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AGUISÍN 2 – MÍNITHE REACHTÚLA
Ciallaíonn “conradh craolacháin” conradh arna dhéanamh faoi alt 63, 64, 68 nó 70 den Acht;
Ciallaíonn “conradh soláthair lánais” conradh idir an Údarás agus duine, ina bhféadann an
duine sin teaglaim de bhunábhar clár a sholáthar chun:
(a) an t-ábhar a áireamh mar chuid d’ilphléacs;
(b) an chríoch a bhaineann lena tharchur mar sheirbhís craolacháin sa Stát, i gcuid den
Stát nó in áit eile trí líonra cumarsáide leictreonaí, lena n-áirítear líonra satailíte,
córas MMD, líonra trastíre fosaithe nó soghluaiste, líonra cáblatheilifíse, líonra
teilifíse prótacail idirlín ó aon chineál eile líonra cumarsáide leictreonaí.
Ciallaíonn “conraitheoir ilphléacs” sealbhóir conartha arna dhéanamh faoi Alt 131.
Ciallaíonn “craoladh” tarchur, leaschraoladh nó leathadh a dhéanamh, trí líonra cumarsáide
leictreonaí, ar chumarsáidí, fuaimeanna, síneacha, amharcíomhánna nó comharthaí, a bhfuil sé
beartaithe go nglacfar go díreach iad ag an bpobal i gcoitinne, cibé acu a ghlactar nó nach
nglactar na cumarsáidí, na fuaimeanna, na síneacha, na hamharcíomhánna nó na comharthaí
sin iarbhír;
Ciallaíonn “craoltóir” duine a sholáthraíonn teaglaim de bhunábhar clár chun í a tharchur, a
leaschraoladh nó a leathadh mar sheirbhís craolacháin (cibé acu a dhéanfaidh nó nach
ndéanfaidh an duine sin an bunábhar sin a tharchur, a leaschraoladh nó a leathadh mar
sheirbhís den sórt sin);
Ciallaíonn “ilphléacs” córas leictreonach a chomhcheanglaíonn bunábhar clár agus sonraí
gaolmhara agus sonraí eile i bhfoirm dhigiteach le chéile agus tarchur an bhunábhair agus na
sonraí sin arna gcomhcheangal amhlaidh tríd an raidió-theileagrafaíocht go díreach nó go
neamhdhíreach lena nglacadh ag an bpobal i gcoitinne.
Ciallaíonn “líonra cumarsáide leictreonaí” córais tarchuir lena náirítear, más infheidhme –
(a) trealamh lascacháin,
(b) trealamh ródúcháin, nó
(c) acmhainní eile,
Trínar féidir comharthaí a sheoladh de shreang, ar raidió, tr í mheán optúil nó meán
leictreamaighnéadach eile, agus folaíonn seoladh den sórt sin úsáid a bhaint as na nithe seo a
leanas –
(i) líonraí satailíte,
(ii) córais cáblaí leictreachais, a mhéid a úsáidtear iad chun comharthaí a tharchur,
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(iii) líonraí fosaithe trastíre (idir líonraí ciorcadlasctha agus líonraí paicéadlasctha, lena
n-áirítear an tIdirlíon),
(iv) líonraí trastíre soghluaiste,
(v) líonraí a úsáidtear le haghaidh craolacháin raidió nó craolacháin teilifíse nó lena naghaidh araon, agus
(vi) líonraí cáblatheilifíse agus teilifíse prótacail idirlín,
Is cuma cén cineál faisnéise a sheoltar.
Ciallaíonn “meáin chumarsáide”:(a) seirbhís craolacháin a sholáthar,
(b) léibheann seirbhísí craolacháin a sholáthar, nó
(c) nuachtáin nó tréimhseacháin a fhoilsiú arb é atá iontu go substaintiúil nuacht agus
tráchtaireacht ar chúrsaí reatha;
Tá an brí céanna ag “raidió-theileagrafaíocht” is atá ag “radio-thelegrafaíocht” san Acht
Radio-Thelegrafaíochta 1926, is é sin: “cialluíonn agus foluíonn an focal “radio-thelegrafaíocht”
aon mhodh chun teachtaireachtaí, focail labhartha, ceol, íomháigheanna, pictiúirí, priondaí, no
scéala, fuaimeanna, no comharthaí eile do chur in úil le tonntracha leictre-mhaighnéadacha
leathta as gléas no inneall a dineadh chun scéala, fuaimeanna, no comharthaí den tsórt san do
chur amach.

Ciallaíonn “seirbhís craolacháin” seirbhís arb é atá inti teaglaim de bhunábhar clár de
thuairisc ar bith agus a tharchuirtear, a leaschraoltar nó a leatar trí líonra cumarsáide
leictreonaí, go d íreach nó go neamhdhíreach lena ghlacadh go comhuaineach nó go
comhuaineach nach mór ag an bpobal i gcoitinne, cibé acu a ghlactar an bunábhar sin nó nach
nglactar iarbhír, agus i gcás ina soláthraítear na cláir in ord réamhsceidealta líneach, ach ní
fholaíonn sé:
(a) seirbhís a sholáthraítear ar mhodh neamhlíneach is seirbhís ina roghnaíonn gach
úsáidire de chuid na seirbhíse clár as catalóg cl ár, nó
(b) clos-seirbhísí agus seirbhísí closamhairc eile a sholáthraítear tríd an Idirlíon;
Ciallaíonn “seirbhís craolacháin fuaime” seirbhís craolacháin a dhéanann tarchur,
leaschraoladh nó leathadh, trí raidiótheileagrafaíocht, ar chumarsáidí, fuaimeanna, síneacha nó
comharthaí a bhfuil sé beartaithe go nglacfar go díreach iad ag an bpobal i gcoitinne, cibé acu a
ghlactar nó nach nglactar na cumarsáidí, na fuaimeanna, na síneacha nó na comharthaí sin
iarbhír.
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