AISTRIÚ PLÉASCÁN LAISTIGH DEN CHOMHPHOBAL
(seachas armlón)
(Airteagal 9 de Threoir 93/15/EEC)
1. Cineál údaraithe
Dáta éaga*:
 Aistriú Aonair (Airt. 9(5))

 Ilaistrithe – tréimhse seasta (Airt. 9(6))

2. Sonraí na n-oibreoirí i gceist
2.1 Iarratasóir*
Ainm:

2.2 Soláthraí
Ainm:

Seoladh (ceanncheathrú)

Seoladh (ceanncheathrú)

Teileafón:
Facs:
R-phost:

Teileafón:
Facs:
R-phost:

Síniú:

Síniú:

2.3 Oibreoir(í) Iompair
Ainm:

Ainm:

Ainm:

Seoladh (ceanncheathrú)

Seoladh (ceanncheathrú)

Seoladh (ceanncheathrú)

Teileafón:
Teileafón:
Facs:
Facs:
R-phost:
R-phost:
3. Cur síos iomlán faoi na pléascáin
Ui
Aicme/
Ainm Trádála
Comhart
mh
Rannán
agus Ainm Ceart
ha CE
.
Iompair
(Tá/Níl)
NA

Líon earraí, cásanna agus spóil:

Teileafón:
Facs:
R-phost:
Seoladh Monarchan

Cainníocht
*

Glanmheáchan Iomlán:
Ollmheáchan Iomlán:

Glanmheácha
n na
bPléascán

4. Sonraí aistrithe
4.1 Ionad agus dáta:
Áit óna bhfágann:
Áit Seachadta:
Áit stórála nó úsáide deiridh:
4.2 Sonraí ginearálta taistil :
Ballstát
Pointe isteach

Dáta fágtha:
Dáta measta rochtana:

Pointe amach

Modh iompair

5. Údaruithe ó údaráis na mBallstát ina n-iompraítear, lena n-áirítear aitheantas slán
(m.sh. stampa)
Tír
Dáta
Uimhir údaraithe
Dáta éaga
thionscnaimh
Údaraithe
Tíortha trína niompraítear

Dáta
Údaraithe

Uimhir údaraithe

Dáta éaga
Seal

6. Údaruithe faoin fhaighteoir ó údaráis na mBallstát, lena n-áirítear aitheantas slán
(m.sh. stampa)
Dáta:

Uimhir Cheadúnais:

Post san údarás sínithe:

SéalaSeal

Síniú:

_______________________________________________________________________________

Acht na bPléascán 1875
Deonaíonn an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, de bhun na cumhachta a
dhílsítear dó, an ceadúnas seo don ghnólacht thuasluaite mar cheadúnaí, ag údarú an t-ábhar(nhábhair) atá sonraithe sa cheadúnas a allmhairiú san áit atá ainmnithe.

Síniú:
Dáta:

Séala
Seal

AISTRIÚ PLÉASCÁN LAISTIGH DEN CHOMHPHOBAL
(seachas armlón)
(Airteagal 9 de Threoir 93/15/EEC)
DOICIMÉAD AGUISÍN
Cineál údaraithe
Dáta éaga*:
 Aistriú Aonair (Airt. 9(5))
Uimhir Cheadúnais:
Cur síos iomlán faoi na pléascáin
Ui
Aicme/
Ainm Trádála
mh
Rannán
agus Ainm Ceart
.
Iompair
NA

Líon earraí, cásanna agus spóil:

 Ilaistrithe – tréimhse seasta (Airt. 9(6))
Uimhir aguisín:
Comhart
ha CE
(Tá/Níl)

Seoladh Monarchan

Cainníocht
*

Glanmheáchan Iomlán:
Ollmheáchan Iomlán:

Údaruithe faoin fhaighteoir ó údaráis na mBallstát, lena n-áirítear aitheantas slán
(m.sh. stampa)

Dáta:
Séala
Síniú:

Seal

Glanmheácha
n na
bPléascán

Nótaí Mínithe
1

Comhlíonfaidh faighteoir na bpléascán cuid 1go 4 den doiciméad um Aistriú Pléascán
Laistigh den Chomhphobal agus cuirfidh sé/sí an doiciméad sin ar aghaidh chuig an údarás
inniúil cuí le faomhadh.

2

Chomh maith le faomhadh a fháil ón údarás inniúil cuí (rannán 6), caithfidh an duine atá
freagrach as an aistriú, é sin a chur in iúl d’údaráis inniúla na mBallstát trína n-iompraítear
agus de chuid an Bhallstáit tionscnaimh , óna gcaithfear faomhadh a fháil chomh maith
(rannán 5). Is féidir faomhadh ó na húdaráis inniúla a bheith sa doiciméad céanna nó mar
bhailiúchán de dhoiciméid éagsúla. I ngach cás ní mór an faomhadh a bheith aitheanta go
slán.

3

Sa chás go gceapann an t-údarás inniúil sa Bhallstát go bhfuil gá le riachtanais speisialta
slándála, ní mór an fhaisnéis ar fad sa doiciméad a sholáthar roimh ré. Sa chás go
gceapann an t-údarás inniúil atá ag plé leis an idirbheartaíocht nach bhfuil gá le riachtanais
speisialta slándála, ní gá ach an fhaisnéis le réiltín (*) a sholáthar.

4

Tabhair faoi deara sa chás go bhfuil riachtanais slándála i bhfeidhm, go bhfuil sé
ríthábhachtach go mbíonn an t-iarratasóir is faighteoir i dteagmháil go leanúnach leis na
húdaráis chuí sa Gharda Síochána maidir le dáta sroichte na bpléascán. Ní mór don
iarratasóir is faighteoir na dátaí imeachta agus sroichte a shonrú ar an fhoirm. Sa chás nach
bhfuil na dátaí seo cinnte nó má athraíonn siad de bharr imthosca gan choinne, ba chóir don
iarratasóir is faighteoir na hathruithe sin a thabhairt gan mhoill do na húdaráis chuí sa
Gharda Síochána chun go mbeidh dóthain ama ann socruithe slándála a athsceidealú. Tá an
dualgas ar an iarratasóir a chinntiú go bhfuil an t-eolas nua cruinn agus go bhfaigheann
agus go n-admhaíonn an Garda Síochána go bhfuair siad fógra faoi na dátaí nua sin.

5

Ní mór don iarratasóir fógra a thabhairt don údarás inniúil cuí trí seachtaine ar a laghad
roimh ré chun gur féidir an t-iarratas a phróiseáil i gceart agus chun na socruithe cuí a
dhéanamh. Ba chóir iarratais a dhéanamh chuig:
An tAonad Arm Tine agus Pléascán,
Rannán Coireachta 4,
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,
94 Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath 2
Teagmhálaithe: R-phost: firearms_inbox@justice.ie Facs: 00353 1 6028374)

6

I ngach cás, ní mór go mbeadh na doiciméid in éineacht leis na pléascáin go dtí go
sroicheann siad ceann scríbe.

7

Ciallaíonn ‘Cur síos iomlán faoi na pléascáin’ ainm trádála agus/nó ainm ceart iompair NA
agus aon eolas cuí eile a chabhróidh leis na hearraí a aithint. Sa chás nach bhfuil
comhartha CE ar na pléascáin, ba chóir é sin a shonrú go soiléir.

8

Ciallaíonn ‘Cainníocht’ más cuí, an líon earraí nó glanmhais na bpléascán.

