Seol an fhoirm críochnaithe chuig: an Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe, Cúirt Choill Mhinsí, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port
Laoise, Co. Laoise.
Uimh: (057) 863 1912 Ríomhphost: info@alab.ie

An Bord Achomharc Um Cheadúnais Dobharshaothraithe
Aquaculture Licences Appeals Board
Fógra Achomhairc Faoi Alt 40(1) Den Acht Iascaigh (Leasú) 1997 (Ui. 23)
Foirm Achomhairc
Tabhair faoi deara nach nglacfar leis an bhfoirm seo ach trí PHOST CLÁRAITHE amháin nó
leagtha isteach ag oifigí ALAB
Ainm an achomharcóra
(bloclitreacha)
Seoladh an achomharcóra

Eircode
Teileafón
Fón Póca

Seoladh Ríomphoist

TÁILLÍ
Caithfidh na táillí a bheith íoctha roimh an dáta deiridh le hachomharc a fháil
Achomharc ó iarratasóir ar cheadúnas i gcoinne cinnidh ón Aire i leith an iarratais
sin
Achomharc ag sealbhóir ceadúnais i gcoinne an Aire do chúlghairm nó do leasú an
cheadúnais sin
Achomharc ag aon duine nó eagraíocht eile
Iarratas ar Éisteacht Ó Bhéal* (táille iníochta mar aon táille achomhairc)
*Sa chás go socraíonn an Bord gan Éisteacht Ó Bhéal a reáchtáil ní aisíocfar an táille
Is féidir táillí a íoc le seic nó le haistriú airgid leictreonach

Méid

Tic

€380
€380
€150
€75

Seiceanna Iníoctha chuig an mBord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe de réir na Rialachán um
Achomhairc Cheadúnais Dobharshaothraithe (Táillí), 2021 (S.I. Uimh. 771 de 2021)
Sonraí Ríomhaistrithe Airgid
IBAN: IE89AIBK93104704051067 BIC: AIBKIE2D
ÁBHAIR AN ACHOMHAIRC

Uimhir Thagartha Láithreáin: (mar a leithdháil an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara)
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Leas ar leith an achomhorcóra i dtoradh an achomhairc

Achoimrigh na forais achomhairc (agus, más gá, ar leathanach(aigh) b(h)reise tabhair forais iomlána an
achomhairc agus na cúiseanna, breithniúcháin agus argóintí ar a bhfuil siad bunaithe)

Sínithe ag an
achomharcóir

Dáta

Tabhair faoi deara nach nglacfar leis an bhfoirm seo ach trí PHOST CLÁRAITHE amháin nó
leagtha isteach ag oifigí ALAB
Caithfidh na táillí a bheith íoctha roimh an dáta deiridh le hachomharc a fháil

Ba cheart don fhógra seo a bheith comhlíonta faoi gach teideal agus sínithe mar is ceart ag an
achomharcóir agus na cáipéisí cuí leis, sonraí nó eolas maidir leis an achomharc atá riachtanach agus
cuí dar leis an achomharcóir agus cur síos déanta aige/aici ar an bhFógra.
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COSAINT SONRAÍ PEARSANTA – coinneofar na sonraí a bhailítear don chuspóir seo, coinnithe ag ALAB, fhad agus
a bhfuil gá leo agus d’fhéadfadh sé a bheith foilsithe ar shuíomh ALAB.

Asbhaint ón Acht Iascaigh (Leasú) 1997 (Uimh. 23)
40.

(1) Is féidir le duine atá míshásta faoi chinneadh an Aire ar iarratas do cheadúnas dobharshaothraithe
nó ar chúlghairm nó leasú ar cheadúnas dobharshaothraithe, roimh dheireadh tréimhse de mhí
amháin ag tosú ar dháta foilseacháin de réir an Achta seo, an cinneadh sin nó dearbhú an duine faoin
gcúlghairm nó leasú, achomhairc a dhéanamh chuig an mBord in aghaidh an chinnidh, an chúlghairm
nó an leasú, trí fhógra achomhairc a chur faoi bhráid an Bhoird.
(2) Cuirfear fógra achomhairc ar fáil—
(a)

trína sheoladh trí Phost cláraithe chuig an mBord,

(b)

trína fhágáil in oifigí an Bhoird, le linn gnáthuaireanta oibre, le duine atá fostaithe
ag an mBord de réir dealraimh, nó

(c)

trí bhealaí eile a d’fhéadfaí a leagan amach.

(3) Ní dhéanfaidh an Bord fógra achomhairc a fhaightear tar éis an tréimhse dheiridh a ndéantar
tagairt dó i bhfo-alt (1) a bheith caite
41.

(1) Le go mbeidh achomharc faoi alt 40 bailí, beidh—
(a)

an fógra i scríbhinn,

(b)

ainm agus seoladh an achomharcóra tugtha ar an bhfógra,

(c)

cur síos ar ábhar an achomhairc ar an bhfógra,

(d)

suim áirithe an achomharcóra maidir le toradh an achomhairc tugtha,

(e)

forais agus cúiseanna an achomhairc tugtha, ceisteanna agus argóintí ar a bhfuil
siad bunaithe, agus

(f)

sa chás go bhfuil measúnú tionchair timpeallachta de dhíth faoi Rialachán 3 de na
Rialacháin um Achomhairc Dobharshaothraithe (Measúnú Tionchair
Timpeallachta) 2012 (IR Uimh 468 de 2012), áirigh fianaise ar chomhlíonadh alta
(3A) de Rialachán 3 sin

(g)

an táille san áireamh, más gá, a d’fhéadfadh a bheith iníoctha maidir leis an
achomharc sin de réir na rialachán faoi alt 63, agus

na cáipéisí cuí, na sonraí nó eolas eile a bheith leis, maidir leis an achomharc atá riachtanach agus cuí dar leis
an achomharcóir.
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