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RIAR NA nALTACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
LEANÚNACHAS SAINORDUITHE ÁIRITHE DOCHAIR
DHÍRIGH TAR ÉIS DO SCÉIM DOCHAIR DHÍRIGH AN
LIMISTÉIR ÍOCAÍOCHTAÍ EORPAIGH AONAIR
TEACHT I nGNÍOMH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE SÓCMHAINNÍ CISTÍ ÁIRITHE PINSEAN A AISTRIÚ
GO DTÍ AN CÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN, AGUS
MAIDIR LE LEANÚINT DE SHOCHAIR A ÍOC AB
INÍOCTHA ROIMHE SEO AS NA CISTÍ SIN, DO
DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN AIRE
AIRGEADAIS DO THABHAIRT RÁTHAÍOCHTAÍ
ÁIRITHE, DO LEASÚ ACHT AN BHAINC CEANNAIS
1989 CHUN AN FHEIDHM A BHEIDH AIGE MAIDIR LE
hIDIRBHEARTA FÁLA ÁIRITHE A SHOILÉIRIÚ, DO
LEASÚ AN ACHTA UM FHORAIS CHREIDMHEASA
(TACAÍOCHT AIRGEADAIS) 2008 CHUN FADÚ NA
TRÉIMHSE A CHEADÚ AR LENA LINN A FHÉADFAR
TACAÍOCHT AIRGEADAIS FAOIN ACHT SIN A
SHOLÁTHAR, DO LEASÚ AN ACHTA ÁRACHAIS
(UIMH. 2) 1983 AGUS AN ACHTA ÁRACHAIS 1989 I
nDÁIL LE hÁRACHAS SAOIL AGUS LE
hATHÁRACHAS, DO LEASÚ AN ACHTA UM
LÍONRÚCHÁN CONARTHAÍ AIRGEADAIS 1995 CHUN
A SHOILÉIRIÚ AN PÁIRTITHE I gCOMHAONTÚ
LÍONRÚCHÁIN DAOINE ÁIRITHE, DO LEASÚ AN
ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA 1997 I nDÁIL LE
SEASAMH CÁNACHAIS CHOIMISIÚN AN CHÚLCHISTE
NÁISIÚNTA PINSEAN I nDÁIL LE SÓCMHAINNÍ
ÁIRITHE ARNA nAISTRIÚ AS CISTÍ PINSEAN GO DTÍ
AN CÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN, AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CRÍOCH
GAOLMHAR.

[26 Meitheamh, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:
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CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Bearta Airgeadais (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009 a ghairm den Acht seo.

CUID 2

Treoracha agus Sainorduithe Dochair Dhírigh

2.—(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais rialacháin a dhéanamh ina
mbeidh foráil maidir le treoracha dochair dhírigh do leanúint de
bheith ag oibriú mar shainorduithe dochair dhírigh tar éis do Scéim
SEPA teacht i ngníomh.

(2) Faoi réir aon rialachán a dhéanfar de bhua fho-alt (1),
leanfaidh treoir dochair dhírigh de bheith ag oibriú, tar éis do Scéim
SEPA teacht i ngníomh, mar shainordú dochair dhírigh de réir a
téarmaí.

(3) Féadfar le rialacháin a dhéanfar de bhua fho-alt (1)—

(a) chun go leanfaidh treoir dochair dhírigh de bheith ag
oibriú mar shainordú dochair dhírigh, oibriú aon
achtacháin nó rialach dlí a mhodhnú is oibriú i ndáil le
treoir nó le sainordú den sórt sin, agus

(b) foráil a dhéanamh—

(i) á cheangal ar thionscnóirí a bheartaíonn go leanfaidh
treoracha dochair dhírigh de bheith i ngníomh mar
shainorduithe dochair dhírigh tar éis do Scéim SEPA
teacht i ngníomh faisnéis shonraithe a chur ar fáil i
dtaobh na Scéime, agus i dtaobh conas mar a
cheanglaítear an fhaisnéis a chur ar fáil, agus

(ii) maidir leis an tréimhse fógra a cheanglaítear ar
thionscnóir den sórt sin a thabhairt i dtaobh é sin
a bheith beartaithe, agus maidir leis an modh ar a
gceanglaítear an fógra sin a thabhairt.

(4) Féadfar le rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1)—

(a) a dhearbhú gur pianrialachán aon rialachán den sórt sin,
agus

(b) foráil éagsúil a dhéanamh le haghaidh aicmí éagsúla
treoracha dochair dhírigh.

(5) Aon duine a sháróidh rialachán faoin alt seo a ndearbhaítear
gur pianrialachán é, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Déanfar rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1) a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan faoina bhráid,
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rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní
dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoi na rialacháin.

(7) San alt seo:

ciallaíonn “treoir dochair dhírigh”—

(a) treoir dochair dhírigh, de réir na brí a thugtar do ‘direct
debit instruction’ le Scheme Rules of the Direct Debit
Scheme a d’fhoilsigh an Irish Retail Electronic Payments
Clearing Company Ltd agus arna n-uasdátú go Feabhra
2008, is treoir den sórt sin atá bailí agus i bhfeidhm de
réir théarmaí na Rialacha sin, nó

(b) treoir dochair dhírigh plus, de réir bhrí ‘direct debit plus
instruction’ sna Rialacha sin, is treoir atá bailí agus i
bhfeidhm de réir théarmaí na Rialacha sin;

ciallaíonn “sainordú dochair dhírigh” sainordú de réir na brí a
thugtar do ‘mandate’ i Leabhar Rialacha na Scéime;

ciallaíonn “tionscnóir” an duine ar tugadh treoir dochair dhírigh nó
sainordú dochair dhírigh dó nó di;

ciallaíonn “Leabhar Rialacha na Scéime” an SEPA Core Direct Debit
Scheme Rulebook Version 3.3 arna cheadú ag Comhairle Íocaíochtaí
na hEorpa an 31 Márta 2009, nó aon leagan is déanaí den Leabhar
Rialacha sin arna cheadú ag an gComhairle sin;

ciallaíonn “Scéim SEPA” Croí-Scéim Dochair Dhírigh an Limistéir
Íocaíochtaí Eorpaigh Aonair atá leagtha amach i Leabhar Rialacha
na Scéime.

CUID 3

Sócmhainní Cistí Áirithe Pinsean a Aistriú go dtí an Cúlchiste
Náisiúnta Pinsean

3.—(1) Sa Chuid seo:

ciallaíonn “Acht 1990” Acht na bPinsean 1990;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean
2000;

tá le “ranníocaí saorálacha breise” an bhrí chéanna atá leis in Acht
1990;

forléireofar “sócmhainní” de réir fho-alt (2);

folaíonn “sochair” pinsin, aiscí agus aon liúntais eile is iníoctha faoi
scéim pinsean iomchuí;

ciallaíonn “an Coimisiún” Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta
Pinsean;

ciallaíonn “ciste pinsean eile cumhdaithe” ciste pinsean dá
dtagraítear i gcolún A de Chuid 2 de Sceideal 1;
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Tagairtí do “scéim
pinsean iomchuí”.
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ciallaíonn “ciste pinsean cumhdaithe” ciste pinsean eile cumhdaithe
nó ciste pinsean ollscoile cumhdaithe;

ciallaíonn “ciste pinsean ollscoile cumhdaithe” ciste pinsean dá
dtagraítear i gcolún A de Chuid 1 de Sceideal 1;

ciallaíonn “comhlacht iomchuí”, i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe
agus leis an scéim pinsean iomchuí le haghaidh an chiste, an
comhlacht a shonraítear le haghaidh an chiste pinsean chumhdaithe
iomchuí i gcolún B den ítim iomchuí i Sceideal 1;

ciallaíonn “Aire iomchuí”—

(a) i ndáil le ciste pinsean ollscoile cumhdaithe agus an scéim
pinsean iomchuí a ghabhann leis, an tAire Oideachais
agus Eolaíochta, nó

(b) i ndáil le ciste pinsean eile cumhdaithe agus an scéim
pinsean iomchuí a ghabhann leis, an tAire a shonraítear
le haghaidh an chiste i gcolún C den ítim iomchuí i gCuid
2 de Sceideal 1;

tá le “scéim pinsean iomchuí”, i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe,
an bhrí a thugtar le halt 4;

ciallaíonn “Cúlchiste” an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean a bunaíodh le
hAcht 2000;

ciallaíonn “ordú aistrithe” ordú arna dhéanamh faoi alt 5(1);

ciallaíonn “scéim pinsean ollscoile” an scéim pinsean iomchuí i ndáil
le ciste pinsean ollscoile cumhdaithe.

(2) Aon tagairt sa Chuid seo do shócmhainní ciste, is tagairt í—

(a) i gcás ciste atá bunaithe mar iontaobhas, do na sócmhainní
atá faoi réir an iontaobhais, agus

(b) i gcás ciste pinsean chumhdaithe nach bhfuil bunaithe mar
iontaobhas, do na sócmhainní a shealbhaíonn an
comhlacht iomchuí lena mbaineann chun críocha an
chiste,

ach ní fholaíonn sí aon sócmhainní a aithníonn an ciste mar
shócmhainní a shealbhaítear chun críocha scéime ranníoca shainithe
(de réir bhrí Acht 1990) arna maoiniú trí ranníocaí saorálacha
breise.

4.—(1) Sa Chuid seo, aon tagairt don scéim pinsean iomchuí i
ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, is tagairt í—

(a) mura mbeidh aon ordú aistrithe déanta i ndáil leis an
gciste, don scéim pinsean ar chun a críoch a bunaíodh an
ciste, nó

(b) má tá ordú aistrithe déanta i ndáil leis an gciste, don scéim
pinsean atá sna hionstraimí nó sna forálacha atá sonraithe
chun na críche sin san ordú.

(2) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe, agus dá éis, beidh forálacha an ordaithe sin ina
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sonraítear na hionstraimí nó na forálacha ina bhfuil an scéim pinsean
iomchuí ina bhforálacha críochnaitheacha maidir leis na hionstraimí
nó na forálacha sin.

5.—(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, i gcás gurb é nó í an tAire
sin an tAire iomchuí i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, agus in aon
chás eile an tAire iomchuí i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe
lena mbaineann, ag gníomhú dó nó di le toiliú an Aire Airgeadais,
ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil leis an gciste.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire iomchuí ordú aistrithe i ndáil le ciste
pinsean cumhdaithe rachaidh sé nó sí i gcomhairle—

(a) i gcás ciste atá comhdhéanta mar iontaobhas, le
hiontaobhaithe an iontaobhais sin, agus

(b) le bord stiúrthóirí nó comhlacht ceannais eile an
chomhlachta iomchuí le haghaidh an chiste,

a mhéid a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is réasúnach sna himthosca.

(3) Comhlíonann comhchomhairle, arna déanamh roimh an Acht
seo a rith leis na daoine lena mbaineann, an oibleagáid i bhfo-alt (2).

(4) Maidir le hordú aistrithe—

(a) sonrófar a dháta éifeachta ann,

(b) leagfar amach ann liosta de na hionstraimí nó de na
forálacha ina bhfuil an scéim pinsean iomchuí, nó ina
bhfuil slí chuí éigin eile chun na hionstraimí nó na
forálacha sin a aithint, agus

(c) féadfar aon fhoráil a dhéanamh leis is gá chun éifeacht a
thabhairt d’aistriú sócmhainní faoin ordú.

(5) I bhfo-alt (4) folaíonn “ionstraim” gníomhas iontaobhais,
reacht ollscoile agus reacht coláiste.

(6) Foilseofar fógra i dtaobh ordú aistrithe a dhéanamh a luaithe
is indéanta san Iris Oifigiúil.

(7) Déanfar ordú aistrithe a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

6.—(1) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste
pinsean cumhdaithe, aistreofar sócmhainní an chiste go dtí an
Cúlchiste de bhua an ailt seo agus beidh siad ina gcuid de
shócmhainní an Chiste sin ina dhiaidh sin.

(2) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe—

(a) foirceanntar aon iontaobhas i ndáil le sócmhainní an
chiste,

(b) scoireann na hiontaobhaithe faoi aon iontaobhas den sórt
sin de bheith ina n-iontaobhaithe, agus scoireann siad de
bheith faoi dhliteanas mar iontaobhaithe i leith aon ní a
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dhéanfar i ndáil leis an gciste sin ar an dáta éifeachta nó
dá éis,

(c) scoireann an comhlacht iomchuí de bheith faoi dhliteanas
i ndáil leis an gciste i leith aon ní a dhéanfar ar an dáta
éifeachta nó dá éis, agus

(d) scoireann forálacha aon ghníomhais iontaobhais, reachta
ollscoile, reachta coláiste nó ionstraime nó ionstraimí eile
(seachas forálacha a shonraítear san ordú aistrithe mar
fhorálacha lena leagtar amach cuid den scéim pinsean
iomchuí) dá bhfuil an ciste comhdhéanta d’éifeacht a
bheith leo.

(3) Má tá i ngníomhas iontaobhais i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe aon fhoráil á rá go scoirfidh an scéim pinsean iomchuí
de bheith ag oibriú ar an iontaobhas a fhoirceannadh, ansin ní bheidh
aon éifeacht leis an bhforáil a mhéid a fhoráiltear amhlaidh leis.

7.—(1) I gcás ordú aistrithe a bheith déanta i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe, leanfaidh an scéim pinsean iomchuí de bheith ag oibriú,
faoi réir na Coda seo, ar theacht in éifeacht don ordú agus dá éis.

(2) Más rud é, sula ndearnadh ordú aistrithe i ndáil le ciste
pinsean cumhdaithe, nárbh iad bord stiúrthóirí nó comhlacht
ceannais eile an chomhlachta iomchuí lena mbaineann riarthóirí na
scéime pinsean cumhdaithe iomchuí, tiocfaidh an bord stiúrthóirí nó
an comhlacht ceannais eile sin, ar dháta éifeachta an ordaithe, chun
bheith ina riarthóirí ar an scéim.

(3) Na daoine a bhí, díreach sula ndearnadh ordú aistrithe i ndáil
le ciste pinsean cumhdaithe, ina gcomhaltaí den scéim pinsean
iomchuí, leanfaidh siad, ar theacht in éifeacht don ordú agus dá éis,
de bheith ina gcomhaltaí den scéim. Chun gach críoch measfar gur
comhaltas neamhbhearnaithe comhaltas gach comhalta díobh sin
den scéim.

8.—(1) Níl aistriú sócmhainne faoi ordú aistrithe faoi réir aon
chineáil cánachais.

(2) Aon ionstraim is gá chun lánéifeacht a thabhairt d’aistriú
sócmhainne faoi ordú aistrithe nó chun aistriú den sórt sin a
thaifeadadh, níl sí faoi réir dleachta stampa.

9.—(1) Tá éifeacht le hordú aistrithe chun críocha na Coda seo
d’ainneoin aon ní in Acht 1990.

(2) Leanfaidh Acht 1990 d’fheidhm a bheith aige maidir le scéim
pinsean iomchuí tar éis dáta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil leis
an gciste pinsean cumhdaithe lena mbaineann a mhéid céanna a bhí
feidhm ag an Acht sin maidir leis an scéim roimh an dáta sin.

(3) D’ainneoin alt 6(1)(c) (arna leasú le halt 3(b) den Acht um
Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha
Ilghnéitheacha 2009) d’Acht 2000, i gcás go mbeidh urrúis arna n-
eisiúint faoi alt 54(1) den Acht Airgeadais 1970 ar áireamh i
sócmhainní arna n-aistriú faoi ordú aistrithe, féadfaidh an Coimisiún
na hurrúis sin a shealbhú nó a dhiúscairt de réir mar is cuí leis.
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(4) Ní dhéanann aon ní sa Chuid seo difear d’oibriú alt 25(8)
d’Acht na nOllscoileanna 1997 a mhéid a bhaineann sé le
haoisliúntas.

10.—(1) I gcás ordú aistrithe a bheith déanta i ndáil le ciste
pinsean cumhdaithe, measfar gur sásamh nó páirtsásamh, de réir mar
is gá sa chás, ar an oibleagáid atá ar an Aire Airgeadais faoi alt
18(2) d’Acht 2000 ranníocaí a dhéanamh leis an gCúlchiste sa bhliain
reatha luach na sócmhainní a aistreofar de bhun an ordaithe.

(2) Más mó luach comhiomlán sócmhainní a aistreofar chuig an
gCúlchiste faoi orduithe aistrithe i mbliain, arna chur le haon
ranníocaí arna ndéanamh leis an gCúlchiste sa bhliain chéanna faoi
fho-ailt (2), (5A) agus (5C) d’alt 18 (arna leasú le halt 6(c) den Acht
um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha
Ilghnéitheacha 2009) d’Acht 2000, ná an méid a cheanglaítear a íoc
isteach sa Chúlchiste sa bhliain sin faoi alt 18(2) d’Acht 2000,
measfar gur sásamh nó páirtsásamh, de réir mar is gá sa chás, ar an
méid a cheanglaítear faoin alt sin a íoc isteach sa Chiste sin in aon
bhliain nó blianta dá éis an méid breise.

(3) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2)—

(a) a luaithe is indéanta tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i
ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, cuirfidh iontaobhaithe
an chiste (nó, i gcás nach bhfuil aon ghníomhas
iontaobhais ann, bord nó comhlacht ceannais an
chomhlachta iomchuí i ndáil leis an gciste) faoi deara
luacháil, ar an mbonn céanna le luacháil acmhainní chun
críche luachála achtúireachta faoi Chuid IV d’Acht 1990,
a dhéanamh ar shócmhainní an chiste amhail ar dháta
éifeachta an ordaithe aistrithe, agus

(b) déanfaidh an Coimisiún luach shócmhainní an chiste,
amhail ar dháta éifeachta an ordaithe aistrithe, a
chinneadh i gcomhairle leis an Aire, ag féachaint don
luacháil sin.

11.—(1) Más rud é, roimh theacht in éifeacht d’ordú aistrithe i
ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, gur tugadh le foráil den scéim
pinsean iomchuí discréid i ndáil le cearta nó sochair comhalta nó
comhaltaí, leanann an fhoráil in éifeacht tar éis teacht in éifeacht
don ordú, ach tá an discréid le feidhmiú, i gcás gurb é nó í an tAire
Airgeadais an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, ag an Aire sin,
agus in aon chás eile ag an Aire iomchuí i ndáil leis an scéim agus
ag an Aire Airgeadais, ag gníomhú dóibh i gcomhar.

(2) Tar éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste
pinsean cumhdaithe, féadfaidh an tAire Airgeadais, i gcás gurb é nó
í an tAire sin an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, agus in aon chás
eile an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim agus an tAire Airgeadais,
ag gníomhú dóibh i gcomhar, feidhmiú discréide dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a tharmligean i scríbhinn—

(a) i gcás scéime pinsean ollscoile, chuig an Údarás um Ard-
Oideachas nó chuig comhlacht ceannais an chomhlachta
iomchuí lena mbaineann, agus

11
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Scéim maidir le
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i bhfeidhm.
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(b) i gcás aon scéime pinsean iomchuí eile, chuig bord
stiúrthóirí nó comhlacht ceannais eile an chomhlachta
iomchuí lena mbaineann.

12.—(1) Tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe, beidh éifeacht leis an scéim pinsean iomchuí, i ndáil le
comhaltaí agus leis na fostóirí lena mbaineann do dhéanamh
ranníocaí agus i ndáil le sochair, de réir fho-ailt (2) go (5).

(2) Tá éifeacht le hoibleagáid ranníocaí dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) a dhéanamh mar oibleagáid—

(a) i gcás oibleagáid gach comhalta ranníocaí a dhéanamh, na
ranníocaí sin a dhéanamh leis an gcomhlacht iomchuí
lena mbaineann, nó cead a thabhairt don chomhlacht
iomchuí na ranníocaí sin a choimeád siar as tuarastal, as
pá nó as íocaíochtaí eile atá dlite, i ngach cás de réir an
ráta chéanna a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta
éifeachta an ordaithe aistrithe iomchuí, agus

(b) i gcás oibleagáid fostóra ranníocaí a dhéanamh, na
ranníocaí sin a dhéanamh de réir an ráta chéanna a bhí i
bhfeidhm díreach roimh dháta éifeachta an ordaithe,

le híoc isteach sa Státchiste nó le cur chun sochair don Státchiste de
réir ordacháin an Aire Airgeadais nó le híoc nó le cur chun sochair
ar shlí eile de réir mar a ordóidh an tAire sin.

(3) Tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe, maidir le haon cheart atá ag comhaltaí den scéim
pinsean iomchuí chun ranníocaí saorálacha a dhéanamh leis an scéim
(lena n-áirítear ranníocaí i leith aon seirbhís bharúlach a cheannach
agus blianta a aischeannach, aisce phósta a aisíoc agus luach aistrithe
arna íoc isteach chun sochair don chomhalta, ach gan ranníocaí
saorálacha breise a ndéileáiltear leo faoi Acht 1990 mar ranníocaí
arna n-íoc le scéim ranníoca shainithe (de réir na brí a thugtar leis
an Acht sin), ná ranníocaí le Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (de réir
na brí a thugtar leis an Acht sin) a áireamh), leanfaidh sé d’éifeacht a
bheith leis de réir théarmaí na scéime.

(4) A luaithe is indéanta tar éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe
i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, déanfaidh an comhlacht iomchuí
i ndáil leis an scéim pinsean iomchuí, faoi réir ceadú a fháil ón Aire
iomchuí i ndáil leis an scéim agus ón Aire Airgeadais, sásra cuí a
bhunú chun cuntas ar leithligh a thabhairt i dtaobh ranníocaí dá
dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3).

(5) Ar theacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean
cumhdaithe agus dá éis, tiocfaidh an oibleagáid chun sochair a íoc
de réir na scéime pinsean iomchuí chun bheith ina hoibleagáid de
chuid an chomhlachta iomchuí i ndáil leis an scéim.

(6) Mura leor comhiomlán ranníocaí na gcomhaltaí agus na
bhfostóirí arna n-íoc le comhlacht iomchuí nó arna gcoimeád siar nó
arna gcoinneáil aige faoi fho-ailt (2) agus (3) (is ranníocaí ar ordaigh
an tAire don chomhlacht iad a úsáid chun sochair a íoc faoin scéim
pinsean iomchuí) faoi chomhair oibleagáidí an chomhlachta na
sochair sin a íoc de réir na scéime, slánóidh an tAire Airgeadais an
t-easnamh le híocaíochtaí leis an gcomhlacht iomchuí as cistí arna
soláthar ag an Oireachtas chun na críche.
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13.—(1) Leanann alt 25(7) d’Acht na nOllscoileanna 1997 agus an
Cúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin d’fheidhm a bheith acu
i ndáil le scéim pinsean iomchuí is scéim pinsean ollscoile tar éis
ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe
iomchuí, ach ní mheasfar go n-údaraítear leis an alt sin ná leis an
Sceideal sin an t-ordú a leasú.

(2) Ar agus ó dháta rite an Achta seo, ní ceadmhach scéim
pinsean iomchuí (seachas scéim pinsean iomchuí lena mbaineann fo-
alt (1)) a leasú ach amháin le ceadú an Aire Airgeadais i gcás gurb
é an tAire sin an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, agus in aon chás
eile le ceadú an Aire iomchuí i ndáil leis an scéim agus an Aire
Airgeadais.

14.—(1) Ní dhéanann aon ní sa Chuid seo ná in aon ordú aistrithe
difear do dhlínse an Ombudsman Pinsean a bunaíodh le halt 127
d’Acht 1990 chun gearán nó díospóid i ndáil leis an scéim pinsean
iomchuí a imscrúdú agus a chinneadh.

(2) Má dhéantar le scéim pinsean iomchuí an fheidhm a thabhairt
d’Aire arb éard í díospóidí a réiteach trí eadráin nó ar shlí eile, tar
éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil leis an gciste pinsean
cumhdaithe lena mbaineann leanann an tAire sin den fheidhm sin a
bheith aige nó aici.

(3) Más rud é gur bunaíodh nósanna imeachta den chineál dá
dtagraítear in alt 132 d’Acht 1990 i ndáil le scéim pinsean iomchuí,
tar éis d’ordú aistrithe teacht in éifeacht i ndáil leis an gciste pinsean
cumhdaithe lena mbaineann, leanann na nósanna imeachta sin
d’éifeacht a bheith leo.

CUID 4

Ráthaíochtaí ón Aire Airgeadais

15.—(1) Measfar nach bhfolaíonn tagairt do ráthóir i mír 3(2)(e)
de Sceideal 1 a ghabhann leis na Rialacháin Réamheolaire (Treoir
2003/71/CE) 2005 (I.R. Uimh. 324 de 2005) tagairt don Aire
Airgeadais.

(2) Ní dhéanann aon ní in alt 41 den Acht um Chistí
Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005 an
tAire Airgeadais a chur faoi dhliteanas cúiteamh a íoc le haon duine
a fhaigheann aon urrús ar ráthaigh an tAire sin é a eisiúint.

(3) Níl aon ábhar caingne ná imeachta eile d’aon chineál ann i
gcoinne an Aire Airgeadais, ná níl an céanna insaothraithe ina
choinne nó ina coinne, i leith aon chaillteanais nó damáiste a
líomhnaítear gurbh é ba chúis nó ba leaschúis leo aon ráiteas, ráiteas
mícheart nó faisnéis a bheith fágtha ar lár in aon ráiteas i
réamheolaire, i gciorclán tairisceana nó i ndoiciméad tairisceana eile
a bhaineann le haon urrúis arna ráthú ag an Aire sin.

13
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CUID 5

Leasuithe ar Achtanna eile

16.—Leasaítear Acht an Bhainc Ceannais 1989 mar atá leagtha
amach i gCuid 1 de Sceideal 2.

17.—(1) Leasaítear an tAcht um Fhorais Chreidmheasa
(Tacaíocht Airgeadais) mar atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal
2.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú.

18.—Leasaítear an tAcht Árachais (Uimh. 2) 1983 mar atá leagtha
amach in gCuid 3 de Sceideal 2.

19.—Leasaítear an tAcht Árachais 1989 mar atá leagtha amach i
gCuid 4 de Sceideal 2.

20.—Leasaítear an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais
1995 mar atá leagtha amach i gCuid 5 de Sceideal 2.

21.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar atá
leagtha amach i gCuid 6 de Sceideal 2.

SCEIDEAL 1

Cistí Pinsean Cumhdaithe

CUID 1

Cistí Pinsean Ollscoile

Colún A Colún B
Ciste Comhlacht

Ciste Pinsean Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste
Coláiste na Tríonóide na Tríonóide

Ciste Pinsean Choláiste na hOllscoile, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha
Baile Átha Cliath Cliath

Cistí Pinsean Choláiste na hOllscoile, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Corcaigh

An Comhchiste Pinsean, Ollscoil na Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
hÉireann, Gaillimh

Plean Pinsean Ollscoil na hÉireann, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Maigh Nuad

Ciste Scéim Pinsean Ghinearálta Ollscoil Ollscoil na hÉireann
na hÉireann
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CUID 2

Cistí Pinsean eile

Colún A Colún B Colún C
Ciste Comhlacht An tAire Iomchuí

Ciste Aoisliúntais an Forfás An tAire Fiontar,
Údaráis Forbartha Tionscail Trádála agus

Fostaíochta

Ciste Aoisliúntais SFADCo An tAire Fiontar,
Chuideachta Forbartha Trádála agus
Aerfort Neamhchustam na Fostaíochta
Sionna Teoranta

Ciste Scéim Aoisliúntais an FÁS An tAire Fiontar,
Fhorais Áiseanna Saothair Trádála agus
(Srianta) Fostaíochta

Ciste Pinsean Chomhairle Forfás An tAire Fiontar,
Earraí Éireann Trádála agus

Fostaíochta

Ciste Aoisliúntais an Bhoird An Bord Bia An tAire Talmhaíochta,
Bia Iascaigh agus Bia

Ciste Pinsean na Comhairle An Chomhairle An tAire Ealaíon,
Ealaíon Ealaíon Spóirt agus

Turasóireachta

Ciste Scéim Pinsean na Fáilte Éireann An tAire Ealaíon,
mBord Fáilte Réigiúnacha Spóirt agus

Turasóireachta

Scéim Pinsean Ranníocach Fáilte Éireann An tAire Ealaíon,
agus Sochar Báis Fháilte Spóirt agus
Éireann (ar a dtugtaí Turasóireachta
CERT)

Ciste Aoisliúntais an Fhorais An Foras Riaracháin An tAire Airgeadais
Riaracháin

Plean Pinsean na An Institiúid Taighde An tAire Airgeadais
hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus
Eacnamaíochta agus Sóisialta
Sóisialta

Plean Aoisliúntais na An Institiúid Taighde An tAire Airgeadais
hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus
Eacnamaíochta agus Sóisialta
Sóisialta

15
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1989

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 75 (1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Faoi réir fho-ailt (1A) agus (1B), tá feidhm ag
an gCaibidil seo maidir le duine, nó níos mó ná duine
amháin ag gníomhú dóibh i gcomhar, d’fháil scaireanna
nó leasa eile i sealbhóir ceadúnais.

(1A) Ní bhaineann an Chaibidil seo le fáil más rud
é—

(a) nach mbeadh, tar éis na fála, an cion de na
scaireanna sa sealbhóir ceadúnais atá á
sealbhú ag an duine nó na daoine fála
níos mó ná an céatadán forordaithe,
agus

(b) i gcás gur comhlacht atá corpraithe sa Stát
an sealbhóir ceadúnais lena mbaineann,
nach dtabharfadh an fháil, mar aon le
haon leas eile sa sealbhóir ceadúnais atá
á shealbhú nó faoina rialú (go díreach nó
go neamhdhíreach) ag an duine nó na
daoine fála cheana féin, ceart chun cuid
de bhord stiúrthóirí nó de choiste
bainistíochta an tsealbhóra ceadúnais sin,
nó iad go léir, a cheapadh nó a chur as
oifig.

(1B) Níl feidhm ag an gCaibidil seo maidir le fáil
atá faoi réir fógra agus measúnachta stuama faoi
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992
(I.R. Uimh. 395 de 1992).

(1C) Gairtear ‘idirbheart fála’ sa Chaibidil seo
d’fháil lena mbaineann an Chaibidil seo.”.
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CUID 2

Leasú ar an Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht
Airgeadais) 2008

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 6(1) “agus de réir an ailt seo,” a chur isteach i ndiaidh “ón
dáta iomchuí,” .

2 Alt 6(3) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(3) Maidir le tacaíocht airgeadais a sholáthraítear
faoin alt seo, ní leanfar dá soláthar i ndiaidh—

(a) an 29 Meán Fómhair 2010, nó

(b) dáta is déanaí ná sin a shonróidh an tAire
le hordú.

(3A) Féadfaidh an tAire dáta a shonrú faoi fho-alt
(3)(b) más rud é—

gur deimhin leis nó léi, tar éis dul i gcomhairle
leis an nGobharnóir agus leis an Údarás
Rialála, gurb ann do na himthosca a
leagtar amach in alt 2, agus gur dóigh go
leanfaidh siad de bheith ann go dtí an
dáta a bheidh le sonrú, agus

gur deimhin leis nó léi gur gá ar mhaithe le
leas an phobail leanúint de chúnamh a
sholáthar faoin alt seo go dtí an dáta sin,

agus sa chás sin amháin.

(3B) Féadfaidh an tAire le hordú tréimhse nó
tréimhsí a shonrú ar lena linn a fhéadfaidh forais
chreidmheasa eisiúintí nua d’iasachtaí, dliteanais agus
oibleagáidí a thabhú a bhféadfar tacaíocht airgeadais a
sholáthar faoin alt seo ina leith.”.

3 Alt 6 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6(19):

“(20) I gcás aon amhras nó éiginnteacht a bheith
ann i dtaobh an bhféadfar tacaíocht airgeadais a
sholáthraítear nó a bheartaítear a sholáthar i leith
iasachta, dliteanais nó oibleagáide de chuid forais
creidmheasa nó de chuid fochuideachta dá chuid a
sholáthar faoin alt seo, féadfaidh an tAire an ní a
chinneadh. Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an
Aire.”.

17
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CUID 3

Leasú ar an Acht Árachais (Uimh. 2) 1983

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 1(1), an É a scriosadh.
míniú ar “
‘údarú’ agus
‘árachas
neamh-shaoil’ ”

2 Alt 1(1), an An míniú seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar “an

“folaíonn ‘an gnó’ i ndáil le hárachóir nó legnó”
hathárachóir, an gnó infheistíochtaí agus sócmhainní a
theachtann an t-árachóir nó an t-athárachóir a
bhainistiú;”.

3 Alt 1(1), an An méid seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar “

“ciallaı́onn ‘gnó árachais’ gnó neamh-shaoil nó gnó saoil;‘árachóir’ agus
‘polasaí’ ”

ciallaíonn ‘árachóir’ sealbhóir ar údarú arna eisiúint ag
an mBanc—

(a) faoi na Rialacháin Árachais Neamh-Shaoil,

(b) faoi na Rialacháin Árachais Saoil,

(c) faoi na Rialacháin Chreata Árachais
Neamh-Shaoil, nó

(d) faoi na Rialacháin Chreata Árachais Saoil,

chun aicme nó tuairisc gnó árachais a sheoladh;

ciallaíonn ‘Rialacháin Chreata Árachais Saoil’
Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach
(Árachas Saoil) 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994);

ciallaíonn ‘Rialacháin Árachais Saoil’ Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachais Saoil) 1984 (I.R.
Uimh. 57 de 1984);”.

4 Alt 1(1), an An méid seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar

“ciallaíonn ‘Rialacháin Chreata Árachais Neamh-“sealbhóir
Shaoil’ Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpachpolasaí”
(Árachas Neamh-Shaoil) 1994 (I.R. Uimh. 359 de
1994);

ciallaíonn ‘Rialacháin Árachais Neamh-Shaoil’
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas
Neamh-Shaoil) 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976);

ciallaíonn ‘polasaí’ doiciméad nó scríbhinn eile trína
ndéantar—

(a) conradh árachais neamh-shaoil (de réir bhrı́
na Rialachán Árachais Neamh-Shaoil nó
na Rialachán Creata Árachais Neamh-
Shaoil) nó conradh árachais saoil (de réir
bhrı́ na Rialachán Árachais Saoil nó na
Rialachán Creata Árachais Saoil), nó

(b) conradh athárachais (de réir bhrí na
Rialachán Athárachais),

nó trína gcomhaontaítear conradh den sórt sin a
dhéanamh nó is fianaise ar chonradh den sórt sin;

ciallaíonn ‘sealbhóir polasaí’, i ndáil le hárachóir nó le
hathárachóir, duine (seachas an t-árachóir nó an t-
athárachóir eisiúna) is páirtí i bpolasaí a eisíonn an t-
árachóir nó an t-athárachóir;”.
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

5 Alt 1(1), an An méid seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar “na

“ciallaíonn ‘na Rialacháin Athárachais’ Rialacháin naRialacháin”
gComhphobal Eorpach (Athárachas) 2006 (I.R. Uimh.
380 de 2006);

ciallaíonn ‘athárachóir’ sealbhóir ar údarú faoi na
Rialacháin Athárachais;

ciallaíonn ‘na Rialacháin mhaoirseachta’—

(a) na Rialacháin Árachais Saoil,

(b) na Rialacháin Árachais Neamh-Shaoil,

(c) na Rialacháin Athárachais,

(d) na Rialacháin Chreata Árachais Neamh-
Shaoil,

(e) na Rialacháin Chreata Árachais Saoil, agus

(f) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Maoirseacht Fhorlíontach Grúpaí
Árachais agus Athárachais) 2007 (I.R.
Uimh. 366 de 2007).”.

6 Alt 1 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2):

“(3) Mura léir a mhalairt d’intinn, aon tagairt in ailt
2 go 6 den Acht seo d’árachóir, folaíonn sí tagairt
d’athárachóir.”.

7 Alt 2(2)(a)(iii) “de réir cheanglais na Rialachán maoirseachta” a chur
in ionad “de réir cheanglais na Rialacháin”.

8 Alt 2(2)(b) “gnó árachais nó gnó athárachais” a chur in ionad
“gnó árachais neamh-shaoil”.

9 Alt 2(8) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(8) In imeachtaí de dhroim achainí arna tíolacadh
faoin Acht seo, maidir le fianaise go raibh na nithe atá
leagtha amach i bhfo-alt (2)(a) bainteach i ndáil le
hárachóir i ndeireadh na tréimhse lena mbaineann na
tuairisceáin is deireanaí ón árachóir chun an Bhainc—

(a) faoi na hAchtanna Árachais 1909 go 2000,

(b) faoi na Rialacháin mhaoirseachta, nó

(c) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cuntais Árachais Neamh-Shaoil) 1995
(I.R. Uimh. 202 de 1995),

nó ar aon dáta dá éis sin, is fianaise í go bhfuil na
nithe sin bainteach i ndáil leis an árachóir an tráth a
éistfear na himeachtaí.”.

10 I ndiaidh alt 2, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Cumhacht díola riarthóra, etc.
2A.—(1) Beidh ag riarthóir a cheapfar faoi alt 2,

agus measfar go raibh aige riamh, an chumhacht chun
gnó, gnóthas nó sócmhainní uile an árachóra lena
mbaineann, nó aon chuid den chéanna, a dhiúscairt
agus chun aon ghnó a bheidh fágtha a sheoladh, lena
n-áirítear dliteanais a ghlanadh, d’fhonn an riaradh a
thabhairt chun críche ar bhealach ordúil.

(2) I gcás go ndearna riarthóir den sórt sin, a
ceapadh roimh an 20 Márta 1989, gnó, gnóthas nó
sócmhainní uile árachóra atá údaraithe faoi na
Rialacháin Árachais Neamh-Shaoil, nó aon chuid den
chéanna, a dhiúscairt, féadfar le toiliú na cúirte, cibé
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

méideanna is gá, i dtuairim na cúirte, le go leanfadh
an riarthóir den riaradh d’fhonn é a thabhairt chun
críche ar bhealach ordúil, a íoc as an gCiste leis an
riarthóir.”.

11 Alt 4 “ar ghnó árachais nó athárachais” a chur in ionad “ar
ghnó árachais neamh-shaoil”.

12 Alt 6 “ar ghnó árachais nó athárachais” a chur in ionad “ar
ghnó árachais neamh-shaoil”.

CUID 4

Leasú ar an Acht Árachais 1989

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 33 É a scriosadh.

CUID 5

Leasú ar an Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

Ítim An An leasú
fhoráil a
leasaítear

1 Alt 1, an An méid seo a leanas a chur ina ionad:
míniú ar

“tá le ‘páirtí’ an bhrí a thugtar in alt 1A;”.“páirtí”

2 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1:

“An bhrí atá le ‘páirtí’.
1A.—(1) San Acht seo, ciallaíonn ‘páirtí’, faoi réir fho-ailt

(2) agus (3), duine is páirtí de na páirtithe i gcomhaontú.

(2) San Acht seo folaíonn ‘páirtí’, agus measfar gur
fholaigh sé riamh, an méid seo a leanas—

(a) aon líon daoine a bhfuil leas comhionann aonair
ag gach duine acu sa chomhaontú dá
dtagraítear ina dhiaidh seo sa mhíniú seo mura
ndéantar aon idirdhealú idir cearta agus
oibleagáidí gach duine acu sa chomhaontú sin,

(b) na comhpháirtithe i gcomhpháirtíocht nó i
gcomhpháirtíocht theoranta, lena n-áirítear
aon chomhpháirtíocht theoranta arna bunú
faoin Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta 1994 nó faoin Limited
Partnerships Act 1907, agus

(c) na rannpháirtithe—

(i) i gcomhchiste conarthach arna údarú de
bhun an Achta um Chistí
Infheistíochta, Cuideachtaí agus
Forálacha Ilghnéitheacha 2005,
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Gnóthais le haghaidh
Comhinfheistíochta in Urrúis
Inaistrithe) 2003 (I.R. Uimh. 211 de
2003) nó dlíthe Ballstáit (seachas an
Stát) a glacadh chun Treoir Uimh.
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Ítim An fho- An leasú
ráil a lea-

saítear

85/611/CEE an 20 Nollaig 1985 ón
gComhairle1 arna leasú a chur i
ngníomh, nó

(ii) i bhfochiste de chuid comhchiste
chonarthaigh dá dtagraítear i bhfomhír
(i),

(cibé acu atá nó nach bhfuil an ciste á ghníomhú
trí bhainisteoir nó trí thoscaire de chuid
bainisteora),

in imthosca ina ndéanann aon duine de na daoine sin nó aon
chomhpháirtí de na comhpháirtithe sin (ag gníomhú dóibh sa
cháil sin) nó ciste nó fochiste den sórt sin comhaontú.

(3) San Acht seo ní fholaíonn ‘páirtí’, agus measfar nár
fholaigh sé riamh, aon duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a
chruthaigh páirtí i gcomhaontú aon leas ar mhodh urrúis in
aon chearta, teideal agus leas de chuid an pháirtí sa
chomhaontú sin nó chun an chomhaontaithe sin.”.

CUID 6

Leasú ar an an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 230A “chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean,” a chur isteach
roimh “chuig Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta
Pinsean nó”.

2 Alt 730D(2)(b) “in alt 730E(3),” a chur in ionad “in alt 730E(3), nó”.

3 Alt 730D(2)(c) “in alt 730E(3A),” a chur in ionad “in alt 730E(3A).”.

4 Alt 730D(2) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
730D(2)(c):

“(d) i gcás inar sócmhainn atá ar teachtadh ag
Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nó
ag an Stát ag gníomhú tríd an gCoimisiún sin dó
an polasaí saoil, agus ina mbeidh dearbhú sa
chéill sin déanta ag an gCoimisiún sin leis an
gcuideachta árachais, nó

(e) i gcás inar sócmhainn atá ar teachtadh ag gléas
infheistíochta de chuid an Choimisiúin (de réir
na brí a thugtar le halt 2 den Acht um
Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 (arna leasú le
halt 2 den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste
Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha
2009)) nó ag an Stát ag gníomhú trí ghléas
infheistíochta de chuid an Choimisiúin dó an
polasaí saoil agus ina mbeidh dearbhú sa chéill
sin déanta ag an ngléasra infheistíochta de chuid
an Choimisiúin leis an gcuideachta árachais.”.

5 Sceideal 15, An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
Cuid 1 34A:

“34B. An Cúlchiste Náisiúnta Pinsean.”.

1IO L375, 31/12/1985, lch. 3.
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