t-achomharc leis an 
mbreith rialaitheach iomchuí—

  (a) an bhreith chéadluaite a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, sa mhéid go 
bhfuil sí bainteach amhlaidh, a mbeidh i gceangal léi tuarascáil arna 
hullmhú ag an mBord i ndáil leis an mbreith sin ina luafar na cúiseanna 
atá ag an mBord leis an mbreith sin agus a mbeidh ar áireamh inti—

   (i) cibé cinn de na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (j) d’fho-alt 
(10) d’alt 34B nó míreanna (a) go (j) d’fho-alt (11) d’alt 34C, de 
réir mar a bheidh, is cuí (ar féidir iad a áireamh amhlaidh, de rogha 
an Bhoird, tríd an mBord do ghlacadh aon chuid den tuarascáil lena 
mbaineann dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(c)(ii)), agus

   (ii) má tá feidhm ag fo-alt (4), an tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (4)(b)) 
arna hathleasú ag an mBord chun na doiciméid, na haighneachtaí 
nó na tuairimí go léir (más ann), agus cibé faisnéis eile, a thabharfar 
dó de bhun foráil den alt seo a chur i gcuntas agus chun an bhreith 
chéadluaite a chur i gcuntas sa mhéid go bhfuil sí bainteach 
amhlaidh,

  (b) an dáta céanna a chomhlíonfaidh sé mír (a) (nó a luaithe is indéanta dá 
éis sin), fógra a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin agus i nuachtán náisiúnta 
ina luafar—

   (i) go bhfuil breith tugtha aige ar an achomharc iomchuí sa mhéid go 
mbaineann an t-achomharc leis an mbreith rialaitheach iomchuí,

   (ii) sonraí maidir le conas a fhéadfaidh daoine breathnú, nó rochtain 
a bheith acu ar shlí eile, ar an mbreith sin (lena n-áirítear aon ní a 
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bheidh i gceangal léi), sa mhéid go bhfuil sí bainteach amhlaidh 
(ar a n-áireofar a bheith in ann breathnú ar an mbreith, nó cóip den 
bhreith	a	cheannach	ar	chostas	réasúnach,	in	oifigí	an	Bhoird	le	linn	
uaireanta	oifige),	agus

   (iii) go bhféadfaidh duine bailíocht bhreith an Bhoird ar an achomharc 
iomchuí a thabhairt faoi cheist (lena n-áirítear an bhreith sin sa 
mhéid go mbaineann sí leis an mbreith rialaitheach iomchuí) ar 
mhodh iarratas ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de 
Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 
50,

  (c) cóip den bhreith sin (bíodh aon ní i gceangal léi nó nach bíodh), mar 
aon leis an bhfógra dá dtagraítear i mír (b) (is cuma roimh an bhfógra a 
fhoilsiú nó dá éis), a chur chuig an achomharcóir, chuig na páirtithe eile 
san achomharc iomchuí agus (más rud é, maidir leis an údarás aerfoirt, 
nach é an t-achomharcóir é ná nach páirtí eile san achomharc é) chuig 
an údarás aerfoirt, agus

  (d) má bhí feidhm ag fo-alt (4), cóip den bhreith sin (bíodh aon ní i gceangal 
léi nó ná bíodh), mar aon leis an bhfógra dá dtagraítear i mír (b) (is 
cuma	roimh	an	bhfógra	a	fhoilsiú	nó	dá	éis),	a	chur	chuig	seoltaí	fillte	
na ndaoine a mbeidh aighneachtaí déanta acu nó tuairimí tugtha acu, is 
aighneachtaí nó tuairimí dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c)(ii)(II), de réir an 
fho-ailt sin, maidir leis an dréachtbhreith lena mbaineann.

 (8) I gcás go mbeidh mainnithe ag an mBord breith a thabhairt faoi alt 37, arna 
léamh leis an alt seo, i ndáil leis an achomharc iomchuí le linn na tréimhse 
ar laistigh di a cheanglaítear air déanamh amhlaidh le foráil den Acht seo, 
agus go dtiocfaidh sé ar an eolas, is cuma cé acu le fógra ón achomharcóir 
nó ar shlí eile, go bhfuil mainnithe aige amhlaidh, rachaidh an Bord ar 
aghaidh, mar sin féin, chun an bhreith sin a thabhairt agus measfar, maidir 
leis an mbreith a thabharfar amhlaidh, í a bheith tugtha faoi alt 37 d’ainneoin 
na mainneachtana sin.

 (9) Faoi réir fho-alt (10), maidir le beart maolaithe torainn a bheidh le tabhairt 
isteach de bhua breith ar an achomharc iomchuí sa mhéid go mbaineann an 
bhreith leis an mbreith rialaitheach iomchuí—

  (a) tiocfaidh sé in éifeacht an lá díreach tar éis an lae ar a ndéanfar, de bhun 
fho-alt (7), an bhreith chéadluaite sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an 
Bhoird, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht, fanfaidh sé in éifeacht go dtí go ndéanfaidh 
an t-údarás inniúil nó an Bord é a chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a 
ionadú.

 (10) Féadfaidh an Bord, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin an dáta 
céanna a dhéanfar, de bhun fho-alt (7), an bhreith a chéadluaitear i bhfo-alt 
(9) a fhoilsiú amhlaidh freisin—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht do bheart maolaithe torainn, a 
bheidh le tabhairt isteach de bhua na breithe sin, a údarú ar chúiseanna 
a bheidh luaite san fhógra, agus
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  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an beart maolaithe torainn 
sin in éifeacht, a shonrú.

 (11) Faoi réir alt 26(b) den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha 
Cliath) a Rialáil, 2019, déanfaidh an Bord, i ndáil le srian oibriúcháin 
a bheidh le tabhairt isteach de bhua breith ar an achomharc iomchuí, sa 
mhéid go mbaineann an bhreith leis an mbreith rialaitheach iomchuí, cibé 
bearta is dóigh leis is cuí chun a chur faoi deara go ndéanfar Airteagal 8 den 
Rialachán um Thorann Aerárthaí a chomhlíonadh a luaithe is indéanta tar 
éis an trátha a mbeidh feidhm aige maidir leis an srian sin.

 (12) Faoi réir fho-alt (13), maidir le srian oibriúcháin lena mbaineann fo-alt 
(11)—

	 	 (a)	 tiocfaidh	sé	in	éifeacht	an	lá	díreach	tar	éis	an	lae	ar	a	scoirfidh	oibriú	
Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí de chosc a chur a 
thuilleadh ar theacht in éifeacht an tsriain oibriúcháin, agus

  (b) tar éis dó teacht in éifeacht amhlaidh, fanfaidh sé in éifeacht go dtí 
go ndéanfaidh an t-údarás inniúil nó an comhlacht achomhairc é a 
chúlghairm, nó é a chúlghairm agus a ionadú.

 (13) Féadfaidh an Bord, le fógra a fhoilseofar ar a shuíomh gréasáin aon tráth 
roimh an lá a chéadluaitear i bhfo-alt (12)(a)—

  (a) réamh-aga le haghaidh teacht in éifeacht don tsrian oibriúcháin lena 
mbaineann fo-alt (12) a údarú ar chúiseanna a bheidh luaite san fhógra, 
agus

  (b) an dáta, nó tarlú an teagmhais, ar a dtiocfaidh an srian oibriúcháin sin in 
éifeacht, a shonrú.

 (14) San alt seo—

ciallaíonn ‘tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (4)(b))’ an tuarascáil (más ann)  
arna hullmhú ag an mBord de bhun fho-alt (4)(b);

ciallaíonn ‘tuarascáil ghaolmhar (fo-alt (7)(a))’ an tuarascáil arna hullmhú 
ag an mBord de bhun fho-alt (7)(a);

ciallaíonn ‘achomharc iomchuí’ achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a);

ciallaíonn ‘breith rialaitheach iomchuí’, i ndáil le hachomharc iomchuí, an 
bhreith rialaitheach iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) atá corpraithe i 
mbreith an údaráis pleanála faoi alt 34 is ábhar don achomharc iomchuí.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le breitheanna ar iarratais dá dtagraítear in 
alt 34B(1) nó 34C(1)

37S. (1) (a) Tá feidhm ag an alt seo, i dteannta alt 37, i gcás achomharc faoi alt 37 i 
gcoinne breith ón údarás pleanála faoi alt 34, más rud é—

   (i) go dtiocfaidh an t-údarás inniúil ar an tátal, de bhun alt 34B(1)(a), 
nach bhfuil sé den tuairim dá dtagraítear in alt 34B(1)(a)(iii), nó

   (ii) de bhun alt 34B(5) nó 34C(5), gurb í an bhreith sin an t-iarratas lena 
mbaineann a dhiúltú.
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  (b) Beidh an t-údarás inniúil ina pháirtí san achomharc d’ainneoin alt 
34B(5)(d) nó 34C(5)(d).

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht chumhachtaí an Bhoird faoi alt 37, nó faoi alt 
37 arna léamh le haon fhoráil eile den Acht seo, déanfaidh an Bord, le linn 
an t-achomharc a chinneadh—

  (a) i gcás feidhm a bheith ag fo-alt (1)(a)(i), cibé cinn de na forálacha d’alt 
34B i ndiaidh fho-alt (1) den alt sin 34B, agus d’alt 26(b) (fairis na 
modhnuithe go léir is gá) den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort 
Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, atá, i dtuairim an Bhoird, iomchuí 
maidir leis an achomharc, a chur i gcuntas,

  (b) i gcás go n-eascróidh an diúltú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii) as 
oibriú alt 34B(5), cibé cinn de na forálacha d’alt 34B i ndiaidh fho-alt 
(5) den alt sin 34B, agus d’alt 26(b) (fairis na modhnuithe go léir is gá) 
den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 
2019, atá, i dtuairim an Bhoird, iomchuí maidir leis an achomharc, a 
chur i gcuntas, nó

  (c) i gcás go n-eascróidh an diúltú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii) as 
oibriú alt 34C(5), cibé cinn de na forálacha d’alt 34C i ndiaidh fho-alt 
(5) den alt sin 34C, agus d’alt 26(b) (fairis na modhnuithe go léir is gá) 
den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 
2019, atá, i dtuairim an Bhoird, iomchuí maidir leis an achomharc, a 
chur i gcuntas.

 (3) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) go (3) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go léir is 
gá, maidir leo seo a leanas—

  (a) breithniú an Bhoird ar an achomharc sa mhéid go mbaineann an 
breithniú sin—

   (i) le tátal dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(i), nó

   (ii) le diúltú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii), 

   agus

  (b) cinneadh an Bhoird ar an achomharc, sa mhéid go bhfuil sé bainteach 
amhlaidh, dá dtagraítear i mír (a),

amhail is dá mba thagairt don Bhord aon tagairt don údarás inniúil sna  
fo-ailt sin (1) go (3) den alt sin 9.

 (4) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí 
(Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go léir 
is gá, maidir le bearta agus srianta is cuid de bhreithniú an Bhoird ar an 
achomharc mar atá feidhm ag na fo-ailt sin maidir le bearta agus srianta dá 
dtagraítear sna fo-ailt sin.

 (5) Beidh feidhm ag fo-alt (12) d’alt 9 den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort 
Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, fairis na modhnuithe go léir is gá, 
maidir leo seo a leanas—
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  (a) an Bord agus an bhreith a bhfuil claonadh aige í a thabhairt ar an 
achomharc sa mhéid go mbaineann an bhreith sin—

   (i) le tátal dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(i), nó

   (ii) le diúltú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii),

   agus

  (b) cinneadh an Bhoird ar an achomharc, sa mhéid go bhfuil sé bainteach 
amhlaidh, dá dtagraítear i mír (a),

amhail is dá mba thagairt don Bhord aon tagairt don údarás inniúil san  
fho-alt sin (12) agus amhail is dá mba thagairt don bhreith a bhfuil claonadh 
ag an mBord í a thabhairt ar an achomharc sin aon tagairt san fho-alt sin 
(12) don dréachtbhreith rialaitheach.”.

Leasú ar alt 50 d’Acht 2000

13. Leasaítear alt 50 d’Acht 2000, i bhfo-alt (2)—

  (a) i mír (b), trí “faoi Chuid XIV,” a chur in ionad “faoi Chuid XIV, nó”,

  (b) i mír (c) trí “talún, nó” a chur in ionad “talún,”, agus

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

  “(d) gan dochar don cheart achomhairc dá dtagraítear in alt 37 arna léamh le 
halt 37R—

   (i) a thabharfaidh nó a dhéanfaidh an t-údarás inniúil (de réir bhrí an 
Achta um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 
2019), nó

   (ii) a thabharfaidh nó a dhéanfaidh an Bord ina cháil mar an comhlacht 
achomhairc i gcoinne breitheanna ón údarás inniúil sin,”.

Leasú ar alt 144 d’Acht 2000

14. Leasaítear alt 144 d’Acht 2000, i bhfo-alt (1A)—

  (a) i mír (j), trí “faoi alt 48(b));” a chur in ionad “faoi alt 48(b)).”, agus

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

  “(k) achomharc faoi alt 10 den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile 
Átha Cliath) a Rialáil, 2019 i gcoinne breith rialaitheach iomchuí de 
réir bhrí an ailt sin.”.

Leasú ar alt 247 d’Acht 2000

15. Leasaítear alt 247 d’Acht 2000, i bhfo-alt (1A), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír (f):

  “(g) Le linn d’údarás pleanála comhchomhairliúcháin a chomhall faoin alt 
seo, rachaidh sé i gcomhairle leis an údarás inniúil (de réir bhrí an Achta 
um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019) 
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agus, i gcás go n-iarrfaidh an t-údarás inniúil air déanamh amhlaidh, 
éascóidh an t-údarás pleanála don údarás inniúil a bheith ag gabháil 
don chomhchomhairliúchán agus é a cheangal ar an duine a mbeidh 
iarraidh á déanamh aige nó aici faoi mhír (a) aon chineálacha sonraithe 
líníochtaí, pleananna, doiciméad nó faisnéise eile i ndáil leis an iarraidh 
sin, a shonróidh an t-údarás inniúil, a thabhairt don údarás pleanála.”.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000

16. Leasaítear an Ceathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír 20B:

“20C. Go mbeadh an fhorbairt bheartaithe ina cúis le fadhb thromchúiseach  
maidir le torann aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear, de réir 
mar is cuí, an limistéar timpeall Aerfort Bhaile Átha Cliath a ndéanann torann 
aerárthaí difear suntasach dó.”.

Leasú ar an gCúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000

17. Leasaítear an Cúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír 17:

“17A. Aon choinníollacha a bhaineann le bearta chun torann aerárthaí ag Aerfort 
Bhaile Átha Cliath a rialáil, lena n-áirítear, de réir mar is cuí, an limistéar 
timpeall Aerfort Bhaile Átha Cliath a ndéanann torann aerárthaí difear 
suntasach dó.”.

Leasú ar an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 agus forálacha idirthréimhseacha 
gaolmhara

18. (1) Leasaítear Acht 2000, sa Seachtú Sceideal, i mír 2, tríd an méid seo a leanas a scriosadh:

   “— Aerfort (ag a bhfuil líon nach lú ná 2 mhilliún cás d’úsáid ag paisinéirí in 
aghaidh na bliana) nó aon rúidbhealach, innillbhealach, piara, carrchlós, teirminéal 
nó saoráid nó suiteáil eile a bhaineann leis (cibé acu maidir le trácht paisinéirí nó le 
trácht lasta).”.

 (2) Más rud é, roimh an lá iomchuí, go mbeidh duine tar éis dul i mbun comhchomhairliúcháin 
leis an mBord faoi alt 37B d’Acht 2000 i ndáil le forbairt iomchuí ach nach mbeidh 
aon fhógra faoi fho-alt (4)(a) den alt sin seirbheáilte ar an duine sin tar éis na 
gcomhchomhairliúchán	sin,	scoirfidh	na	comhchomhairliúcháin	sin,	an	lá	iomchuí	agus	
dá éis agus de bhua an fho-ailt seo, agus ní sheirbheálfar aon fhógra den sórt sin ar an 
duine sin an lá iomchuí agus dá éis.

 (3) (a) Beidh feidhm ag míreanna (b) agus (c) más rud é, roimh an lá iomchuí, go mbeidh 
fógra seirbheáilte ar dhuine faoi alt 37B(4)(a) d’Acht 2000 i ndáil le forbairt iomchuí 
ach nach mbeidh aon iarratas gaolmhar déanta faoi alt 37E den Acht sin.

  (b) An lá iomchuí agus dá éis, maidir leis an bhfógra arna sheirbheáil faoi alt 37B(4)
(a) d’Acht 2000, measfar, de bhua an fho-ailt seo, é a bheith tarraingthe siar ag an 
mBord agus—

   (i) dá réir sin, ní ceadmhach an t-iarratas gaolmhar a dhéanamh faoi alt 37E den 
Acht sin nó, má dhéantar é, diúltóidh an Bord déileáil leis, agus
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   (ii) déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta an lá iomchuí nó dá éis, fógra i scríbhinn 
a thabhairt don duine ar a mbeidh an fógra sin seirbheáilte á rá nach ceadmhach 
dó nó di an t-iarratas gaolmhar a dhéanamh faoi alt 37E den Acht sin agus na 
cúiseanna atá leis sin.

  (c) Ní dhéanfar an fo-alt seo a fhorléiriú mar fho-alt lena gcoiscfear ar dhuine dul ar 
aghaidh leis an iarratas gaolmhar trína dhéanamh chuig an údarás pleanála cuí.

 (4) (a) Beidh feidhm ag míreanna (b) agus (c) más rud é, roimh an lá iomchuí, go mbeidh 
iarratas déanta faoi alt 37E d’Acht 2000 i ndáil le forbairt iomchuí, ach nach mbeidh 
sé cinnte ag an mBord fós.

  (b) An lá iomchuí agus dá éis, maidir leis an bhfógra, arna sheirbheáil faoi alt 37B(4)
(a) d’Acht 2000, arbh é ba bhun leis an iarratas, measfar, de bhua an fho-ailt seo, é a 
bheith tarraingthe siar ag an mBord agus—

   (i) dá réir sin, diúltóidh an Bord déileáil leis an iarratas tuilleadh,

   (ii) déanfaidh an Bord an t-iarratas a chur ar ais chuig an duine a rinne é mar aon le 
haon táille a bhí ag gabháil leis an iarratas, agus

   (iii) déanfaidh an Bord, a luaithe is indéanta an lá iomchuí nó dá éis, fógra i 
scríbhinn a thabhairt don duine a rinne an t-iarratas, agus d’aon duine eile a rinne 
aighneachtaí nó a thug tuairimí maidir leis an iarratas, á rá nach ndéileálfaidh an 
Bord leis an iarratas a thuilleadh agus na cúiseanna atá leis sin.

  (c) Ní dhéanfar an fo-alt seo a fhorléiriú mar fho-alt lena gcoiscfear ar dhuine dul ar 
aghaidh leis an iarratas trína dhéanamh chuig an údarás pleanála cuí.

	 (5)	 Scoirfidh	ailt	146B	agus	146C	d’Acht	2000	d’fheidhm	a	bheith	acu,	an	lá	iomchuí	agus	
dá éis, maidir le breith ón mBord chun cead a dheonú faoi alt 37G den Acht sin le 
haghaidh forbairt iomchuí.

 (6) San alt seo—

  ciallaíonn “údarás pleanála” údarás áitiúil de réir bhrí alt 2 d’Acht 2001;

  ciallaíonn “lá iomchuí” an lá ar a dtiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh;

  ciallaíonn “forbairt iomchuí” an fhorbairt a scriosadh, le fo-alt (1), as mír 2 den Seachtú 
Sceideal a ghabhann le hAcht 2000.

CUID 4

FaiReachán, athbhReithniú agus FoRFheidhmiú

An t-údarás aerfoirt do chur bearta maolaithe torainn, etc., i ngníomh

19. (1) Maidir leis an údarás aerfoirt—

  (a) beidh sé freagrach as aon bhearta maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin a 
thabhairt isteach,

  (b) cinnteoidh sé go mbeidh córais chuí tomhaiste torainn ar bun ag an aerfort ar bhonn 
leanúnach, agus
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  (c) déanfaidh sé bearta cuí chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh na húsáideoirí aerfoirt go 
léir na bearta maolaithe torainn agus na srianta oibriúcháin go léir.

 (2) (a) Féadfaidh an t-údarás inniúil, tar éis comhchomhairle a dhéanamh leis an údarás 
aerfoirt, le fógra i scríbhinn a threorú don údarás aerfoirt córais tomhaiste torainn 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) a shuiteáil i cibé suímh san aerfort nó lasmuigh de a 
shonrófar sa treorú agus laistigh de cibé tréimhse a shonrófar sa treorú.

  (b) Comhlíonfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (a).

 (3) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an t-údarás aerfoirt, gach dáta ar cothromdháta thosach 
feidhme an ailt seo é, nó roimhe, tuarascáil i scríbhinn san fhoirm shonraithe (dá ngairtear 
“tuarascáil maidir le comhlíonadh” san alt seo) a ullmhú agus a ghlacadh maidir le 
bearta maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin a bheith nó gan a bheith comhlíonta ag 
úsáideoirí aerfoirt.

 (4) Beidh i dtuarascáil maidir le comhlíonadh—

  (a) sonraí maidir le mainneachtainí (más ann) srianta oibriúcháin a chomhlíonadh mar 
gheall ar athruithe ar nósanna imeachta eitilte,

  (b) na critéir ghinearálta a chuirtear chun feidhme nuair a dhéantar trácht a dháileadh 
agus	a	bhainistiú	ag	an	aerfort	a	mhéid	a	bhainfidh	na	critéir	sin	le	tionchar	an	torainn,

  (c) na sonraí a bhaileofar leis na córais tomhaiste torainn dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b),

  (d) sonraí maidir le mainneachtainí ag úsáideoirí aerfoirt bearta maolaithe torainn 
a chomhlíonadh agus, i dteannta na mainneachtainí dá dtagraítear i mír (a), 
mainneachtainí eile srianta oibriúcháin a chomhlíonadh (lena n-áirítear aerárthaí 
d’eitilt ón rian gan treoir a fháil ó Údarás Eitlíochta na hÉireann déanamh amhlaidh),

  (e) tograí chun na mainneachtainí dá dtagraítear i mír (a) nó (d), nó an dá  
mhainneachtain sin, a sheachaint nó a laghdú, lena n-áirítear pionóis airgeadais a 
fhorchur, agus

  (f) achoimre neamhtheicniúil ar na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) (lena 
n-áirítear anailís ar na sonraí dá dtagraítear i mír (c)).

 (5) (a) Féadfaidh an t-údarás inniúil, le fógra i scríbhinn, a threorú don údarás aerfoirt cibé 
faisnéis bhreise is iomchuí maidir leis na nithe a bhfuil baint ag an tuarascáil maidir 
le comhlíonadh leo (nó ar chóir go mbeadh baint aici leo), agus a bheidh sonraithe sa 
treorú, a thabhairt dó laistigh de cibé tréimhse a shonrófar sa treorú.

  (b) Comhlíonfaidh an t-údarás aerfoirt treorú a thabharfar dó faoi mhír (a).

 (6) Foilseoidh an t-údarás inniúil na nithe seo a leanas ar a shuíomh gréasáin lena  
n-iniúchadh ag daoine den phobal—

  (a) tuarascáil maidir le comhlíonadh, agus

  (b) an fhaisnéis bhreise (más ann) dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(a), 

  a luaithe is indéanta tar éis dó an tuarascáil maidir le comhlíonadh nó an fhaisnéis 
bhreise, de réir mar a bheidh, a fháil.
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Scéim inslithe torainn

20. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “lá iomchuí” an lá ar a dtiocfaidh an t-alt seo i ngníomh;

  ciallaíonn “comhrianta torainn iomchuí”—

  (a) faoi réir mhír (b), an lá iomchuí agus dá éis, limistéir risíochta torainn lenar bhain an 
scéim díreach roimh an lá sin, agus

  (b) limistéir risíochta torainn arna gcinneadh ag an údarás inniúil an lá iomchuí nó dá 
éis, lena n-áirítear limistéar den sórt sin lena n-athraítear limistéar dá dtagraítear i 
mír (a) nó a chuirtear ina ionad;

  ciallaíonn “scéim” scéim inslithe torainn arna cur ar bun ag ÚABÁC roimh an lá  
iomchuí agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá sin.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), an lá iomchuí agus dá éis, measfar, maidir le scéim, gurb éard a 
bheidh inti beart maolaithe torainn a bheidh tugtha isteach ag an údarás inniúil agus 
beidh feidhm, dá réir sin, ag forálacha an Achta seo agus Acht 2000, fairis na modhnuithe 
go léir is gá, maidir leis an scéim.

 (3) An lá iomchuí agus dá éis, cinnteoidh an t-údarás inniúil go mbeidh feidhm ag an scéim 
maidir le gach teaghais atá suite laistigh de na comhrianta torainn iomchuí.

Faireachán arna dhéanamh ag an údarás inniúil

21. (1) Déanfaidh an t-údarás inniúil faireachán—

  (a) ar chomhlíonadh beart maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin, agus

  (b) ar shrianta oibriúcháin a thabharfar isteach.

 (2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), déanfaidh an t-údarás inniúil, gach dáta ar cothromdháta 
thosach feidhme an ailt seo é, nó roimhe, athbhreithniú ar éifeachtacht na mbeart 
maolaithe torainn agus na srianta oibriúcháin (más ann) maidir leis an gcuspóir ciúnaithe 
torainn a bhaint amach.

 (3) (a) Féadfaidh an t-údarás aerfoirt, nó duine a bhfuil tionchar ag torann ón aerfort air nó 
uirthi, le fógra i scríbhinn a thabharfar don údarás inniúil, a iarraidh ar an údarás 
inniúil athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na mbeart maolaithe torainn agus 
na srianta oibriúcháin (más ann) maidir leis an gcuspóir ciúnaithe torainn a bhaint 
amach.

  (b) Déanfaidh an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis dó iarraidh a fháil faoi mhír 
(a), freagra i scríbhinn a thabhairt don iarrthóir.

  (c) Féadfaidh an t-údarás inniúil, dá rogha féin, iarraidh faoi mhír (a) a chomhlíonadh.

 (4) Más é tuairim an údaráis inniúil, tar éis athbhreithniú dá dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (3) 
a dhéanamh, nach bhfuil an cuspóir ciúnaithe torainn á bhaint amach, déanfaidh sé cibé 
gníomh, is cuma cé acu faoin Rialachán um Thorann Aerárthaí nó faoin Acht seo, nó 
fúthu araon, a bheidh ina thuairim éifeachtach chun an cuspóir sin a bhaint amach.
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Mínithe - ailt 23 go 25

22. In ailt 23 go 25—

 ciallaíonn “fógra forfheidhmiúcháin” fógra faoi alt 23(1); 

 ciallaíonn “duine iomchuí”—

  (a) an t-údarás aerfoirt, nó

  (b) úsáideoir aerfoirt;

 ciallaíonn “foráil iomchuí”—

  (a) foráil de bheart maolaithe torainn nó de shrian oibriúcháin nach bhfuil ar áireamh  
i gcead arna dheonú faoi alt 34 d’Acht 2000, nó 

  (b) foráil den Acht seo.

Fógraí forfheidhmiúcháin a eisiúint

23. (1) Tá feidhm ag fo-alt (2) i gcás gurb é tuairim an údaráis inniúil (dá ngairtear an “tuairim 
iomchuí” san alt seo)—

  (a) go bhfuil mainnithe ag duine iomchuí foráil iomchuí a chomhlíonadh nó a 
chomhlíonadh go hiomlán,

  (b) go bhfuil duine iomchuí ag mainneachtain foráil iomchuí a chomhlíonadh nó a 
chomhlíonadh go hiomlán, nó

  (c) go bhfuil mainnithe ag duine iomchuí foráil iomchuí a chomhlíonadh nó a 
chomhlíonadh go hiomlán in imthosca a fhágann gur dóigh go leanfar den 
mhainneachtain nó go ndéanfar an athuair í.

 (2) Féadfaidh an t-údarás inniúil fógra i scríbhinn a thabhairt don duine iomchuí—

  (a) ina luafar an tuairim iomchuí,

  (b) ina sonrófar an fhoráil iomchuí a fhágann go bhfuil an t-údarás inniúil den tuairim 
sin agus na cúiseanna gurb é sin an tuairim atá aige,

  (c) ina dtreorófar don duine iomchuí cibé bearta a shonrófar san fhógra a dhéanamh chun 
an mhainneachtain lena mbaineann nó, de réir mar a bheidh, na nithe is cionsiocair 
léi, a leigheas, agus

  (d) ina sonrófar tréimhse (dar críoch tráth nach luaithe ná an tréimhse a shonraítear in alt 
24 ar laistigh di a fhéadfar iarratas a dhéanamh faoin alt sin i gcoinne aon treoruithe 
a shonrófar san fhógra) ar laistigh di nach mór na bearta sin a dhéanamh.

 (3) Maidir leis na bearta a shonrófar i bhfógra forfheidhmiúcháin chun aon mhainneachtain 
nó ní lena mbaineann an fógra a leigheas, féadfar iad a chumadh chun rogha a thabhairt 
don duine iomchuí idir bealaí éagsúla chun an mhainneachtain nó an ní, de réir mar a 
bheidh, a leigheas.

 (4) I gcás go ndéanfaidh duine iomchuí dar tugadh fógra forfheidhmiúcháin iarratas faoi alt 
24(1) i gcoinne aon treorú a shonraítear san fhógra, ní gá don duine iomchuí na bearta 
a shonraítear san fhógra a dhéanamh go dtí go ndéanfar an t-iarratas a chinneadh, a 
tharraingt siar nó a thréigean.
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 (5) Féadfaidh an t-údarás inniúil fógra forfheidhmiúcháin a chealú le fógra i scríbhinn a 
thabharfar don duine iomchuí lena mbaineann.

 (6) I gcás go mainneoidh duine iomchuí na bearta a shonraítear i bhfógra forfheidhmiúcháin 
a tugadh dó nó di a dhéanamh, féadfaidh an t-údarás inniúil, iar bhfógra chun an duine 
iomchuí, iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair chun na hArd-Chúirte ar ordú á 
cheangal ar an duine iomchuí na bearta sin a dhéanamh (nó cibé bearta athraithe nó eile 
a dhéanamh chun na críche sin a shonrófar san ordú), agus maidir leis an Ard-Chúirt—

  (a) féadfaidh sí—

   (i) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh,

   (ii) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh faoi réir cibé athruithe ar na bearta sin a shonrófar 
san ordú, nó

   (iii) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh faoi réir cibé bearta eile chun na críche sin a 
shonrófar san ordú,

   nó

  (b) féadfaidh sí an t-iarratas a dhíbhe,

  agus, cibé acu atá mír (a) nó (b) infheidhme, féadfaidh sí cibé ordú maidir le costais is 
cuí léi a dhéanamh i leith an iarratais.

Iarratas ar threorú a shonraítear i bhfógra forfheidhmiúcháin a chealú

24. (1) Féadfaidh duine iomchuí dar tugadh fógra forfheidhmiúcháin, iar bhfógra chun an 
údaráis inniúil, tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an fógra sin a bheith tugtha dó nó di, 
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte, chun aon treorú a shonraítear san fhógra a 
chealú agus, ar iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an Ard-Chúirt—

  (a) an treorú a chealú,

  (b) an treorú a dhaingniú, nó

  (c) an treorú a athrú, 

  agus, cibé acu atá mír (a), (b) nó (c) infheidhme, féadfaidh sí cibé ordú maidir le costais 
is cuí léi a dhéanamh i leith an iarratais.

 (2) Is breith chríochnaitheach breith na hArd-Chúirte ar threorú a shonraítear i bhfógra 
forfheidhmiúcháin ach amháin, le cead ón gCúirt sin nó ón gCúirt Achomhairc, go 
mbeidh ábhar achomhairc ag an údarás inniúil nó ag an duine iomchuí, de réir mar a 
bheidh, chun na Cúirte Achomhairc ar phonc dlí i gcoinne na breithe.

Rialacha cúirte

25. Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte maidir le héisteacht imeachtaí faoi ailt 23 agus 
24 a luathú.
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CUID 5

ceanglais maidiR le FógRa a thabhaiRt

Fógra i dtaobh srianta oibriúcháin nua

26. Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán um Thorann Aerárthaí maidir le srian oibriúcháin 
nua—

  (a) i gcás an Achta seo—

   (i) mura ndéantar aon achomharc faoi alt 10 i gcoinne breith rialaitheach, arna 
tabhairt faoi alt 9(15) agus lena nglactar an srian oibriúcháin sin, laistigh den 
tréimhse chuí de réir bhrí alt 10(18), ar dhul in éag don tréimhse sin, nó

   (ii) má dhéantar achomharc den sórt sin laistigh den tréimhse sin, ar cheann díobh 
seo a leanas a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhoird de bhun alt 10(9)(a)—

    (I) breith an Bhoird faoi alt 10(8)(a) chun an bhreith rialaitheach iomchuí a 
dhaingniú (de réir bhrí alt 10(18)) lena mbaineann, nó

    (II) breith an Bhoird faoi alt 10(8)(b) lena ndéantar an srian oibriúcháin sin,

   nó

  (b) i gcás Acht 2000—

   (i) mura ndéantar aon achomharc faoi alt 37 den Acht sin arna léamh le halt 37R 
den Acht sin, laistigh den tréimhse chuí dá dtagraítear in alt 37(1) den Acht sin, 
i gcoinne breith faoi alt 34 den Acht sin ar iarratas pleanála ina gcorpraítear, 
de bhua alt 34B(15) nó 34C(16), de réir mar a bheidh, den Acht sin, breith 
rialaitheach ón údarás inniúil faoi alt 34B(13)(a) nó 34C(14)(a), de réir mar a 
bheidh, den Acht sin, ar dhul in éag don tréimhse sin, nó

   (ii) má dhéantar achomharc den sórt sin laistigh den tréimhse sin, ar cheann díobh 
seo a leanas a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhoird de bhun alt 37R(7) den 
Acht sin—

    (I) breith an Bhoird faoi alt 37 den Acht sin arna léamh le halt 37R den Acht sin 
chun an bhreith rialaitheach iomchuí a dhaingniú (de réir bhrí alt 37R(14) 
den Acht sin) lena mbaineann, nó

    (II) breith an Bhoird faoi alt 37 den Acht sin arna léamh le halt 37R den Acht sin 
lena ndéantar an srian oibriúcháin sin.

Athbhreithniú de chuid an Choimisiúin Eorpaigh

27. (1) Más rud é, tar éis fógra a thabharfar dó faoi Airteagal 8(1) den Rialachán um Thorann 
Aerárthaí, go dtosóidh an Coimisiún Eorpach athbhreithniú ar an bpróiseas chun srian 
oibriúcháin a thabhairt isteach de réir Airteagal 8(3) den Rialachán sin, déanfaidh an 
t-údarás inniúil agus an comhlacht achomhairc (má tá feidhm ag alt 26), a luaithe is 
indéanta tar éis don Choimisiún a iarraidh orthu déanamh amhlaidh, gach faisnéis 
iomchuí a bhaineann le glacadh an tsriain oibriúcháin nua is ábhar don fhógra sin a 
thabhairt don Choimisiún.
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 (2) I gcás go bhfaighidh an t-údarás inniúil fógra ón gCoimisiún Eorpach faoi Airteagal 
8(3) den Rialachán um Thorann Aerárthaí ina luafar, maidir le tabhairt isteach an tsriain 
oibriúcháin nua is ábhar don fhógra lena mbaineann faoi Airteagal 8(1) den Rialachán 
sin, nach ndearnadh de réir an phróisis a leagtar amach sa Rialachán sin, déanfaidh 
an t-údarás inniúil, a luaithe is indéanta tar éis an fógra céadluaite a fháil agus sula 
dtabharfaidh sé an srian sin isteach—

  (a) an fógra céadluaite a scrúdú,

  (b) más deimhin leis an údarás inniúil gur gá déanamh amhlaidh, an próiseas chun 
an srian sin a thabhairt isteach a athoscailt ag pointe is cuí leis an údarás inniúil 
déanamh	amhlaidh	i	bhfianaise	an	fhógra	chéadluaite	agus	rachaidh	sé	ar	aghaidh	
leis an bpróiseas ón bpointe sin de réir an Rialacháin um Thorann Aerárthaí agus an 
Achta seo agus, más infheidhme, Acht 2000, agus

  (c) má tá sé fós ar intinn ag an údarás inniúil an srian sin a thabhairt isteach, a chur in iúl 
don Choimisiún Eorpach go bhfuil sin ar intinn aige.

CUID 6

ilghnéitheach

Cumhacht chun foirm doiciméad a shonrú

28. (1) Féadfaidh an t-údarás iomchuí foirm doiciméad a cheanglófar chun críocha an Achta  
seo nó, de réir mar is cuí, alt 34B, 34C nó 37R d’Acht 2000, a shonrú de réir mar is cuí 
leis.

 (2) Féadfar cumhacht an údaráis iomchuí faoi fho-alt (1) a fheidhmiú ar shlí go sonrófar 
2 fhoirm nó níos mó d’aon doiciméad (is cuma cé acu i bhfoirm páipéir nó i bhfoirm 
leictreonach nó iontu araon) dá dtagraítear san fho-alt sin, cibé acu mar roghanna, nó 
chun socrú a dhéanamh le haghaidh imthosca áirithe nó cásanna áirithe, de réir mar is 
cuí leis an údarás iomchuí.

 (3) Maidir le foirm doiciméid a shonrófar faoin alt seo—

  (a) is de réir cibé treoruithe agus treoracha a shonrófar sa doiciméad a chomhlánófar í,

  (b) beidh ag gabháil léi cibé doiciméid eile (lena n-áirítear dearbhú reachtúil) a  
shonrófar sa doiciméad, agus

  (c) má cheanglaítear an doiciméad comhlánaithe a sholáthar—

   (i) don údarás iomchuí,

   (ii) do dhuine eile thar ceann an údaráis iomchuí, nó

   (iii) d’aon duine eile, 

   soláthrófar amhlaidh é ar an modh (más ann) a bheidh sonraithe sa doiciméad.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “údarás iomchuí”—

  (a) an t-údarás inniúil i gcás doiciméad a gceanglaítear leis an Acht seo, nó le halt 34B, 
34C nó 37R d’Acht 2000, é a thabhairt don údarás inniúil, nó
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  (b) an Bord i gcás doiciméad a gceanglaítear leis an Acht seo, nó le halt 34B, 34C nó 
37R d’Acht 2000, é a thabhairt don Bhord ina cháil mar an comhlacht achomhairc.

Forálacha idirthréimhseacha – bearta maolaithe torainn

29. (1) Tá feidhm ag fo-alt (2) maidir le coinníoll (dá ngairtear “coinníoll iomchuí” san alt seo) 
atá i gcead nó ag gabháil le cead arna dheonú faoi Acht 2000 roimh thosach feidhme an 
ailt seo—

  (a) i gcás coinníoll den sórt sin a mbeidh éifeacht leis díreach roimh an tosach feidhme 
sin agus a leanfaidh d’éifeacht a bheith leis ar an tosach feidhme sin agus dá éis, 
a mhéid a laghdaítear leis an gcoinníoll tionchar an torainn a eascraíonn as fadhb 
maidir le torann ag an aerfort, agus

  (b) i gcás coinníoll den sórt sin a thiocfaidh in éifeacht ar an tosach feidhme sin nó dá 
éis, a mhéid a laghdófar leis an gcoinníoll, ar theacht in éifeacht dó agus dá éis, 
tionchar an torainn a eascraíonn as fadhb maidir le torann ag an aerfort.

 (2) Ar thosach feidhme an ailt seo, measfar gur beart maolaithe torainn coinníoll iomchuí 
agus beidh feidhm ag forálacha an Achta seo (seachas Cuid 2) agus Acht 2000 (go 
háirithe, ailt 34B agus 34C d’Acht 2000) maidir leis an mbeart maolaithe torainn sin dá 
réir sin.

Forálacha idirthréimhseacha - srianta oibriúcháin

30. (1) Tá feidhm ag fo-alt (2) maidir le coinníoll (dá ngairtear “coinníoll iomchuí” san alt seo) 
atá i gcead nó ag gabháil le cead arna dheonú faoi Acht 2000 roimh thosach feidhme an 
ailt seo—

  (a) i gcás coinníoll den sórt sin a mbeidh éifeacht leis díreach roimh an tosach feidhme 
sin agus a leanfaidh d’éifeacht a bheith leis ar an tosach feidhme sin agus dá éis, 
a mhéid a chuirtear teorainn le rochtain ar an aerfort nó a laghdaítear toilleadh 
oibríochta an aerfoirt leis an gcoinníoll sin, agus

  (b) i gcás coinníoll den sórt sin a thiocfaidh in éifeacht ar an tosach feidhme sin nó 
dá éis, a mhéid a dhéanfar leis an gcoinníoll, ar theacht in éifeacht dó agus dá éis, 
teorainn a chur le rochtain ar an aerfort nó toilleadh oibríochta an aerfoirt a laghdú.

 (2) Ar thosach feidhme an ailt seo, measfar gur srian oibriúcháin coinníoll iomchuí agus 
beidh feidhm ag forálacha an Achta seo (seachas Cuid 2) agus Acht 2000 (go háirithe, 
ailt 34B agus 34C d’Acht 2000) maidir leis an srian oibriúcháin sin dá réir sin.

cd.6 a.28
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