
————————

Uimhir 34 de 2009

————————

AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM
BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

2. Críocha an Achta seo.

3. Gan difear a dhéanamh d’fheidhmeanna rialála.

4. Léiriú.

5. Rialacháin.

6. Caiteachais an Aire agus GBCN.

7. Cionta.

CUID 2

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

Caibidil 1

Bunú, Feidhmeanna agus Cumhachtaí

8. An lá bunaithe.

9. GNBS a bhunú.

10. Críocha GNBS.

11. Feidhmeanna GNBS.

12. Cumhachtaí GNBS.

13. Cumhachtaí an Aire chun treoirlínte a eisiúint chuig GNBS.

14. Cumhachtaí an Aire chun ordacháin a thabhairt.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
15. Cúlstiúrthóireacht nó stiúrthóireacht de facto gan a bheith

ann.

16. Éilliú a chosc.

17. Dliteanas GNBS, etc.

Caibidil 2

Comhaltas an Bhoird agus Nithe Gaolmhara

18. Feidhmeanna an Bhoird.

19. Comhaltas an Bhoird.

20. Téarma oifige comhaltaí ceaptha.

21. Luach saothair, etc., comhaltaí ceaptha.

22. Mar a scoirfidh comhaltaí ceaptha d’oifig a shealbhú.

23. Mar a scoirfidh comhaltaí ex-officio de bheith ina gcomhaltaí
den Bhord.

24. Corrfholúntais a líonadh, etc.

25. Ainmniú agus luach saothair, etc. an Chathaoirligh.

26. Cruinnithe den Bhord.

27. Cruinnithe leictreonacha.

28. Rúin trí chóipeanna a scaipeadh.

29. Séala GNBS, etc.

30. Leasanna a nochtadh.

31. Clár leasanna na gcomhaltaí Boird.

32. Coiste iniúchóireachta, coiste creidmheasa, coiste airgeadais
agus coiste bainistithe priacal.

33. Coistí eile.

34. Comhaltaí an Bhoird agus oifigigh do GNBS, etc. a shlánú.

35. Cóid chleachtais.

36. Feidhm forálacha áirithe den Chaibidil seo maidir le
stiúrthóirí de chuid grúpeintiteas de chuid GNBS.

Caibidil 3

An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

37. An chéad Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh.

38. Feidhmeanna an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin.

39. An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin d’éirí as oifig.

40. An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin a chur as oifig.
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
Caibidil 4

Caidreamh GNBS le GBCN

41. Soláthróidh GBCN acmhainní do GNBS.

42. Soláthróidh GBCN foireann do GNBS.

43. Oifigigh do GNBS a chur ar fionraí.

Caibidil 5

Soláthraithe Seirbhíse Conraithe

44. Cumhacht chun soláthraithe seirbhíse, etc. a fhruiliú.

45. Caighdeáin ghairmiúla agus iniúchadh.

CUID 3

Airgeadas, Pleanáil, Cuntasacht agus Tuairisciú

46. Comhshocraíochtaí maoinithe, caiteachais agus airleacain as
an bPríomh-Chiste.

47. Comhshocraíochtaí maoinithe — féadfaidh an tAire fiach-
urrúis a eisiúint.

48. Comhshocraíochtaí maoinithe — féadfaidh GNBS, etc.,
fiach-urrúis a eisiúint.

49. Comhshocraíochtaí maoinithe — féadfaidh GNBS, etc.,
fiach-urrúis thánaisteacha a eisiúint.

50. Comhshocraíochtaí maoinithe — teorainneacha le hiasachtaí.

51. Feidhm an Achta um Chumhachtaí Comhlachtaí Áirithe
Iasachtaí a Fháil 1996.

52. Comhshocraíochtaí maoinithe — seirbhísí cisteáin.

53. Ráitis bhliantúla.

54. Cuntais bhliantúla.

55. Tuarascálacha ráithiúla.

56. Tuarascálacha eile a thabhairt don Aire.

57. An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste d’iniúchadh cuntas.

58. Cuntasacht don Choiste um Chuntais Phoiblí.

59. Láithriú os comhair Coiste eile den Oireachtas.

60. Aisíoc a dhéanamh leis an bPríomh-Chiste d’fhonn fiach a
fhuascailt.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
CUID 4

Forais Chreidmheasa a Ainmniú mar Fhorais Rannpháirteacha
agus Sócmhainní Bainc Incháilithe a Ainmniú

Caibidil 1

Forais Rannpháirteacha a Ainmniú

61. Míniú (Caibidil 1).

62. Iarratais ar ainmniú mar fhoras rannpháirteach.

63. An éifeacht a bheidh le hiarratas ar ainmniú, etc.

64. Faisnéis etc., a bheidh le soláthar mar thaca le hiarratas ar
ainmniú.

65. Cumas foras creidmheasa iarrthach, etc.

66. Plé ag forais chreidmheasa iarrthacha, etc., le sócmhainní
bainc incháilithe tar éis iarratais ar ainmniú.

67. Forais rannpháirteacha a ainmniú.

68. Oibleagáidí foras rannpháirteach.

Caibidil 2

Sócmhainní Bainc Incháilithe a Ainmniú

69. Sócmhainní bainc incháilithe.

70. An bhrí atá le “féichiúnaí comhlachaithe” san Acht seo.

71. Plé ag forais rannpháirteacha le sócmhainní bainc incháilithe.

CUID 5

Modheolaíocht Luachála

72. Léiriú (Cuid 5).

73. Luachanna fála a chinneadh — dátaí luachála, etc.

74. Luachanna fála a chinneadh — treoirlínte, etc.

75. Luachanna fála.

76. Luachanna eacnamaíocha fadtréimhseacha a chinneadh.

77. Margadhluachanna.

78. Rialacháin i ndáil le tuarascálacha áirithe.

79. Rialacháin i ndáil le luachanna a chinneadh.
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CUID 6

Sócmhainní Bainc a Fháil agus Nithe Gaolmhara

Caibidil 1

Sócmhainní Bainc a Fháil

80. Forais chreidmheasa iarrthacha agus forais rannpháirteacha
do sholáthar faisnéise maidir le sócmhainní bainc
incháilithe.

81. Doiciméadacht, leabhair agus taifid a thabhairt ar aird lena
n-iniúchadh.

82. Faisnéis agus mínithe, etc. a sholáthar.

83. Oibleagáidí chun comhoibriú agus gníomhú de mheon
macánta, etc.

84. Breith maidir le sócmhainní bainc incháilithe a fháil.

85. GNBS d’aithint sócmhainní bainc incháilithe lena bhfáil.

86. Féadfaidh GNBS téarmaí agus coinníollacha ginearálta fála
a shonrú.

87. GNBS d’ullmhú sceideal fála.

88. Earráidí nó easnaimh i sceidil fhála a bheartaítear.

89. Leasú ar sceideal fála.

90. An éifeacht a bheidh le sceideal fála a sheirbheáil.

91. An éifeacht a bheidh le sceideal fála a sheirbheáil i ndáil le
sócmhainní bainc coigríche.

92. Íocaíocht as sócmhainní bainc.

93. Ró-íocaíochtaí a aisghlámadh.

94. Plé le sócmhainní bainc tar éis sceideal fála a sheirbheáil go
dtí dáta na fála.

95. Leabhair, taifid agus doiciméid teidil foras rannpháirteach.

96. Fógra chuig féichiúnaithe, etc., i dtaobh sócmhainní bainc a
fháil.

97. Tabharfaidh GNBS fógra d’fhorais rannpháirteacha maidir
le críochnú an phróisis fála.

98. Díospóid maidir le luach fála.

Caibidil 2

Na hÉifeachtaí a ghabhann le Fáil Sócmhainní Bainc

99. Beidh cearta creidiúnaithe ag GNBS tar éis sócmhainní bainc
a fháil.

100. Cearta fritháirimh áirithe a fheidhmiú.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
101. Uiríll áirithe a fhorfheidhmiú, etc.

102. Ní dhéanfar difear do choinníollacha etc., de bharr
sócmhainní bainc a fháil.

103. Gan cúis chaingne, etc., a bheith ann de bharr sócmhainní
bainc a fháil.

104. Cuirfear nithe áirithe in iúl do GNBS.

105. Ní fhágfar GNBS faoi dhliteanas i leith éagóracha ag forais
rannpháirteacha de bharr sócmhainní bainc a fháil.

106. Cearta daoine eile nach ndéanann fáil sócmhainní bainc, etc.
difear dóibh.

107. Ní cheanglaítear ar GNBS ionstraimí áirithe, etc. a chlárú.

108. Féadfaidh GNBS, etc., deimhnithe a thabhairt i ndáil le
sócmhainní bainc a shealbhaítear.

109. Féadfaidh GNBS, etc. ordacháin áirithe a thabhairt i ndáil le
sócmhainní bainc.

110. An éifeacht ar chearta áirithe eile a bheidh le sócmhainní
bainc a fháil.

111. Cumhacht an Aire chun feidhm alt 110 a mhodhnú.

CUID 7

Athbhreithniú ar Bhreitheanna a Bhaineann le Fáil

Caibidil 1

Athbhreithnitheoir Saineolaíoch

112. Ceapadh agus feidhmeanna an athbhreithnitheora
shaineolaíoch.

113. Nós imeachta an athbhreithnitheora shaineolaíoch.

114. Agóidí i gcoinne fála beartaithe sócmhainní bainc.

115. Ábhair, etc., a bheidh le cur ar fáil don athbhreithnitheoir
saineolaíoch.

116. Tuairim an athbhreithnitheora shaineolaíoch.

117. An tAire do dhaingniú fála, etc.

118. Costais.

Caibidil 2

Luachálacha a Athbhreithniú

119. Painéal luachála a cheapadh.

120. Nós imeachta an phainéil luachála.

121. Agóid i gcoinne luacha arna chur ar shócmhainní bainc arna
bhfáil ó fhoras rannpháirteach.
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
122. Díospóid maidir le luach fála iomlán punainne.

123. Ábhar, etc., atá le cur ar fáil don phainéal luachála.

124. Athbhreithniú ag an bpainéal luachála.

125. Cinneadh an Aire.

126. Díospóid a tharraingt siar.

127. Costais maidir le luachálacha a athbhreithniú.

CUID 8

An Caidreamh idir GNBS agus Forais Rannpháirteacha

128. Míniú (Cuid 8).

129. Forais rannpháirteacha do ghníomhú de mheon
lánmhacánta.

130. Sárú ar cheanglais reachtúla.

131. Forais rannpháirteacha do sheirbhísiú sócmhainní bainc
faighte.

132. Comhshocraíochtaí seirbhísithe eile.

133. Féadfaidh GNBS ordacháin a thabhairt i dtaobh sócmhainní
bainc áirithe nach bhfuarthas.

134. Íocaíocht bhreise ar shócmhainní bainc faighte a sheirbhísiú.

135. Forais rannpháirteacha chun GNBS a shlánú.

136. Forais rannpháirteacha le bheith mar ghníomhaire
d’fhochuideachtaí, etc.

CUID 9

Cumhachtaí GNBS i nDáil le Sócmhainní

Caibidil 1

Mínithe

137. Mínithe (Cuid 9).

Caibidil 2

Cumhachtaí Ginearálta GNBS i nDáil le Sócmhainní

138. Léiriú (Caibidil 2).

139. Cumhachtaí GNBS chun sócmhainní bainc a dhiúscairt.

140. An chumhacht chun réamh-mhuirear a urscaoileadh.

141. An chumhacht chun dul isteach chun luach talún nó
foirgneamh, nó an bhail atá air nó orthu, a chosaint.

142. Measfar gur gníomhais iad ionstraimí áirithe arna ndéanamh
ag GNBS.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
143. Tarshroicheadh chun ceannaitheoirí a chosaint.

144. An éifeacht a bheidh le forchinntithe áirithe ar thalamh.

145. Ní bheidh oibleagáid ar ghlacadóirí áirithe maoin a dhíol, etc.

146. Cumhachtaí GNBS chun urrúis etc. a fhorfheidhmiú.

Caibidil 3

Glacadóirí Reachtúla

147. Cumhacht GNBS chun glacadóirí reachtúla a cheapadh.

148. Cumhachtaí glacadóirí reachtúla.

149. Beidh glacadóir reachtúil ina ghníomhaire nó ina gníomhaire
don mhuirearóir, etc.

150. Leachtaitheoir nó scrúdaitheoir a cheapadh ar chuideachtaí
a bhfuil a sócmhainní faoi rialú glacadóra reachtúil.

151. Ní bheidh oibleagáid ar ghlacadóir reachtúil maoin a dhíol,
etc.

Caibidil 4

Orduithe Dílseacháin

152. Iarratas chun na Cúirte.

153. Orduithe dílseacháin.

154. Ceart chun íocaíochta ag muirearaí i dtosaíocht.

155. An éifeacht a bheidh le horduithe dílseacháin.

156. Níl teideal an cheannaitheora intáinsithe.

Caibidil 5

Fáil Éigeantach Talún

157. Mínithe (Caibidil 5).

158. Cumhachtaí GNBS chun talamh a fháil go héigeantach.

159. Iarratas chun na Cúirte ar ordú fála.

160. Fógra tosaigh maidir le fáil.

161. Beidh léarscáileanna, pleananna agus leabhair le taisceadh.

162. An Chúirt do bhreithniú agóidí.

163. Ordú fála.

164. Fógra gnóthaíochta.

165. Cumhacht GNBS chun seilbh a ghlacadh.

166. Cúiteamh a chinneadh.

167. Féadfaidh an Chúirt ordú aistrithe éigeantaigh a dhéanamh.
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168. Má tá dliteanais áirithe ar marthain, cuirfidh GNBS an méid

sin in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim.

169. Foirm ordaithe aistrithe éigeantaigh agus an éifeacht a
bheidh leis.

170. An éifeacht a bheidh le fáil éigeantach gan ordú aistrithe
éigeantaigh.

171. Fógraí a sheirbheáil.

Caibidil 6

Cumhachtaí Ginearálta i nDáil le Talamh

172. Teorainneacha le déileálacha áirithe i dtalamh, etc.

173. Cúiteamh a fhritháireamh.

Caibidil 7

Cumhachtaí i nDáil le Talamh a Fhorbairt

174. Léiriú (Caibidil 7).

175. Feidhm (Caibidil 7).

176. Talamh a fhorbairt.

177. Beidh cearta conarthacha áirithe de chuid forbróirí talún ag
GNBS.

178. Dearaí agus doiciméid phleanála i gcomhair forbartha talún.

179. Teorainn leis an gceart tionóntachtaí gnó áirithe a
athnuachan.

CUID 10

Imeachtaí Dlí

Caibidil 1

Léiriú

180. Léiriú (Cuid 10).

Caibidil 2

Imeachtaí Dlí a Thosaíonn an 30 Iúil 2009 nó dá éis

181. Feidhm (Caibidil 2).

182. Ní bheidh de leigheas ar éilimh áirithe ach damáistí.

Caibidil 3

Imeachtaí Dlí i gCoitinne

183. Feidhm (Caibidil 3).

184. Imeachtaí dlí a sheoladh i ndáil le sócmhainní bainc faighte.

185. An éifeacht a bheidh le sócmhainní bainc a fháil, etc. ar
imeachtaí dlí — foras rannpháirteach ina ghearánaí,
etc.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
186. An éifeacht a bheidh le fáil sócmhainní bainc ar imeachtaí dlí

— féadfaidh GNBS, etc., breithiúnas a fhorfheidhmiú.

187. An éifeacht a bheidh le fáil sócmhainní bainc ar imeachtaí
dlí i gcás nach gearánaí an foras rannpháirteach.

188. Seoladh na n-imeachtaí.

189. Costais.

190. Fianaise — méid an fhéich atá dlite.

191. Fianaise — feidhm an Bankers’ Books Evidence Act 1879.

192. Teorainn le cumhacht chun faoiseamh urghaire a dheonú.

193. Teorainn le hathbhreithniú breithiúnach.

194. Teorainn le cearta áirithe achomhairc chun na Cúirte
Uachtaraí.

195. Gan aon éifeacht a bheith le lites pendentes, etc.

CUID 11

Faisnéis a Úsáid

196. Míniú (Cuid 11).

197. Measfar gur toilíodh le nochtadh faisnéise.

198. Ní sháraítear dualgas rúndachta, etc., trí fhaisnéis a sholáthar
nó trí dhoiciméid agus leabhair a thabhairt ar aird lena
n-iniúchadh.

199. Ní sháraítear dualgas rúndachta, etc., trí fhaisnéis a sholáthar
do cheannaitheoirí ionchasacha nó trí dhoiciméid agus
leabhair a thabhairt ar aird lena n-iniúchadh acu.

200. Baineann oibleagáid chun faisnéis, etc., a sholáthar do
GNBS, etc., le soláthar do chomhairleoirí freisin.

201. Oibriú na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

202. Faisnéis faoi rún a nochtadh.

203. Oibleagáid chun faisnéis áirithe a thabhairt d’údaráis
forfheidhmithe dlí.

204. Faisnéis a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

205. Nochtadh ag údaráis rialála.

CUID 12

Iompar Foras Rannpháirteach

206. Ordacháin i ndáil le hiompar foras rannpháirteach.

207. Tuairisciú ag forais rannpháirteacha.

208. Pleananna athstruchtúrúcháin.
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209. Ordacháin a chomhlíonadh.

210. Treoirlínte maidir le cleachtais iasachtóireachta.

CUID 13

Ilghnéitheach

211. Idirbhearta áirithe a neamhniú.

212. Faisnéis chánach a sholáthar do GNBS.

213. GNBS, etc., gan íocaíochtaí a dhéanamh in imthosca áirithe.

214. GNBS a bheith díolmhaithe ó chánacha áirithe.

215. Dífheidhm forálacha áirithe den Acht Iomaíochta 2002 agus
den Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht
Airgeadais) 2008.

216. Ní mheasfar GNBS, etc., a bheith ag seoladh gnó
baincéireachta, etc.

217. Feidhm dlíthe i ndáil le comhaontuithe líonrúcháin, etc.

218. Gan sócmhainní bainc áirithe a chur ó bhail.

219. Ní atheagrú ná foirceannadh aon ní a dhéantar faoin Acht
seo.

220. Oibriú forálacha áirithe de na Rialacha um Chlárú Talún
1972 go 2008.

221. Cion arb éard é stocaireacht a dhéanamh ar GNBS, etc.

222. Cosaint ar dhliteanas sibhialta do dhaoine a thuairiscíonn mí-
iompar áirithe.

223. Toirmeasc ar phionósú.

224. Ráitis bhréagacha.

225. Formhuirear ar fhorais rannpháirteacha.

CUID 14

Athbhreithniú ar GNBS

226. Athbhreithniú tríbhliantúil ar dhul chun cinn GNBS.

227. Athbhreithniú ar chríocha GNBS a bhaint amach.

CUID 15

Achtacháin eile a Leasú agus a Mhodhnú

228. Oibriú forálacha áirithe d’Acht na gCuideachtaí 1963.

229. Oibriú forálacha áirithe d’Acht na gCuideachtaí (Leasú)
1983.

230. Dífheidhm alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
231. Leasú ar an Acht Cumann Foirgníochta 1989.

232. Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

233. Leasú ar Acht na gCuideachtaí 1963.

234. Leasú ar Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990.

235. Leasú ar an Acht Airgeadais 1970.

236. Leasú ar an Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú) 1980.

237. Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta 1990.

238. Leasú ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000.

239. Leasú ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

240. Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

241. Leasú ar an Acht Cánach Breisluacha 1972.

SCEIDEAL 1

Cumhachtaí Glacadóirí Reachtúla

SCEIDEAL 2

Sásamh mar gheall ar Shárú ar alt 223(3)

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasú ar an Acht Cumann Foirgníochta 1989

CUID 2

Leasú ar Acht an Bhainc Cheannais 1942

CUID 3

Leasú ar Acht na gCuideachtaí 1963

CUID 4

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990

CUID 5

Leasú ar an Acht Airgeadais 1970

CUID 6

Leasuithe ar an Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú) 1980
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————————

Uimhir 34 de 2009

————————

AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM
BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT—

CHUN AGHAIDH A THABHAIRT AR BHAGAIRT
THROMAÍ AR AN nGEILLEAGAR AGUS AR
CHOBHSAÍOCHT SHISTÉAMACH FORAS
CREIDMHEASA SA STÁT I gCOITINNE TRÍ SHOCRÚ A
DHÉANAMH, GO hÁIRITHE, MAIDIR LE COMHLACHT
A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN
GHNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT
SÓCMHAINNÍ CHUN NA gCRÍOCH SEO A LEANAS—

(A) AN GHNÍOMHAIREACHT SIN D’FHÁIL
SÓCMHAINNÍ ÁIRITHE Ó DHAOINE ÁIRITHE A
AINMNEOIDH AN tAIRE AIRGEADAIS,

(B) AISTRIÚ DLÚSÚIL ÉIFEACHTACH NA
SÓCMHAINNÍ SIN CHUIG AN
nGNÍOMHAIREACHT SIN A DHÉANAMH,

(C) AN GHNÍOMHAIREACHT SIN DO SHEALBHÚ,
DO BHAINISTIÚ AGUS DO RÉADÚ NA
SÓCMHAINNÍ SIN (LENA nÁIRÍTEAR ÚS AGUS
CAIPITEAL ATÁ DLITE A BHAILIÚ,
COMHTHAOBHACHT A THÓGÁIL NÓ A
GHLACADH CHUICI FÉIN MÁS GÁ AGUS CISTÍ
A SHOLÁTHAR MÁS CUÍ),

(D) AN GHNÍOMHAIREACHT SIN DO DHÉANAMH
GACH BEART IS GÁ NÓ IS FÓIRSTEANACH
CHUN LUACH NA SÓCMHAINNÍ A AISTRÍTEAR
CHUICI A CHOSAINT, CHUN CUR LEIS AGUS
CHUN RÉADÚ NÍOS FEARR A DHÉANAMH AIR,

(E) AN GHNÍOMHAIREACHT SIN DO
CHOMHLÍONADH CIBÉ FEIDHMEANNA EILE, A
BHAINEANN LE BAINISTIÚ NÓ LE RÉADÚ NA
SÓCMHAINNÍ SIN, MAR A FHORÁILTEAR SAN
ACHT SEO NÓ MAR A ORDÓIDH AN tAIRE,
AGUS
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(F) ATHSTRUCHTÚRÚ FORAS CREIDMHEASA,

LENA bhFUIL TÁBHACHT SHISTÉAMACH DON
GHEILLEAGAR, A ÉASCÚ, AGUS

DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LUACHÁIL NA
SÓCMHAINNÍ LENA mBAINEANN AGUS LE
hATHBHREITHNIÚ A DHÉANAMH AR AON
LUACHÁIL DEN SÓRT SIN,

DO THABHAIRT DON GHNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA
UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ CUMHACHTAÍ
ÁIRITHE AGUS FEIDHMEANNA ÁIRITHE EILE I
LEITH TALÚN NÓ LEASA I dTALAMH A FHAIGHEANN
AN GHNÍOMHAIREACHT SIN, LENA nÁIRÍTEAR
CUMHACHTAÍ A BHAINEANN LE TALAMH A
FHORBAIRT,

DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hEISIÚINT FIACH-
URRÚS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS AG AN
nGNÍOMHAIREACHT SIN LE LINN A FEIDHMEANNA
A CHOMHLÍONADH FAOIN ACHT SEO,

DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hIMEACHTAÍ
DLÍTHIÚLA ÁIRITHE A BHAINEANN LE SÓCMHAINNÍ
A FHAIGHEANN AN GHNÍOMHAIREACHT SIN, DO
LEASÚ ACHT AN BHAINC CHEANNAIS 1942, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[22 Samhain, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1
Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir críche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(3) Féadfar le hordú faoi fho-alt (2), i leith na leasuithe ar
Achtanna a leagtar amach i gCuid 15 agus i Sceideal 3, laethanta
éagsúla a cheapadh chun Achtanna éagsúla, nó forálacha éagsúla
díobh, a leasú.

(4) Féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 1942 go 2009 a ghairm d’Achtanna an
Bhainc Ceannais 1942 go 2001, d’Acht an Bhainc Ceannais agus
Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003, d’Acht an Bhainc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004, den
fho-alt seo, d’alt 232, agus de Chuid 2 de Sceideal 3 le chéile.

2.—Is iad críocha an Achta seo—

(a) aghaidh a thabhairt ar an mbagairt thromaí ar an
ngeilleagar agus ar chobhsaíocht foras creidmheasa sa
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Stát i gcoitinne agus ar an ngá atá leis an gcóras
airgeadais sa Stát a chothabháil agus a chobhsú, agus

(b) aghaidh a thabhairt ar an ngéarghá atá leis na nithe seo
a leanas—

(i) infhaighteacht creidmheasa a éascú i ngeilleagar an
Stáit,

(ii) na fadhbanna arna gcruthú leis an ngéarchéim
airgeadais a réiteach ar mhodh dlúsúil agus
éifeachtúil agus téarnamh a bhaint amach sa
gheilleagar,

(iii) leas an Stáit a chosaint i leith na ráthaíochtaí arna
n-eisiúint ag an Stát de bhun an Achta um Fhorais
Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 agus taca
a chur faoi na bearta a rinne an Rialtas ina thaobh
sin,

(iv) leasanna cáiníocóirí a chosaint,

(v) athstruchtúrú foras creidmheasa, lena bhfuil tábhacht
shistéamach don gheilleagar, a éascú,

(vi) deireadh a chur le héiginnteacht maidir le luacháil
agus suíomh sócmhainní áirithe de chuid foras
creidmheasa lena bhfuil tábhacht shistéamach don
gheilleagar, agus

(vii) muinín in earnáil na baincéireachta a thabhairt i réim
athuair agus taca a chur faoi éifeacht beart
tacaíochta Rialtais i ndáil leis an earnáil sin, agus

(viii) rannchuidiú maidir le forbairt shóisialta agus
gheilleagrach an Stáit.

3.—Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo—

(a) cosc a chur ar an nGobharnóir, ar an mBanc Ceannais ná
ar an Údarás Rialála feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil
le haon fhoras creidmheasa nó le haon duine eile a
údaraítear nó a rialáiltear sa Stát, ná

(b) difear d’aon oibleagáid a eascraíonn—

(i) faoi na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail
Eorpacha, ná

(ii) faoi Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais.

4.—(1) San Acht seo—

déanfar “faigh”, i ndáil le sócmhainn bhainc, a fhorléiriú de réir fho-
alt (2);

ciallaíonn “sócmhainn bhainc fhaighte” sócmhainn bhainc a bheidh
faighte ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS agus a mbeidh
leas inti á choinneáil ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS;

ciallaíonn “punann fhaighte”, i ndáil le foras rannpháirteach, na
sócmhainní bainc go léir a shonraítear i bhfógra críochnúcháin, ar
sócmhainní iad atá faighte ón bhforas rannpháirteach;

tá le “sceideal fála” an bhrí a thugtar le hailt 87 agus 89;
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ciallaíonn “luach fála”, i ndáil le sócmhainn bhainc, an luach a
chinnfidh GNBS de réir na modheolaíochta luachála;

ciallaíonn “foras creidmheasa iarrthach” foras creidmheasa atá ag
déanamh, nó a rinne, iarratas ar ainmniú faoi alt 62;

tá le “comhalta ceaptha”, i ndáil leis an mBord, an bhrí a thugtar le
halt 19;

tá le “féichiúnaí comhlachaithe” an bhrí a thugtar le halt 70;

folaíonn “sócmhainn bhainc”—

(a) saoráid chreidmheasa,

(b) aon urrús a bhaineann le saoráid chreidmheasa,

(c) gach ceart eile a eascraíonn go díreach nó go
neamhdhíreach i dtaca le saoráid chreidmheasa,

(d) gach sócmhainn eile atá ar úinéireacht ag foras
rannpháirteach, agus

(e) leas i sócmhainn bhainc dá dtagraítear in aon cheann de
mhíreanna (a) go (d);

ciallaíonn “Bord” Bord GNBS dá dtagraítear in alt 19;

folaíonn “iasacht a fháil” airgead a chruinniú in aon slí (lena n-
áirítear, go háirithe, iasacht a fháil trí bhannaí, bintiúir agus fiach-
urrúis, cibé acu tánaisteach nó nach ea, a chruthú agus a eisiúint);

ciallaíonn “Banc Ceannais” an Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann;

ciallaíonn “Cathaoirleach” an comhalta ceaptha a ainmneofar faoi
alt 25;

folaíonn “muirear”—

(a) morgáiste, morgáiste breithiúnais, muirear, lian, gealltán,
fiach-urrú nó leas urrúis eile nó eire nó comhthaobhacht
in aon mhaoin nó thar aon mhaoin,

(b) sannadh ar mhodh urrúis, agus

(c) gealltanas ó aon duine (lena n-áirítear aturnae) nó
comhaontú aige nó aici chun leas urrúis i maoin a
thabhairt nó a chruthú;

ciallaíonn “Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin” an Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin a cheapfar faoi alt 37 nó 40(3), agus folaíonn sé—

(a) i ndáil le haon fheidhm de chuid GNBS a mbeidh an
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin tar éis oifigeach do
GNBS a údarú chun í a chomhlíonadh, an t-oifigeach
sin, agus

(b) aon oifigeach do GNBS a ainmneoidh an Bord faoi alt
38(4);

ciallaíonn “cuideachta”—

(a) cuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí, nó
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(b) comhlacht a bhunaítear faoi dhlíthe stáit seachas an Stát

agus a fhreagraíonn do chomhlacht dá dtagraítear i mír
(a);

ciallaíonn “fógra críochnúcháin” fógra dá dtagraítear in alt 97;

tá le “faisnéis rúnda” an bhrí a thugtar le halt 202;

ciallaíonn “Cúirt” an Ard-Chúirt;

folaíonn “saoráid chreidmheasa” gach saghas garaíochta airgeadais
(lena n-áirítear saoráid iasachta, líne chreidmheasa, saoráid fálaithe,
saoráid díorthaigh, banna, litir chreidmheasa, saoráid ráthaíochta,
saoráid lascainithe sonrasc, saoráid fachtóireachta fiach,
comhshocraíocht iarchurtha íocaíochta, saoráid léasúcháin,
ráthaíocht, slánaíocht agus aon gharaíocht airgeadais eile is cúis le
hoibleagáid íocaíochta nó aisíocaíochta) a sholáthraítear
d’fhéichiúnaí nó d’fhéichiúnaí comhlachaithe, cibé acu ina aonar nó
ina haonar nó i dteannta duine nó daoine eile agus cibé acu mar
chuid de shindeacáit nó ar shlí eile;

ciallaíonn “doiciméadacht saoráide creidmheasa”, i ndáil le saoráid
chreidmheasa, na doiciméid, na conarthaí, na hionstraimí agus na
comhaontuithe ina bhfuil nó lena bhfianaítear na téarmaí nó na
coinníollacha is infheidhme maidir le haon ghné den tsaoráid
chreidmheasa nó le haon chomhshocraíocht ghaolmhar nó idirbheart
gaolmhar a dhéantar i dtaca léi, nó lena ndéantar an céanna a rialú
nó a rialáil ar shlí eile, lena n-áirítear aon doiciméad a eisíonn nó a
dhéanann aon duine lena gcruthaítear nó lena soláthraítear, go
díreach nó go neamhdhíreach, nó a luaitear ina leith go gcruthaítear
nó go soláthraítear leis, aon urrús, ráthaíocht nó urra, nó sochar nó
comhthaobhacht eile, i dtaca leis an tsaoráid chreidmheasa nó leis
an gcomhshocraíocht ghaolmhar nó leis an idirbheart gaolmhar;

tá le “foras creidmheasa” an bhrí chéanna atá leis in Acht an Bhainc
Ceannais 1997;

ciallaíonn “féichiúnaí” duine ar a bhfuil nó ar a raibh féichiúnas nó
oibleagáid i leith forais rannpháirtigh faoi shaoráid chreidmheasa nó
i dtaca le saoráid chreidmheasa;

ciallaíonn “fiach-urrús” nóta, bille, banna nó ionstraim airgeadais
dá shamhail;

ciallaíonn “sócmhainn bhainc ainmnithe” sócmhainn bhainc a
shonraítear i sceideal fála a mbeifear tar éis í a sheirbheáil ar fhoras
rannpháirteach de réir alt 87 nó 89;

ciallaíonn “talamh forbraíochta” talamh, cibé áit a bhfuil sé (gan
beann ar a criosú ná ar a stádas faoi na hAchtanna um Pleanáil agus
Forbairt 2000 go 2007 ná faoi aon achtachán eile nó dlí
infheidhme)—

(a) ar foirgníodh oibreacha nó déanmhais, nó a bhfuil
oibreacha nó déanmhais le foirgniú, ann, air, thairis nó
faoi, nó

(b) i gcás gur beartaíodh athrú ábhartha a dhéanamh ar úsáid
na talún,

agus ar beartaíodh é a dhíol nó é a shaothrú ar shlí eile;

tá le “sócmhainn bhainc incháilithe” an bhrí a thugtar le halt 69(4);
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tá le “Reacht CEBC” an bhrí a thugtar le halt 2 d’Acht an Bhainc
Cheannais 1942;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 8
chun bheith ina lá bunaithe;

tá le “na Comhphobail Eorpacha” an bhrí a thugtar le halt 1 d’Acht
na gComhphobal Eorpach 1972;

ciallaíonn “bliain airgeadais” i ndáil le GNBS—

(a) an tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch an
31 Nollaig 2010, agus

(b) gach tréimhse 12 mhí dá héis sin dar críoch an 31 Nollaig
in aon bhliain;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais, agus aon tagairtí
do chomhlíonadh feidhmeanna folaíonn siad, maidir le cumhachtaí
agus dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall
na ndualgas;

tá le “Gobharnóir” an bhrí chéanna atá leis in Acht an Bhainc
Cheannais 1942;

ciallaíonn “ráthóir” duine ag a bhfuil ráthaíocht nó slánaíocht déanta
i dtaca le sócmhainn bhainc;

ciallaíonn “leas” i ndáil le sócmhainn bhainc—

(a) iomlán na sócmhainne bainc nó aon chuid nó aon chodán
den tsócmhainn bhainc,

(b) aon eastát eile sa tsócmhainn bhainc, aon cheart nó aon
teideal chuici nó aon leas inti (cibé acu dlíthiúil nó
tairbhiúil), nó

(c) aon leas, seachas leas dlíthiúil nó tairbhiúil;

tá le “talamh” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Athchóiriú an
Dlí Talún agus Tíolactha 2009, ach folaíonn sé freisin aon cheart nó
leas i dtalamh nó thairis;

folaíonn “imeachtaí dlíthiúla” réiteach ceangailteach díospóide d’aon
chineál, agus folaíonn sé eadráin go sonrach;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis san Acht Rialtais
Áitiúil 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “GNBS” an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní;

ciallaíonn “grúpeintiteas de chuid GNBS”—

(a) fochuideachta de chuid GNBS (de réir na brí a thugtar le
halt 155 d’Acht na gCuideachtaí 1963), nó

(b) aon chomhlacht corpraithe eile agus aon iontaobhas,
comhpháirtíocht, comhshocraíocht chun brabúis agus
caillteanais a pháirtiú, comhfhiontar, comhlachas,
sindeacáit nó comhshocraíocht eile a fhoirmeoidh, a



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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chláróidh, a chorpróidh nó a bhunóidh GNBS chun aon
cheann dá feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh;

tá le “neamhchomhlíontach”, i ndáil le sócmhainn bhainc, an bhrí a
thugtar le fo-alt (3);

ciallaíonn “GBCN” Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta;

ciallaíonn “oifigeach do GNBS”—

(a) Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS, agus

(b) aon duine a bheidh sannta do GNBS de réir alt 42;

ciallaíonn “foras rannpháirteach” foras creidmheasa arna ainmniú ag
an Aire faoi alt 67, lena n-áirítear aon fhochuideachta dá chuid nach
n-eisiatar faoin alt sin;

ciallaíonn “sócmhainn chomhlíontach” sócmhainn bhainc nach
sócmhainn neamhchomhlíontach;

ciallaíonn “tuarascáil ráithiúil” an tuarascáil chuig an Aire faoi alt 55;

tá le “Údarás Rialála” an bhrí chéanna atá leis in Acht an Bhainc
Cheannais 1942;

folaíonn “urrús”—

(a) muirear,

(b) ráthaíocht, slánaíocht nó urra,

(c) ceart fritháirimh,

(d) bintiúr,

(e) bille malairte,

(f) nóta gealltanais,

(g) comhthaobhacht,

(h) aon slí eile chun na nithe seo a leanas a áirithiú—

(i) fiach a íoc, nó

(ii) oibleagáid nó dliteanas a chomhall nó a
chomhlíonadh,

agus

(i) aon chomhaontú nó comhshocraíocht eile dá
chomhéifeacht nó dá comhéifeacht;

ciallaíonn “glacadóir reachtúil” glacadóir a cheapfaidh GNBS de
bhun alt 147;

ciallaíonn “fochuideachta” fochuideachta (de réir na brí a thugtar le
halt 155 d’Acht na gCuideachtaí 1963) nó foghnóthas (de réir na
brí a thugtar le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí:
Grúpchuntais) 1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992));
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ciallaíonn “urra” duine a sholáthair urrús i dtaca le féichiúnaí d’aisíoc
saoráide creidmheasa nó i dtaca le hoibleagáidí ráthóra faoi
ráthaíocht nó faoi shlánaíocht;

tá le “deimhniú imréitigh cánach” an bhrí a thugtar le cibé acu d’alt
1094 nó 1095 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 ag a bhfuil
feidhm sa chás áirithe;

ciallaíonn “luach fála iomlán punainne”, i ndáil le punann fhaighte
forais rannpháirtigh, iomlán na luachanna fála uile ar phunann
fhaighte an fhorais rannpháirtigh agus aon cheann dá
fhochuideachtaí is forais rannpháirteacha freisin;

tá le “na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha” an bhrí a
thugtar dó le halt 1 d’Acht na gComhphobal Eorpach 1972;

ciallaíonn “modheolaíocht luachála” an mhodheolaíocht luachála atá
leagtha amach i gCuid 5.

(2) Folaíonn tagairt san Acht seo d’fháil, i ndáil le sócmhainn
bhainc—

(a) aistriú dleathach nó tairbhiúil de chineál ar bith, lena n-
áirítear dílsiú trí fheidhmiú dlí,

(b) comharbas trí fheidhmiú dlí,

(c) aistriú sintéiseach,

(d) aistriú priacail,

(e) iontaobhas a fhorchur,

(f) leas iontaobhais a chruthú,

(g) nuachan,

(h) sannadh,

(i) glacadh,

(j) fopháirteachas,

(k) fo-chonraitheoireacht, agus

(l) aistriú, fáil, glacadh nó dílsiú d’aon chineál eile atá
aitheanta leis an dlí is infheidhme maidir leis an
tsócmhainn bhainc.

(3) Chun críocha an Achta seo, is sócmhainn
neamhchomhlíontach aon sócmhainn bhainc, más rud é—

(a) go bhfuil sí i gcúrsa a foriata nó a forfheidhmithe ar shlí
eile,

(b) go bhfuil an phríomhshuim nó an t-ús nó iad araon i
riaráiste,

(c) go bhfuil an t-ús á chaipitliú nó á iarchur ar shlí eile nó
caipitlithe nó iarchurtha ar shlí eile seachas de réir a
téarmaí,
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(d) nach bhfuil íocaíochtaí á nglanadh nó glanta,

(e) nach bhfuil a cúnaint á gcomhlíonadh nó comhlíonta, nó

(f) nach bhfuil oibleagáidí eile á gcomhlíonadh nó
comhlíonta.

5.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní a
dhéanamh ar dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach é a dhéanamh
chun an tAcht seo a thabhairt i ngníomh.

(2) I gcás go ndéanfar le foráil den Acht seo a cheangal ar an
Aire, nó a údarú dó nó di, rialacháin a dhéanamh—

(a) féadfar foráil éagsúil a dhéanamh leis na rialacháin sin
maidir le himthosca nó cásanna, aicmí nó cineálacha
éagsúla, agus

(b) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha nó
idirthréimhseacha a bheith sna rialacháin sin is dóigh leis
an Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha an Achta
seo.

6.—(1) Déanfar na caiteachais arna dtabhú ag an Aire ag riaradh
an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Déanfar na caiteachais arna dtabhú ag GBCN faoin Acht seo
a íoc as an bPríomh-Chiste agus as toradh fáis an Chiste sin.

(3) Déanfar na caiteachais arna dtabhú ag GBCN i ndáil le GNBS
ón 7 Aibreán 2009 i leith a íoc as an bPríomh-Chiste agus as toradh
fáis an Chiste sin.

7.—(1) Aon duine ar a bhforchuirtear oibleagáid le halt 202(2) nó
faoi agus a mhainneoidh, go hintinneach, an oibleagáid a
chomhlíonadh, beidh cion déanta aige nó aici.

(2) Aon duine a dhéanfaidh, go hintinneach, go meargánta nó trí
mhórfhaillí, faisnéis bhréagach nó mhíchruinn a sholáthar do GNBS,
beidh cion déanta aige nó aici.

(3) Beidh cion déanta ag duine, más rud é—

(a) go ndéanann an duine, go hintinneach, faisnéis a choimeád
siar ó GNBS de shárú ar oibleagáid, arna forchur leis an
Acht seo nó faoi, an fhaisnéis sin a sholáthar, agus

(b) go ndéanann an duine amhlaidh le hintinn tionchar
ábhartha a imirt—

(i) ar an modh ar a bpléann GNBS le sócmhainn bhainc,

(ii) ar bhreith ó GNBS staonadh ó phlé le sócmhainn
bhainc, nó

(iii) ar an luach a chinnfidh GNBS do shócmhainn bhainc.

(4) Aon duine a dhéanann, go hintinneach, faisnéis a choimeád
siar ó GNBS, de shárú ar oibleagáid, arna forchur faoin Acht seo,
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an fhaisnéis sin a sholáthar, beidh cion déanta aige nó aici, más rud
é go ndéantar, de dheasca an fhaisnéis a choimeád siar, tionchar
ábhartha a imirt—

(a) ar an modh ar a bpléann GNBS le sócmhainn bhainc,

(b) ar bhreith ó GNBS staonadh ó phlé le sócmhainn bhainc,
nó

(c) ar an luach a chinnfidh GNBS do shócmhainn bhainc.

(5) Aon fhoras creidmheasa a dhéanann cion faoin alt seo,
dlitear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a
chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €20,000,000 a
chur air.

(6) Aon duine seachas foras creidmheasa a dhéanann cion faoin
alt seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €5,000,000,
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) Más rud é, maidir le cion faoin alt seo—

(a) go bhfuil comhlacht corpraithe tar éis é a dhéanamh, agus

(b) go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú,
nó go bhfuil sé inchurtha síos d’aon fhaillí thoiliúil ar
thaobh, aon duine—

(i) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó aon oifigeach eile de
chuid an chomhlachta chorpraithe, nó

(ii) a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil
den sórt sin,

glacfar leis go bhfuil an duine sin, agus an comhlacht corpraithe
freisin, tar éis cion a dhéanamh agus dlífear imeachtaí a thionscnamh
ina aghaidh nó ina haghaidh agus é nó í a phionósú amhail is dá
mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(8) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a
bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta chorpraithe sin, tá feidhm ag
fo-alt (7) i ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i dtaca
lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail is dá
mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta chorpraithe é
nó í.
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CUID 2

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

CAIBIDIL 1

Bunú, Feidhmeanna agus Cumhachtaí

8.—Déanfaidh an tAire le hordú lá a cheapadh mar an lá bunaithe
chun críocha an Achta seo.

9.—(1) Bunaítear, ar an lá bunaithe, comhlacht ar a dtabharfar an
Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (dá
ngairtear “GNBS” san Acht seo), chun na feidhmeanna a shanntar
dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh GNBS ina comhlacht corpraithe agus comharbas
suthain aici. Tá cumhacht agartha ag GNBS agus tá sí inagartha
faoina hainm corpraithe agus tá cumhacht aici talamh nó leas i
dtalamh a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt, agus aon mhaoin eile
a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(3) Ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt leis an Acht seo,
tá GNBS neamhspleách i gcomhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht
seo.

10.—(1) Is iad críocha GNBS rannchuidiú leis na críocha a
shonraítear in alt 2 a bhaint amach trí na nithe seo a leanas a
dhéanamh—

(a) cibé sócmhainní bainc incháilithe a fháil, de réir mar is cuí,
ó fhorais rannpháirteacha,

(b) plé go dlúsúil leis na sócmhainní a fhaigheann sí, agus

(c) luach na sócmhainní sin a chosaint nó cur leis ar shlí eile,
ar mhaithe le leasanna an Stáit.

(2) A mhéid is féidir, déanfaidh GNBS, go dlúsúil agus i
gcomhréir leis na críocha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhaint amach,
an toradh airgeadais is fearr is inbhainte amach a fháil don Stát, ag
féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) an costas ar an Státchiste as sócmhainní bainc a fháil agus
as plé le sócmhainní bainc faighte,

(b) an costas caipitil agus costais eile ar GNBS, agus

(c) aon toisc eile is dóigh le GNBS is iomchuí maidir lena
críocha a bhaint amach.

11.—(1) D’fhonn a críocha a bhaint amach, comhlíonfaidh GNBS
na feidhmeanna seo a leanas:

(a) cibé sócmhainní bainc incháilithe, is dóigh léi is gá nó is
inmhianaithe chun a críocha a bhaint amach, a fháil, de
réir Chuid 6, ó fhorais rannpháirteacha;
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́
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(b) sócmhainní bainc faighte a shealbhú, a bhainistiú agus a

réadú (lena n-áirítear ús, príomhshuim agus caipiteal atá
dlite a bhailiú, comhthaobhacht a thógáil nó a ghlacadh
ar láimh, más gá, agus cistí a sholáthar, más cuí);

(c) cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh, a bhaineann le
sócmhainní bainc faighte a bhainistiú nó a réadú, a
ordóidh an tAire de bhun alt 14;

(d) gach beart is gá nó is fóirsteanach a dhéanamh chun luach
sócmhainní bainc faighte a chosaint, chun cur leis nó chun
é a réadú, lena n-áirítear—

(i) iasachtaí nó punanna iasachtaí a dhiúscairt sa
mhargadh ar an bpraghas is fearr is infhaighte,

(ii) punanna iasachtaí a urrúsú nó a athmhaoiniú, agus

(iii) aon urrús iomchuí a shealbhú, a athmhaoiniú, a réadú
agus a dhiúscairt.

(2) Beidh aird ag GNBS, le linn di a feidhmeanna a fheidhmiú, ar
an ngá atá ann comhchruinnithe míchuí nó saofaí míchuí sa
mhargadh le haghaidh talún forbraíochta a sheachaint.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, cibé feidhmeanna breise a
bhaineann le feidhmeanna GNBS de thuras na huaire, a mheasfaidh
sé nó sí is gá chun a críocha a bhaint amach, a thabhairt do GNBS,
faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a shonrófar san ordú.

(4) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha, is gá, i dtuairim an Aire, chun lánéifeacht a thabhairt
don ordú, a bheith in ordú faoin alt seo.

(5) Déanfar ordú faoi fho-alt (3) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

(6) Gníomhóidh GNBS ar mhodh trédhearcach le linn di a
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhall, a mhéid a bheidh sé i
gcomhréir le comhlíonadh cuí, éifeachtúil agus éifeachtach na
bhfeidhmeanna sin déanamh amhlaidh.

12.—(1) Tá ag GNBS na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach maidir lena críocha a bhaint amach agus lena
feidhmeanna a chomhlíonadh, nó a ghabhann leis an gcéanna.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh GNBS—

(a) caipiteal cothromais agus saoráidí creidmheasa a sholáthar
ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí le GNBS,

(b) iasachtaí a fháil ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí
le GNBS,

(c) íoc airgid a urrú ar aon mhodh, lena n-áirítear ar
shócmhainní GNBS nó ar aon mhaoin áirithe, láithreach
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nó todhchaí, agus ar aon chearta áirithe, láithreacha nó
todhchaí, de chuid GNBS,

(d) aon fhorfheidhmiú, athstruchtúrú, atheagrú, scéim
comhshocraíochta nó aon chomhréiteach eile a
thionscnamh nó a bheith rannpháirteach ann nó inti,

(e) roghanna conartha agus ionstraimí díorthaíocha airgeadais
eile a dhéanamh (lena n-áirítear ionstraimí arna
sloinneadh in airgeadraí seachas airgeadra an Stáit), arb
iad a gcríocha—

(i) cealú nó laghdú a dhéanamh ar phriacal caillteanais
de dheasca athruithe ar rátaí úis, rátaí malairte
airgeadra nó tosca eile dá samhail, nó

(ii) cealú nó laghdú a dhéanamh ar na costais a bhaineann
le cistí a chruinniú nó le hiasachtaí a fháil nó ar an
gcostas a bhaineann le hidirbhearta eile a dhéantar i
ngnáthchúrsa gnó,

(f) ráthú a dhéanamh, le hurrús nó gan urrús, ar fhéichiúnas
agus ar chomhlíonadh oibleagáidí daoine eile (cibé acu a
gheobhaidh nó nach bhfaighidh GNBS aon chomaoin as
an ráthaíocht a thabhairt, nó aon bhuntáiste díreach nó
neamhdhíreach as an gcéanna),

(g) ionstraimí soshannta a tharraingt, a ghlacadh agus a
shannadh,

(h) sócmhainní a dháileadh in specie ar an Aire,

(i) aon urrús, ráthaíocht, slánaíocht nó urra a ghlacadh,

(j) conarthaí árachais a dhéanamh, agus árachú agus féin-
árachú a dhéanamh, i ndáil le haon cheann dá cuid
gníomhaíochtaí agus maoine,

(k) aon urrús, ráthaíocht nó slánaíocht a fhorfheidhmiú,

(l) comhréiteach a dhéanamh maidir le haon éileamh,

(m) cuntais bhainc a oscailt agus a chothabháil, lena n-áirítear
cuntais in airgeadraí seachas airgeadra an Stáit, agus
idirbhearta riachtanacha baincéireachta a chur i gcrích,

(n) grúpeintiteas de chuid GNBS a fhoirmiú chun aon cheann
dá feidhmeanna a chomhlíonadh,

(o) urrús a thabhairt i gcomhair aon fhéich, oibleagáide nó
dliteanais de chuid grúpeintitis de chuid GNBS,

(p) comhpháirtíocht nó comhfhiontar a dhéanamh chun aon
cheann dá feidhmeanna a chomhlíonadh,

(q) iontaobhas a bhunú nó a bheith rannpháirteach in
iontaobhas mar iontaobhaí nó mar thairbhí,

(r) fiach-urrúis, lena n-áirítear ionstraimí cothromais agus
féich (ach gan bheith teoranta dóibh) a fháil ar iasacht, a
thabhairt ar iasacht nó a aistriú,
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(s) maoin a fháil agus a dhiúscairt,

(t) sócmhainní bainc nach sócmhainní incháilithe bainc a
cheannach, trí chomhaontú, i gcás gur dóigh le GNBS gur
riachtanach déanamh amhlaidh ar mhaithe le cuí-
chomhlíonadh a feidhmeanna,

(u) a cistí a infheistiú de réir mar a chinnfidh an Bord,

(v) maoin a dhílsiú d’aon duine eile thar ceann GNBS, nó ar
mhaithe léi, agus iontaobhas á dhearbhú i bhfabhar
GNBS nó gan é a bheith á dhearbhú,

(w) maoin iomlán nó infheistíochtaí iomlána GNBS, nó aon
chuid di nó dóibh, a dhíol nó a dhiúscairt, i dteannta a
chéile nó i gcodanna, ar cibé comaoin agus ar cibé
téarmaí is cuí leis an mBord,

(x) aon fhiach, oibleagáid nó dliteanas a chomhall,

(y) aon cheadúnas a cheannach, a shealbhú agus a dhíol,

(z) aon iarratas pleanála i ndáil le talamh a dhéanamh agus
idirghabháil a dhéanamh in aon iarratas pleanála arna
dhéanamh ag duine eile,

(aa) aon iarratas a dhéanamh chun mianraí ar thalamh a
fhorbairt,

(ab) forbairt a ghabháil de láimh chun luach iomlán aon
sócmhainne a réadú,

(ac) aon ghnó a sheoladh a mheasann GNBS a fhéadfar a
sheoladh go caothúil i dtaca le haon cheann dá
feidhmeanna nó atá ceaptha, go díreach nó go
neamhdhíreach, cur le luach aon mhaoin nó aon cheart
de chuid GNBS nó réadú an chéanna a éascú nó iad a
thabhairt chun bheith brabúsach,

(ad) sochar a fháil ó aon chreidmheasanna carbóin a
gheobhaidh sí, agus

(ae) na nithe eile sin go léir a dhéanamh a mheasfaidh an Bord
atá teagmhasach nó atá ar mhaithe le haon cheann de
chríocha GNBS faoin Acht seo a bhaint amach.

(3) Aon tagairt i bhforáil eile den Acht seo do chumhacht nó
d’fheidhmiú cumhachta a thugtar leis an alt seo, ní dhéanfaidh sí
oibriú an ailt seo a theorannú go hintuigthe mura mbeidh a mhalairt
d’intinn sainráite.

(4) Féadfaidh GNBS aon cheann dá cumhachtaí a fheidhmiú nó
aon cheann dá feidhmeanna a sheoladh—

(a) laistigh den Stát nó in aon áit lasmuigh den Stát,

(b) go haonarach nó i dteannta daoine eile, agus

(c) le gníomhaire, grúpeintiteas de chuid GNBS, conraitheoir,
fachtóir nó le hiontaobhaí, nó tríd an gcéanna.

(5) Féadfaidh GNBS a séala a úsáid lasmuigh den Stát.



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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(6) Féadfaidh GNBS aon cheann dá cumhachtaí a fheidhmiú chun

tairbhe do ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

(7) Ní údaraítear le haon aon ní san Acht seo do GNBS, nuair a
bheidh aon chumhacht dá cuid á feidhmiú nó aon fheidhm dá cuid á
seoladh aici in aon áit, gníomhú seachas de réir dhlí na háite sin.

(8) I bhfeidhmiú a cumhachtaí faoi mhíreanna (s), (z), (ab) agus
(ac) d’fho-alt (2), beidh aird ag GNBS ar phleanáil chuí agus forbairt
inmharthana mar a luaitear i mbeartas an Rialtais agus in aon
treoirlínte pleanála réigiúnaí iomchuí (de réir bhrí an Achta um
Pleanáil agus Forbairt 2000) agus pleananna forbartha réigiúnaí
iomchuí (de réir bhrí an Achta sin).

13.—(1) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint i scríbhinn chuig
GNBS chun críocha an Achta seo agus, a mhéid a bhaineann aon
treoirlínte den sórt sin le saincheisteanna a thagann faoi réimse
freagrachta an Ghobharnóra, rachaidh an tAire i gcomhairle leis an
nGobharnóir sula ndéanfaidh sé nó sí amhlaidh.

(2) Go háirithe, agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint i ndáil leis na críocha a
luaitear i bhfomhír (viii) d’alt 2(b).

(3) Le linn di a cuid feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh,
beidh aird ag GNBS ar aon treoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire
faoin alt seo.

(4) A luaithe is indéanta tar éis treoirlínte a eisiúint—

(a) cuirfidh an tAire faoi deara na treoirlínte a fhoilsiú san
Iris Oifigiúil, agus

(b) leagfaidh an tAire cóip de na treoirlínte faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas.

14.—(1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt do
GNBS maidir le críocha an Achta seo a bhaint amach.

(2) Go háirithe, agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfaidh an tAire ordacháin a thabhairt i ndáil leis na críocha a
luaitear i bhfomhír (viii) d’alt 2(b).

(3) Comhlíonfaidh GNBS ordachán ón Aire faoin alt seo.

(4) A luaithe is indéanta tar éis ordachán a thabhairt do GNBS—

(a) cuirfidh an tAire faoi deara an t-ordachán a fhoilsiú san
Iris Oifigiúil, agus

(b) leagfaidh an tAire cóip den ordachán faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

15.—(1) Ní mheasfar, maidir le haon duine de na daoine a luaitear
i bhfo-alt (2), nuair a bheidh feidhm faoin Acht seo á comhall aige
nó aici, de bhrí amháin go bhfuil an fheidhm sin á comhall aige nó
aici, gur cúlstiúrthóir (de réir na brí a thugtar le halt 27(1) d’Acht na
gCuideachtaí 1990) é nó í ná stiúrthóir de facto ná duine atá ag
comhall freagrachtaí bainistíochta de chuid—
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(a) aon fhorais rannpháirtigh,

(b) aon duine is féichiúnaí, ráthóir nó urra i ndáil le sócmhainn
bhainc fhaighte, nó

(c) duine is féichiúnaí comhlachaithe de chuid féichiúnaí dá
dtagraítear i mír (b).

(2) Is iad seo a leanas na daoine—

(a) an tAire,

(b) GNBS,

(c) aon chomhalta ceaptha den Bhord,

(d) Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS,

(e) oifigeach do GNBS,

(f) GBCN,

(g) aon fhostaí de chuid GBCN,

(h) Príomh-Fheidhmeannach GBCN,

(i) an Gobharnóir,

(j) stiúrthóir de chuid an Bhainc Ceannais,

(k) fostaí de chuid an Bhainc Ceannais,

(l) comhalta den Údarás Rialála,

(m) grúpeintiteas de chuid GNBS,

(n) stiúrthóir ar ghrúpeintiteas de chuid GNBS, agus

(o) oifigeach, sainchomhairleoir nó comhairleoir d’aon duine,
comhlacht nó údarás a luaitear i míreanna (a) go (n), nó
duine atá fostaithe ag an gcéanna nó faoin gcéanna nó
atá ag gníomhú thar ceann an chéanna.

(3) Chun críocha an ailt seo, is stiúrthóir de facto duine má
chinntear gur stiúrthóir de chuid cuideachta a bhí ann nó inti cé nár
ceapadh é nó í chun an phoist go foirmiúil nó go bailí.

16.—(1) D’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm ag forálacha
na nAchtanna um Éilliú a Chosc 1889 go 2001 maidir leo seo—

(a) gach oifigeach do GNBS,

(b) an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin,

(c) comhaltaí eile an Bhoird, agus

(d) gach stiúrthóir de chuid grúpeintitis de chuid GNBS.

(2) Más rud é, in aon imeachtaí in aghaidh duine a chomhlíonann
feidhmeanna do GNBS nó thar a ceann, nó a chomhlíonann
feidhmeanna i dtaca le luacháil sócmhainní bainc incháilithe, i leith



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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ciona faoin Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 nó faoin
Prevention of Corruption Act 1906 go suitear—

(a) gur tugadh don duine nó go bhfuair sé nó sí aon
bhronntanas, comaoin nó buntáiste, agus

(b) maidir leis an duine a thug an bronntanas, comaoin nó
buntáiste nó ar tugadh an bronntanas, comaoin nó
buntáiste thar a cheann nó thar a ceann—

(i) gur duine is féichiúnaí i ndáil le sócmhainn bhainc
incháilithe é nó í, nó

(ii) gur féichiúnaí comhlachaithe de chuid duine den sórt
sin é nó í,

measfar, mura gcruthófar a mhalairt, gur tugadh agus go bhfuarthas
an bronntanas nó an chomaoin nó an buntáiste go héillitheach mar
aslú nó mar luaíocht as an duine do chomhlíonadh aon cheann de na
feidhmeanna sin nó d’fhágáil an céanna gan chomhlíonadh.

17.—Gan dochar d’aon chosaint a bheidh ar fáil ar shlí eile, nó
d’aon díolúine arna teachtadh ar shlí eile le dlí, ag GNBS,
grúpeintiteas de chuid GNBS nó duine a shonraítear in alt 34(1), ní
bheidh aon chaingean le haghaidh damáistí ann in aghaidh GNBS,
grúpeintitis de chuid GNBS ná duine den sórt sin i leith nó de
dheasca comhlíonadh nó neamhchomhlíonadh aon cheann de na
feidhmeanna dá bhforáiltear i gCodanna 4, 5 agus 6 de mheon
macánta, nó i leith aon bhreithe a tugadh de mheon macánta aon
cheann de na feidhmeanna dá bhforáiltear i gCodanna 8 agus 9 a
chomhlíonadh nó gan an céanna a chomhlíonadh.

CAIBIDIL 2

Comhaltas an Bhoird agus Nithe Gaolmhara

18.—(1) Beidh Bord GNBS ann, a mbeidh na feidhmeanna seo a
leanas aige:

(a) a chinntiú go gcomhlíontar feidhmeanna GNBS go
héifeachtach agus go héifeachtúil;

(b) cuspóirí agus spriocanna straitéiseacha GNBS a shocrú;

(c) a chinntiú go bhfuil córais agus nósanna imeachta cuí i
bhfeidhm d’fhonn cuspóirí agus spriocanna straitéiseacha
GNBS a bhaint amach agus gach beart réasúnach atá ar
fáil dó a dhéanamh d’fhonn na spriocanna agus na
cuspóirí sin a bhaint amach.

(2) Chun críocha an Bord d’fheidhmiú a fheidhmeanna faoi fho-
alt (1), agus gan dochar d’aon cheann dá chumhachtaí de réir dlí,
féadfaidh an Bord a fhoráil go ndéanfaidh oifigeach do GNBS aon
fheidhm den sórt sin a chomhlíonadh.

(3) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, gníomhóidh an Bord
de mheon lánmhacánta go cúramach, go hoilte agus go dúthrachtach.
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19.—(1) Beidh ar an mBord—

(a) 7 gcomhalta arna gceapadh ag an Aire (dá ngairtear
“comhaltaí ceaptha” san Acht seo), agus

(b) Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS agus Príomh-
Fheidhmeannach GBCN mar chomhaltaí ex-officio.

(2) Faoi réir fho-ailt (3), (4) agus (6), ní cheapfaidh an tAire duine
le bheith ina chomhalta ceaptha nó ina comhalta ceaptha ach amháin
más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil saineolas agus taithí ag
leibhéal sinsearach aige nó aice i gceann amháin nó níos mó de na
réimsí seo a leanas:

(a) airgeadas agus eacnamaíocht;

(b) an dlí;

(c) tithíocht shóisialta agus forbairt pobail;

(d) cuntasaíocht agus iniúchóireacht;

(e) riarachán poiblí;

(f) bainistiú creidmheasa;

(g) maoiniú tionscadal;

(h) foirgníocht agus forbairt talún;

(i) bainistiú agus díol maoine;

(j) luacháil;

(k) pleanáil uirbeach agus talún;

(l) baincéireacht agus infheistiú;

(m) dócmhainneacht agus athstruchtúrú;

(n) bainistiú priacail.

(3) Aon duine atá i dteideal, de thuras na huaire, faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin, nó is comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí dícháilithe chun a cheaptha
nó a ceaptha mar chomhalta ceaptha den Bhord fad a bheidh sé nó
sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin.

(4) Aon duine is comhalta d’údarás áitiúil, beidh sé nó sí
dícháilithe chun a cheaptha nó a ceaptha mar chomhalta.

(5) Déanfaidh comhalta den Bhord, tráth nach déanaí ná 3 mhí
tar éis a cheaptha nó a ceaptha, deimhniú imréitigh cánach a
thabhairt don Aire.

(6) Déanfaidh an tAire, a mhéid is indéanta agus ag féachaint do
thaithí iomchuí, a chinntiú go mbeidh cóimheá chothromasach ann
idir fir agus mná i gcomhdhéanamh an Bhoird.

20.—(1) Faoi réir fho-alt (2), is é 5 bliana téarma oifige
comhalta cheaptha.
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(2) De na chéad chomhaltaí a cheapfar, ceapfaidh an tAire 2

chomhalta le haghaidh téarma oifige 3 bliana agus 3 chomhalta le
haghaidh téarma oifige 4 bliana.

(3) Faoi réir fho-alt (4), beidh comhalta ceaptha a rachaidh a
thréimhse oifige nó a tréimhse oifige in éag le himeacht aimsire in-
athcheaptha mar chomhalta den sórt sin.

(4) Ní bheidh comhalta ceaptha i dteideal fónamh ar feadh
tréimhse is faide ná 2 théarma oifige chomhleanúnacha.

21.—(1) Déanfar cibé luach saothair agus cibé liúntais a íoc le
comhalta ceaptha, mar aisíocaíocht ar chaiteachais a thabhófar, a
chinnfidh an tAire ó am go ham.

(2) Beidh comhalta ceaptha i seilbh oifige ar cibé téarmaí (seachas
luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a thabhófar a íoc) a
chinnfidh an tAire tráth ceaptha an chomhalta.

22.—(1) Scoirfidh comhalta ceaptha de bheith ina chomhalta nó
ina comhalta den sórt sin—

(a) má bhreithnítear ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(b) má dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) má chiontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(d) mura dtugann sé nó sí deimhniú imréitigh cánach mar a
cheanglaítear le halt 19(5),

(e) má chiontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, nó

(f) má dhícháilítear nó má shriantar é nó í ó bheith ina
stiúrthóir ar chuideachta.

(2) Más rud é, maidir le comhalta ceaptha—

(a) go ndéantar é nó í a ainmniú mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go ndéantar é nó í a thoghadh mar chomhalta de cheachtar
Teach den Oireachtas nó mar chomhalta de Pharlaimint
na hEorpa,

(c) go meastar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) go dtagann sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

scoireann sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta ceaptha nó ina
comhalta ceaptha.
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2009.
(3) Féadfaidh comhalta ceaptha aon tráth éirí as bheith ina

chomhalta nó ina comhalta trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire.
Beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a shonrófar sa litir nó an
tráth a gheobhaidh an tAire an litir, cibé acu is déanaí.

(4) Féadfaidh an tAire, ar fhógra réasúnach a thabhairt i
scríbhinn, comhalta ceaptha a chur aon tráth as comhaltas an Bhoird
(nó, más é nó más í an Cathaoirleach an comhalta ceaptha lena
mbaineann, é nó í a chur ón mBord nó as oifig an Chathaoirligh
amháin) más rud é—

(a) i dtuairim an Aire, maidir leis an gcomhalta—

(i) nach bhfuil sé nó sí ag comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna go leordhóthanach, cibé acu mar
gheall ar éagumas de dheasca tinnis nó díobhála nó
ar chúis éigin eile,

(ii) gur sháraigh sé nó sí alt 30 nó 31, nó

(iii) go bhfuil sé nó sí ciontach i mí-iompar a shonrófar
san fhógra scríofa,

(b) i dtuairim an Aire, gur tharla easaontacht ábhartha leasa i
ndáil leis an gcomhalta, nó

(c) gur dóigh leis an Aire é a bheith riachtanach nó
fóirsteanach é nó í a chur as oifig chun go gcomhlíonfaidh
GNBS a feidhmeanna go héifeachtach.

(5) Maidir le comhalta ceaptha den Bhord, ar dhul in éag nó ar
fhoirceannadh ar shlí eile dá théarma oifige nó dá téarma oifige,
glacfar leis freisin go bhfuil sé nó sí tar éis éirí as aon stiúrthóireacht
ar ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

23.—(1) Scoireann comhalta ex-officio den Bhord de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhord—

(a) má scoireann sé nó sí de bheith ina Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin nó ina Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
ar GNBS nó de bheith ina Phríomhfheidhmeannach nó
ina Príomhfheidhmeannach ar GBCN, de réir mar a
bheidh,

(b) má bhreithnítear ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(c) má dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(d) má chiontaítear é nó í i gcion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) má chiontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, nó

(f) má dhícháilítear nó má shriantar é nó í ó bheith ina
stiúrthóir ar chuideachta.

(2) Más rud é, maidir le comhalta ex-officio den Bhord—
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(a) go ndéantar é nó í a ainmniú mar chomhalta de Sheanad

Éireann,

(b) go ndéantar é nó í a thoghadh mar chomhalta de cheachtar
Teach den Oireachtas nó mar chomhalta de Pharlaimint
na hEorpa,

(c) go meastar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
ex-officio.

(3) Maidir le comhalta ex-officio den Bhord, ar dhul in éag nó ar
fhoirceannadh ar shlí eile dá théarma nó dá téarma oifige, glacfar
leis freisin go bhfuil sé nó sí tar éis éirí as aon stiúrthóireacht ar
ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

24.—(1) Más rud é go n-éagfaidh comhalta ceaptha, go n-éireoidh
sé nó sí as, go scoirfidh sé nó sí, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith
dícháilithe nó go gcuirfear é nó í as oifig, féadfaidh an tAire duine a
cheapadh chun an folúntas a tharla amhlaidh a líonadh. Déanfar an
duine a cheapfar amhlaidh a cheapadh ar an modh céanna ar ar
ceapadh an comhalta, agus ar feadh an chuid atá fágtha de théarma
oifige an chomhalta, ar tharla an folúntas de bharr é nó í d’fháil
bháis, d’éirí as, do scor, a dhícháiliú nó a chur as oifig.

(2) Sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (1), agus gan dochar a
dhéanamh do chumhachtaí an Aire faoin bhfo-alt sin, féadfaidh an
tAire duine a cheapadh chun gníomhú go sealadach mar chomhalta
den Bhord. Is de réir mar a chinnfidh an tAire tráth an cheaptha a
bheidh fad ré an cheapacháin agus na téarmaí faoina sealbhóidh an
duine a cheapfar an oifig sin.

(3) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh GNBS gníomhú d’ainneoin
folúntais nó folúntas i measc chomhaltaí an Bhoird.

25.—(1) Ainmneoidh an tAire duine de na comhaltaí ceaptha
mar Chathaoirleach.

(2) Sealbhóidh an Cathaoirleach an oifig sin ar feadh 5 bliana nó
go dtí deireadh (cibé acu le himeacht aimsire, éirí as nó cur as oifig
faoi alt 22) a théarma nó a téarma oifige mar chomhalta ceaptha,
cibé acu is túisce.

(3) Ní ceadmhach do dhuine a bheith i seilbh oifig an
Chathaoirligh ach amháin ar feadh 2 théarma, cibé acu an téarmaí
comhleanúnacha iad nó nach ea.

(4) Féadfaidh an Cathaoirleach aon tráth éirí as an oifig sin (agus
éirí as nó gan éirí as freisin mar chomhalta ceaptha) trí litir a bheidh
dírithe chuig an Aire. Beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a
shonrófar sa litir nó an tráth a gheobhaidh an tAire an litir, cibé acu
is déanaí.

37

Cd.2 A.23

Corrfholúntais a
líonadh, etc.

Ainmniú agus luach
saothair, etc. an
Chathaoirligh.



Cd.2 A.25

Cruinnithe den
Bhord.

38

[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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(5) Más rud é go n-éagfaidh an Cathaoirleach, go n-éireoidh sé

nó sí as, go scoirfidh sé nó sí, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith
dícháilithe nó go gcuirtear é nó í as oifig, ainmneoidh an tAire duine
eile chun an folúntas a tharla amhlaidh a líonadh. Féadfaidh an duine
a ainmnítear a bheith ina chomhalta ceaptha nó ina comhalta
ceaptha.

(6) Sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (5), agus gan dochar a
dhéanamh do chumhachtaí an Aire faoin bhfo-alt sin, féadfaidh an
tAire duine a cheapadh chun gníomhú go sealadach mar
Chathaoirleach. Is de réir mar a chinnfidh an tAire tráth an cheaptha
a bheidh fad ré an cheapacháin agus na téarmaí faoina sealbhóidh
an duine a cheapfar an oifig sin.

(7) Féadfaidh ceapachán de bhun fho-alt (5) a bheith bailí ar
feadh théarma oifige iomlán an duine a gcuirfear duine eile ina áit
nó ina háit nó ar feadh cuid shonraithe de.

(8) Má bheartaíonn an tAire duine a ainmniú faoi fho-alt (5) nach
comhalta ceaptha é nó í cheana, féadfaidh an tAire—

(a) an duine sin a cheapadh chun an Bhoird mar chomhalta
ceaptha, fiú amháin más rud é gur mó, i gcás go ndéantar
amhlaidh, líon na gcomhaltaí ceaptha ná an líon díobh a
shonraítear in alt 19, agus

(b) an duine a ainmniú mar Chathaoirleach.

(9) Féadfaidh an tAire a chinneadh go n-íocfar luach saothair
breise nó liúntais bhreise leis an gCathaoirleach mar gheall ar a
fhreagrachtaí nó ar a freagrachtaí mar Chathaoirleach.

26.—(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe is gá chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Tionólfaidh an Bord a chéad chruinniú ar an lá bunaithe nó a
luaithe is indéanta tar éis an lae sin.

(3) 5 is córam do chruinniú den Bhord, nó má tá folúntas sa
Bhord, 4, fad a mhairfidh an folúntas.

(4) Cruinniú bailí is ea cruinniú den Bhord a thionóltar le linn
d’fholúntas a bheith sa Bhord, d’ainneoin an fholúntais, fad a bheidh
córam ann.

(5) Ag cruinniú den Bhord—

(a) má tá an Cathaoirleach i láthair, is é nó is í a bheidh i
gceannas ar an gcruinniú, agus

(b) mura bhfuil an Cathaoirleach i láthair, nó má tá oifig an
Chathaoirligh folamh, déanfaidh na comhaltaí ceaptha
atá i láthair duine díobh féin a roghnú chun a bheith i
gceannas ar an gcruinniú.

(6) Ag cruinniú den Bhord, beidh vóta ag gach uile dhuine atá i
láthair, agus déanfar aon cheist, a n-éileofar vóta ina taobh chun
tuairim an Bhoird ar an ní a shuíomh, a chinneadh le tromlach vótaí
na gcomhaltaí atá i láthair agus a vótálann ar an gceist. I gcás
comhionannas vótaí a bheith ann, beidh vóta breise, is vóta réitigh,
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ag an gCathaoirleach, nó ag an gcomhalta eile atá i gceannas ar an
gcruinniú.

(7) Faoi réir an Achta seo, is le buanorduithe, nó ar shlí eile, a
rialálfaidh an Bord a chuid nósanna imeachta agus gnó.

27.—(1) De bhreis ar chruinniú ag a mbeidh na rannpháirtithe
ann go léir i láthair go corpartha, féadfaidh an Bord cruinniú a
thionól nó a choinneáil ar siúl trí aon mheán cumarsáide a úsáid lena
bhféadfaidh na rannpháirtithe go léir cloisteáil, agus lena bhféadfar,
ag an am céanna, iad féin a chloisteáil. Gairtear “cruinniú
leictreonach” de chruinniú den sórt sin san alt seo.

(2) Comhalta den Bhord a ghlacann páirt i gcruinniú leictreonach,
glacfar leis chun gach críche go raibh sé nó sí i láthair ag an
gcruinniú sin.

(3) Féadfaidh an Bord nósanna imeachta a bhunú le haghaidh
cruinnithe leictreonacha (lena n-áirítear miontuairiscí cruinnithe den
sórt sin a thaifeadadh) ina chuid buanorduithe.

28.—(1) Féadfaidh an Bord rún a rith gan cruinniú a thionól, más
rud é—

(a) go dtugtar fógra i dtaobh an rúin do na comhaltaí go léir
atá i dteideal vótáil ar an rún, agus

(b) go síníonn tromlach díobh doiciméad ina mbeidh ráiteas á
rá go bhfuil siad i bhfabhar an rúin sa doiciméad.

(2) Féadfar rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a rith trí na comhaltaí
nó cuid díobh cóipeanna ar leithligh den doiciméad dá dtagraítear i
mír (1)(b) a shíniú, más rud é go dtaispeántar dáta agus am gach
sínithe ar an doiciméad.

(3) Maidir le rún arna rith de réir an ailt seo, measfar é a bheith
rite an tráth a shíneoidh tromlach de na comhaltaí atá i dteideal
vótáil ar an rún an doiciméad dá dtagraítear i mír (1)(b), nó
cóipeanna de.

29.—(1) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis an lae
bunaithe, séala a sholáthar do GNBS.

(2) Déanfar séala GNBS a fhíordheimhniú le síniú beirt
chomhalta ar bith den Bhord nó ar aon slí eile a chinnfidh an Bord.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala GNBS. Glacfar i
bhfianaise aon doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne
GNBS, agus gur séalaíodh é le séala GNBS, agus a airbheartóidh go
bhfuil sé fíordheimhnithe de réir fho-alt (2), agus measfar gurb é an
ionstraim sin é mura suífear a mhalairt.

(4) Féadfaidh an Bord, de réir mar is cuí leis an mBord, an t-
údarás chun conradh nó ionstraim a dhéanamh a tharmligean, ar
conradh nó ionstraim é nó í nár ghá a bheith faoi shéala dá
ndéanfadh pearsa aonair é nó í.
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30.—(1) I gcás go mbeidh ag comhalta den Bhord leas airgid nó

leas tairbhiúil eile i ní, is leas atá ábhartha i leith an ní, atá le
breithniú ag an mBord—

(a) nochtfaidh sé nó sí an cineál leasa atá aige nó aici do
chomhaltaí eile an Bhoird sula ndéanfar aon bhreithniú
ar an ní,

(b) ní dhéanfaidh sé nó sí tionchar a imirt, ná ní fhéachfaidh
le tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil
leis an ní,

(c) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú ar an ní,

(d) ní bheidh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú nó ag an gcuid
sin den chruinniú ar lena linn a phléifear an ní, agus

(e) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní ná
ní ghníomhóidh sé nó sí ar shlí eile maidir leis an ní.

(2) I gcás go ndéanfaidh comhalta leas a nochtadh de bhun fho-
alt (1), déanfar an nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an
chruinnithe den Bhord nó a thaifeadadh go cuí ar shlí eile. Féadfaidh
an Bord, dá rogha féin, tagairt a dhéanamh don nochtadh i
dtuarascáil ráithiúil GNBS.

(3) Más rud é nach ndéanann comhalta den Bhord leas a
nochtadh de bhun fho-alt (1), agus go dtugann an Bord breith ar an
ní le linn don chomhalta sin a bheith i láthair, ní bheidh conradh arna
dhéanamh ag GNBS de dhroim na breithe neamhbhailí ná neamh-
infhorfheidhmithe ar an gcúis sin amháin.

(4) Más rud é nach ndéanann comhalta den Bhord leas a
nochtadh de bhun fho-alt (1), agus go dtugann an Bord breith ar an
ní le linn don chomhalta sin a bheith i láthair, ní bheidh an bhreith
neamhbhailí má dhéanann an Bord an ní a athbhreithniú dá éis sin
gan an comhalta sin a bheith i láthair agus an bhreith a dhaingniú.
Má dhéanann an Bord amhlaidh, measfar an bhreith a bheith bailí
riamh.

(5) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú den Bhord i dtaobh
arbh ionann nó nárbh ionann iompar áirithe ag comhalta den Bhord,
dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus mainneachtain aige nó aici fo-alt
(1) a chomhlíonadh, féadfaidh an Cathaoirleach nó an comhalta den
Bhord atá i gceannas ar an gcruinniú an cheist a chinneadh. Is breith
chríochnaitheach í breith an Chathaoirligh nó an chomhalta atá i
gceannas ar an gcruinniú. I gcás go n-eascróidh ceist den sórt sin i
ndáil leis an gCathaoirleach nó leis an duine atá i gceannas ar an
gcruinniú, scoirfidh sé nó sí de bheith i gceannas agus déanfar an
cheist a chinneadh le vóta thromlach na gcomhaltaí den Bhord atá
fágtha. I gceachtar cás, déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe.

(6) Más deimhin leis an Aire gur sháraigh comhalta den Bhord
fo-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi, an comhalta sin a
chur as oifig.

(7) Eiseoidh an Bord treoirlínte i dtaobh cad is leas ann chun
críocha an ailt seo, ag féachaint do na mínithe san Acht um Eitic in
Oifigí Poiblí 1995.
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31.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, ullmhóidh

GNBS Clár Leasanna na gComhaltaí.

(2) Faoin 31 Eanáir i ngach bliain—

(a) déanfaidh gach comhalta den Bhord, gach oifigeach do
GNBS a n-ordóidh an Bord dó nó di déanamh amhlaidh
agus gach stiúrthóir de chuid gach grúpeintitis de chuid
GNBS fógra a thabhairt do GNBS i dtaobh a leasanna
inchláraithe go léir (de réir bhrí an Achta um Eitic in
Oifigí Poiblí 1995), agus

(b) cinnteoidh GNBS go ndéanfar gach leas inchláraithe arna
chur in iúl amhlaidh a thaifeadadh i gClár Leasanna na
gComhaltaí.

(3) Tá feidhm ag Cuid VI den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995
i ndáil le sárú ar fho-alt (2) mar atá feidhm ag an gCuid sin i ndáil
le sárú ar Chuid IV den Acht sin.

32.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, bunóidh an
Bord 4 choiste agus ceapfaidh sé (faoi réir fho-alt (2), i gcás an
choiste iniúchóireachta) comhaltaí orthu, mar a leanas:

(a) coiste iniúchóireachta;

(b) coiste creidmheasa;

(c) coiste airgeadais;

(d) coiste bainistithe priacal.

(2) 6 chomhalta a bheidh ar an gcoiste iniúchóireachta. Ceapfaidh
an tAire 2 chomhalta as measc daoine cáilithe nach comhaltaí den
Bhord, agus déanfaidh sé nó sí téarmaí a seirbhíse ar an gCoiste a
chinneadh, lena n-áirítear cur as oifig agus éirí as oifig. Ceapfaidh an
Bord na 4 chomhalta eile as measc chomhaltaí an Bhoird.

(3) Ní dhéanfaidh an Bord an Cathaoirleach ná comhalta ex-
officio den Bhord a cheapadh mar chomhalta den choiste
iniúchóireachta.

(4) Maidir le comhaltaí an choiste creidmheasa, an choiste
airgeadais agus an choiste bainistithe priacal, is comhaltaí den Bhord
nó oifigigh do GNBS a bheidh iontu. Is comhaltaí den Bhord a
bheidh in 2 chomhalta ar a laghad de gach coiste díobh sin.

(5) Maidir le comhalta de choiste (seachas comhalta den choiste
iniúchóireachta a cheapfaidh an tAire) arna bhunú faoi fho-alt (1),
beidh sé nó sí ag fónamh ar an gcoiste lena mbaineann ar cibé
téarmaí (lena n-áirítear téarma oifige, cur as oifig agus éirí as oifig)
a chinnfidh an Bord.

(6) Cinnfidh an Bord téarmaí tagartha agus nósanna imeachta
gach coiste arna bhunú faoi fho-alt (1).

(7) Le ceadú an Aire, féadfaidh GNBS, as a hacmhainní féin,
comhalta den choiste iniúchóireachta nach comhalta den Bhord a
chúiteamh.
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(8) Féadfaidh an Bord coiste arna bhunú faoi fho-alt (1) a

dhíscaoileadh. I gcás go ndéanfaidh an Bord coiste den sórt sin a
dhíscaoileadh, déanfaidh an Bord an coiste sin a athbhunú a luaithe
is indéanta.

(9) Beidh feidhm ag ailt 27 agus 28 maidir le coiste arna bhunú
faoi fho-alt (1).

(10) Beidh feidhm ag alt 30 maidir le comhalta de choiste arna
bhunú faoi fho-alt (1) nach comhalta den Bhord. Chun críocha na
feidhme sin—

(a) déanfar tagairtí do chomhaltaí den Bhord a fhorléiriú mar
thagairtí do chomhaltaí den choiste,

(b) déanfar tagairtí don Bhord a fhorléiriú mar thagairtí don
choiste, agus

(c) beidh feidhm ag treoirlínte arna ndéanamh chun críocha
alt 30(7) fairis na modhnuithe atá leagtha amach i
míreanna (a) agus (b).

33.—(1) Féadfaidh an Bord—

(a) cibé coistí comhairleacha a bhunú a mheasann sé is gá nó
is inmhianaithe chun comhairle a chur air i gcomhlíonadh
a fheidhmeanna, agus

(b) cibé coistí agus fochoistí eile a bhunú a mheasann sé is gá
nó is fóirsteanach,

agus féadfaidh sé comhaltaí a cheapadh chun coiste den sórt sin de
réir mar a mheasann sé is gá.

(2) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Bhord a bheith ar
choiste arna bhunú faoi fho-alt (1), ach is comhaltaí den Bhord a
bheidh i dtromlach na gcomhaltaí de choiste den sórt sin.

(3) Fónfaidh comhalta de choiste arna bhunú faoi fho-alt (1) ar
an gcoiste ar cibé téarmaí (lena n-áirítear téarma oifige, cur as oifig
agus éirí as oifig) a chinnfidh an Bord.

(4) Cinnfidh an Bord na téarmaí tagartha agus na nósanna
imeachta de chuid coiste arna bhunú faoi fho-alt (1).

(5) Féadfaidh GNBS, le ceadú an Aire, agus as a hacmhainní féin,
comhalta de choiste, arna bhunú faoi fho-alt (1), nach comhalta den
Bhord a chúiteamh.

(6) Tá feidhm ag ailt 27 agus 28 maidir le coiste arna bhunú faoi
fho-alt (1).

(7) Tá feidhm ag alt 30 maidir le comhalta de choiste arna bhunú
faoi fho-alt (1) nach comhalta den Bhord. Chun críocha na feidhme
sin—

(a) tá tagairtí do chomhaltaí den Bhord le forléiriú mar
thagairtí do chomhaltaí den choiste,

(b) tá tagairtí don Bhord le forléiriú mar thagairtí don
choiste, agus
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(c) tá feidhm ag treoirlínte a dhéantar chun críocha alt 30(7)

fairis na modhnuithe atá leagtha amach i míreanna (a)
agus (b).

34.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na daoine seo a
leanas:

(a) gach comhalta den Bhord;

(b) gach comhalta de choiste arna bhunú faoi alt 32 nó 33;

(c) gach oifigeach do GNBS;

(d) stiúrthóir ar ghrúpeintiteas de chuid GNBS;

(e) comhalta d’fhoireann GBCN.

(2) I gcás gur deimhin leis an mBord go ndearna duine lena
mbaineann an t-alt seo na feidhmeanna is cuí maidir leis an duine
sin i ndáil le feidhmeanna GNBS a chomhall de mheon macánta,
déanfaidh GNBS an duine sin a shlánú in aghaidh gach caingne nó
éilimh, cibé slí a n-eascróidh siad, i ndáil leis an duine sin do
chomhall na bhfeidhmeanna sin.

(3) Ní choiscfear ar an mBord slánú a deonaíodh do dhuine a
bhfaighfear amach dá éis sin go ndearna sé nó sí a dhualgais nó a
dualgais a chur i gcrích de mheon mímhacánta a chúlghairm ná aon
íocaíocht a rinneadh de bhun slánú den sórt sin a ghnóthú uaidh
nó uaithi.

35.—(1) Laistigh de 3 mhí tar éis an lae bunaithe, déanfaidh
GNBS cóid chleachtais a ullmhú lena gceadú ag an Aire i ndáil leis
na nithe seo a leanas:

(a) iompar oifigigh do GNBS;

(b) caighdeáin seirbhísithe le haghaidh sócmhainní bainc
faighte;

(c) bainistiú priacal, lena n-áirítear priacail maidir le
féichiúnaithe;

(d) diúscairt sócmhainní bainc;

(e) an modh ar a ndéanfaidh GNBS leasanna tráchtála foras
creidmheasa nach forais rannpháirteacha a chur i gcuntas;

(f) ní ar bith eile a dtabharfaidh an tAire ordú do GNBS cód
cleachtais a ullmhú i ndáil leis.

(2) Déanfar na nithe seo a leanas a leagan amach i gcód cleachtais
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)—

(a) an ní is mí-iompar in oifig chun críocha alt 43,

(b) na nósanna imeachta maidir le himscrúdú ar oifigeach do
GNBS atá faoi dhrochamhras i dtaobh mí-iompair, agus

(c) na nósanna imeachta chun oifigeach den sórt sin a chur ar
fionraí óna chuid nó a cuid dualgas as mí-iompar in oifig.
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(3) Tar éis don Aire cód cleachtais a cheadú, déanfaidh gach

duine lena mbaineann sé aird a thabhairt ar an gcód sin agus treoir
a ghlacadh uaidh, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna,
agus i ndáil le haon nithe eile lena mbaineann an cód.

(4) Más rud é, i dtuairim an Aire, nach mbeifear tar éis leorshocrú
a dhéanamh i gcód cleachtais arna dhréachtú ag GNBS faoi fho-alt
(1), féadfaidh an tAire—

(a) a ordú do GNBS an cód cleachtais a mhodhnú, nó

(b) a chód cleachtais nó a cód cleachtais féin a chur ina ionad.

(5) Foilseoidh GNBS cód cleachtais, arna eisiúint faoin alt seo
agus arna cheadú ag an Aire, ar shuíomh gréasáin GNBS.

36.—(1) Fairis na modhnuithe atá leagtha amach i bhfo-alt (2), tá
feidhm ag na forálacha seo a leanas den Chaibidil seo maidir le
stiúrthóirí de chuid grúpeintiteas de chuid GNBS:

(a) fo-ailt (1), (2), (3) agus (4) d’alt 22;

(b) alt 30.

(2) Is iad seo a leanas na modhnuithe dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)—

(a) déanfar tagairtí do chomhalta ceaptha a léamh mar
thagairtí don stiúrthóir lena mbaineann,

(b) déanfar tagairtí do Bhord GNBS, nó do chomhaltaí den
Bhord sin, a léamh mar thagairtí do stiúrthóirí den
ghrúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann, agus

(c) déanfar an tagairt do GNBS in alt 30(3) a léamh mar
thagairt don ghrúpeintiteas de chuid GNBS lena
mbaineann.

CAIBIDIL 3

An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

37.—(1) Tar éis dul i gcomhairle le Príomhfheidhmeannach
GBCN agus le Cathaoirleach GNBS, déanfaidh an tAire duine a
cheapadh mar an chéad Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ar
GNBS, is duine atá, i dtuairim an Aire, cáilithe go hoiriúnach.

(2) Ní cheapfar duine faoi fho-alt (1) má tá sé nó sí dícháilithe
chun a cheaptha nó a ceaptha chun an Bhoird.

(3) Ar é nó í a cheapadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin,
déanfar an duine a cheapfar amhlaidh a cheapadh mar chomhalta
d’fhoireann GBCN mura comhalta den sórt sin cheana é nó í.
Déanfar an téarma oifige, an luach saothair, na liúntais agus na
téarmaí agus coinníollacha eile (lena n-áirítear sochair aoisliúntais a
sholáthar) ceapacháin de chuid an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin
a chinneadh de réir ailt 7(2) agus 8 den Acht um Ghníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990.

(4) Ní státseirbhíseach de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse 1956 an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin.
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38.—(1) Déanfaidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

riarachán agus gnó GNBS, agus an fhoireann a shanntar di, a
bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé nó sí aon
fheidhmeanna eile arna dtabhairt dó nó di leis an Acht seo, nó faoi,
nó ag an mBord.

(2) Tá an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin freagrach don Bhord
as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus as
spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha GNBS a chur i ngníomh.

(3) Féadfaidh oifigeach nó oifigigh do GNBS a bheidh údaraithe
ag an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin chun na críche sin cibé
feidhmeanna de chuid an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin a
shonróidh sé nó sí ó am go ham, le toiliú an Bhoird, a chomhlíonadh.
Folaíonn tagairt i bhforáil den Acht seo don Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin aon oifigeach a bheidh údaraithe amhlaidh.

(4) Féadfaidh oifigeach do GNBS a bheidh ainmnithe chun na
críche sin ag an mBord feidhmeanna an Phríomh-Oifigigh
Feidhmiúcháin a chomhlíonadh le linn don Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin a bheith as láthair nó nuair a bheidh post an
Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin folamh. Folaíonn tagairt i bhforáil
den Acht seo don Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin aon oifigeach
a bheidh ainmnithe amhlaidh.

(5) Is é nó is í an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an duine atá
cuntasach chun críocha Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993.

39.—Féadfaidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin éirí as a oifig
nó a hoifig trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire. Beidh éifeacht leis
an éirí as ar an dáta a shonraítear sa litir nó an tráth a gheobhaidh
an tAire an litir, cibé acu is déanaí.

40.—(1) Scoirfidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den oifig
sin a shealbhú—

(a) má bhreithnítear ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(b) má dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) má chiontaítear é nó í i gcion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(d) má chiontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, nó

(e) má dhícháilítear nó má shriantar é nó í ó bheith ina
stiúrthóir ar chuideachta.

(2) Féadfaidh an tAire an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin a
chur as oifig trí fhógra réasúnach i scríbhinn a thabhairt, más rud é—

(a) i dtuairim an Aire, maidir leis an bPríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin—

(i) nach bhfuil sé nó sí ag comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna go leordhóthanach, cibé acu mar
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gheall ar éagumas de dheasca tinnis nó díobhála nó
ar chúis éigin eile,

(ii) gur sháraigh sé nó sí alt 30 nó 31, nó

(iii) go bhfuil sé nó sí ciontach i mí-iompar a shonrófar
san fhógra scríofa,

(b) i dtuairim an Aire, gur tharla easaontacht ábhartha leasa i
ndáil leis an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, nó

(c) gur dóigh leis an Aire é a bheith riachtanach nó
fóirsteanach é nó í a chur as oifig chun go gcomhlíonfaidh
GNBS a feidhmeanna go héifeachtach.

(3) Más rud é go n-éagfaidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin,
go n-éireoidh sé nó sí as, go scoirfidh sé nó sí, go dtiocfaidh sé nó sí
chun bheith dícháilithe nó go gcuirfear é nó í as oifig, déanfaidh an
Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le Príomh-
Fheidhmeannach GBCN, duine eile a cheapadh chun an folúntas a
tharlaíonn amhlaidh a líonadh.

(4) Féadfaidh ceapachán de bhun fho-alt (3) a bheith bailí ar
feadh théarma iomlán an duine a gcuirfear duine eile ina áit nó ina
háit, nó ar feadh cuid shonraithe de.

(5) Sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (3), agus gan dochar do
chumhachtaí an Bhoird faoin bhfo-alt sin, féadfaidh an Bord duine
a cheapadh chun dualgais an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin a
chomhlíonadh go sealadach. Is mar a chinnfidh an Bord, tráth an
cheapacháin, a bheidh ré aon cheapacháin den sórt sin agus na
téarmaí faoina sealbhóidh an duine a cheapfar an oifig sin.

CAIBIDIL 4

Caidreamh GNBS le GBCN

41.—(1) Déanfaidh GBCN cibé seirbhísí gnó agus tacaíochta agus
córais ghnó agus tacaíochta a sholáthar do GNBS a chinnfidh an
Bord, ag gníomhú dó de réir mar a mholfaidh Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin GNBS agus tar éis dul i gcomhairle le Príomh-
Fheidhmeannach GBCN, is gá nó is fóirsteanach chun go
gcomhlíonfaidh GNBS a feidhmeanna faoin Acht seo.

(2) I gcás nach bhféadfaidh GBCN, ar aon chúis, seirbhísí gnó
agus tacaíochta ná córais ghnó agus tacaíochta dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a sholáthar, féadfaidh GBCN, mar ghníomhaire GNBS, cibé
seirbhísí nó córais is gá a fháil.

42.—(1) Déanfaidh GBCN an oiread dá foireann a shannadh do
GNBS a chinnfidh an Bord ar mholadh ó Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin GNBS, tar éis dul i gcomhairle le Príomh-
Fheidhmeannach GBCN, is gá chun go gcomhlíonfaidh GNBS a
feidhmeanna faoin Acht seo.

(2) Sula bhfostóidh sí nó sula ndéanfaidh sí duine a fhruiliú ar shlí
eile a bheidh le sannadh do GNBS faoi fho-alt (1), fionnfaidh GBCN
chun a deimhneachta féin, maidir leis an duine—
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(a) gur duine dea-charachtair é nó í agus nár ciontaíodh in

aon chion é nó í ar dóigh go bhfágfaidh sé neamh-inniúil
nó mí-oiriúnach é nó í chun na dualgais a chomhlíonadh
a cheanglaítear ar an duine a ghabháil de láimh, nó ar
dóigh go gceanglófar ar an duine iad a ghabháil de láimh,

(b) nár dícháilíodh ná nár srianadh é nó í ó bheith ag gníomhú
mar stiúrthóir faoi Achtanna na gCuideachtaí, agus

(c) nach bhfuil aon easaontacht ábhartha leasa ann ina leith,
cibé acu iarbhír nó ionchasach.

(3) Sula ndéanfaidh GBCN comhalta dá foireann a shannadh do
GNBS faoi fho-alt (1), cinnteoidh GBCN go soláthróidh sé nó sí
ráiteas i dtaobh a leasanna, a shócmhainní nó a sócmhainní, agus a
dhliteanas nó a dliteanas do Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
GNBS agus do Phríomh-Fheidhmeannach GBCN i bhfoirm a
shonróidh GBCN.

(4) Aisíocfaidh GNBS le GBCN na costais a thabhaigh GBCN de
dhroim GBCN foireann a shannadh do GNBS faoin alt seo.

43.—Féadfaidh Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS, tar éis
dul i gcomhairle le Príomh-Fheidhmeannach GBCN, oifigeach do
GNBS a chur ar fionraí, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis
nó léi, óna dhualgais nó óna dualgais mar oifigeach den sórt sin, más
rud é—

(a) gur ciontaíodh an t-oifigeach aon tráth—

(i) i gcion gadaíochta, calaoise nó mímhacántachta, nó

(ii) in aon chion eile a measann an Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin gur dóigh go bhfágfaidh sé
neamhinniúil nó mí-oiriúnach é nó í chun a dhualgais
nó a dualgais a chomhlíonadh,

(b) go bhfuil an t-oifigeach srianta nó dícháilithe ó ghníomhú
mar stiúrthóir faoi Achtanna na gCuideachtaí,

(c) maidir leis an oifigeach—

(i) nach bhfuil sé nó sí ag comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna go leordhóthanach, cibé acu mar
gheall ar éagumas de dheasca tinnis nó díobhála nó
ar chúis éigin eile, nó

(ii) gur mhí-iompair sé nó sí é féin nó í féin i ndáil lena
dhualgais nó lena dualgais mar oifigeach do GNBS,

(d) i dtuairim an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin, gur tharla
easaontacht ábhartha leasa i ndáil lena dhualgais nó lena
dualgais mar oifigeach do GNBS i ndáil leis an
oifigeach, nó

(e) gur dealraitheach don Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
gur gá nó gur fóirsteanach an t-oifigeach a chur ar fionraí
chun go gcomhlíonfadh GNBS a feidhmeanna go
héifeachtach.
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́
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CAIBIDIL 5

Soláthraithe Seirbhíse Conraithe

44.—(1) Gan dochar do chumhachtaí GNBS faoi alt 12 nó ar shlí
eile, féadfaidh GNBS seirbhísí aon chomhairleora shaineolaíoch nó
aon soláthraí seirbhíse eile a fhruiliú i gcás go measann GNBS gur
gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh i dtaca lena feidhmeanna
a chomhlíonadh.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh GNBS
duine (lena n-áirítear foras creidmheasa nach foras rannpháirteach)
a fhruiliú chun sócmhainní bainc faighte a bhainistiú nó a dhiúscairt
mar is cuí léi de réir cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi.

(3) Folaíonn na seirbhísí a bhféadfaidh GNBS comhairleoir
saineolaíoch nó soláthraí seirbhíse a fhruiliú chun iad a sholáthar
seirbhísí iomchuí (de réir na brí a thugtar le halt 128).

(4) Le linn di a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, go
háirithe i ndáil le talamh a fhorbairt, féadfaidh GNBS na hacmhainní
atá ar fáil di ón nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta nó ó aon
ghníomhaireacht Stáit chuí eile a chur i gcuntas.

45.—Féachfaidh GNBS lena áirithiú, i gconarthaí le haghaidh
soláthar seirbhísí do GNBS ag comhairleoirí saineolaíocha agus ag
soláthraithe seirbhíse, maidir le gach comhairleoir saineolaíoch nó
soláthraí seirbhíse—

(a) go n-oibreoidh sé nó sí de réir na gcaighdeán is airde ó
thaobh ionracais agus cothroime de agus leis an oilteacht,
leis an gcúram, leis an gcríonnacht agus leis an dúthracht
is cuí, le linn dó nó di a ghníomhaíochtaí gnó nó a
gníomhaíochtaí gnó a sheoladh faoin sainordú a bheidh
tugtha dó nó di ar mhaithe le barrleas GNBS a chur
chun cinn,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí na hacmhainní agus na nósanna
imeachta is gá chun na gníomhaíochtaí gnó sin a
chomhlíonadh go cuí a úsáid go héifeachtach,

(c) go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht chun easaontachtaí
leasa a sheachaint nó a bhainistiú agus aon easaontacht
den sórt sin (iarbhír nó ionchasach) a dhearbhú do
GNBS,

(d) go ndéanfaidh sé nó sí de réir aon chórais rialála a mbeidh
sé nó sí faoina réir,

(e) go gceadóidh sé nó sí do GNBS iniúchóirí a fhostú chun
iniúchadh a dhéanamh ar na leabhair, na cuntais agus na
ráitis airgeadais eile de chuid an chomhairleora
shaineolaíoch nó an tsoláthraí seirbhíse a mhéid a
bhaineann siad leis na seirbhísí arna gcomhlíonadh do
GNBS, agus

(f) go mbeidh d’oibleagáid air nó uirthi comhoibriú go
hiomlán leis na hiniúchtaí sin.
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CUID 3

Airgeadas, Pleanáil, Cuntasacht agus Tuairisciú

46.—(1) Déanfar na caiteachais a thabhóidh GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS le linn feidhmeanna GNBS faoin Acht
seo a chomhlíonadh a mhuirearú ar chistí a bheidh faoina réir ag
GNBS agus ag grúpeintitis de chuid GNBS agus a íoc as an gcéanna.

(2) Féadfaidh an tAire cibé suimeanna airgid a airleacan do
GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS as an bPríomh-Chiste
nó as toradh fáis an Chiste sin is gá chun a feidhmeanna nó a
fheidhmeanna a chomhlíonadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha
(lena n-áirítear maidir le príomhshuim agus ús a aisíoc) a chinnfidh
sé nó sí.

(3) Ní dhéanann fo-alt (2) difear do chumhachtaí GNBS airgead
a fháil ar iasacht.

47.—(1) Féadfaidh an tAire, aon uair agus a mhinice is cuí leis nó
léi, cibé fiach-urrúis a shonróidh sé nó sí le hordú a chruthú agus a
eisiúint, arna muirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar thoradh fáis an
Chiste sin agus ar chéim pari passu le fiach-urrúis arna n-eisiúint ag
an Aire faoi alt 54 den Acht Airgeadais 1970 agus iad—

(a) faoi réir cibé ráta úis is cuí leis nó léi, nó gan a bheith
faoi ús,

(b) ar cibé comaoin airgid nó ar cibé comaoin nach comaoin
airgid nó cibé comaoin iarchurtha is cuí leis nó léi, agus

(c) faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha maidir le haisíoc,
athcheannach, cealú agus fuascailt nó aon ní eile is cuí
leis nó léi.

(2) Nuair a eiseoidh an tAire urrúis faoin alt seo, sonróidh sé nó
sí cé acu díobh seo a leanas is críoch don eisiúint:

(a) maoiniú oibríochtaí ginearálta GNBS agus grúpeintiteas
de chuid GNBS;

(b) comaoin a sholáthar chun sócmhainní bainc a fháil.

(3) Ní dhéanfar urrúis a eiseofar faoin alt seo a úsáid ach amháin
chun na críche a shonraítear faoi fho-alt (2).

48.—(1) Féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS, aon
uair agus a mhinice is cuí léi nó leis, fiach-urrúis a chruthú agus a
eisiúint agus iad—

(a) faoi réir cibé ráta úis is cuí léi nó leis, nó gan a bheith
faoi ús,

(b) ar cibé comaoin airgid nó ar cibé comaoin nach comaoin
airgid nó cibé comaoin iarchurtha is cuí léi nó leis, agus

(c) faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha maidir le haisíoc,
athcheannach, cealú agus fuascailt nó aon ní eile is cuí léi
nó leis.
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(2) Nuair a eiseoidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS

fiach-urrúis faoin alt seo, sonróidh GNBS nó an grúpeintiteas de
chuid GNBS cé acu díobh seo a leanas is críoch don eisiúint:

(a) maoiniú oibríochtaí ginearálta GNBS nó an ghrúpeintitis
de chuid GNBS, de réir mar a bheidh;

(b) comaoin a sholáthar chun sócmhainní bainc a fháil.

(3) Féadfaidh an tAire fiach-urrúis arna n-eisiúint ag GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS faoin alt seo a ráthú.

(4) Ní dhéanfar urrúis arna n-eisiúint faoin alt seo a úsáid ach
amháin chun na críche a shonraítear faoi fho-alt (2).

49.—(1) Féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS, aon
uair agus a mhinice is cuí léi nó leis, fiach-urrúis thánaisteacha de
cibé aicme nó cineál a shonróidh sí nó sé a chruthú agus a eisiúint
agus iad—

(a) faoi réir cibé ráta úis is cuí léi nó leis, nó gan a bheith
faoi ús,

(b) ar cibé comaoin airgid nó ar cibé comaoin nach comaoin
airgid nó cibé comaoin iarchurtha is cuí léi nó leis, agus

(c) faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha maidir le haisíoc,
tánaistiú, athcheannach, cealú nó fuascailt nó aon ní eile
is cuí léi nó leis.

(2) Ní dhéanfar fiach-urrúis thánaisteacha arna n-eisiúint faoin alt
seo a úsáid ach amháin chun cuid den chomaoin a sholáthar chun
sócmhainní bainc a fháil de réir alt 92.

(3) A mhéid a bheidh téarmaí agus coinníollacha na bhfiach-urrús
tánaistithe (lena n-áirítear téarmaí an tánaistithe) faoi threoir nó
bunaithe ar mhiosúr feidhmíochta airgeadais, is í feidhmíocht
airgeadais GNBS ina hiomláine, agus ní aon chuid nó codanna den
phunann fhaighte, an miosúr.

(4) Féadfaidh fiach-urrúis thánaisteacha a bheith faoi réir téarmaí
agus coinníollacha éagsúla le haghaidh aicmí nó cineálacha éagsúla
de na hurrúis sin.

(5) Ní rachaidh méid iomlán na bhfiach-urrús tánaisteach arna n-
eisiúint faoin alt seo thar 5 faoin gcéad de chomhiomlán luach fála
iomlán na punainne. Déanfar na hurrúis sin a eisiúint chuig na forais
rannpháirteacha pro rata.

50.—(1) Féadfaidh GNBS, ó am go ham, a cumhacht a fheidhmiú
chun cibé suimeanna airgid a fháil ar iasacht is gá chun a
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, fara nó d’éagmais
ráthaíocht ón Aire.

(2) Féadfaidh an tAire ráthaíocht a thabhairt go n-aisíocfaidh
GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS príomhshuim aon suime a
gheobhaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS ar iasacht nó go
n-íocfar ús ar an tsuim sin nó go n-aisíocfar an phríomhshuim agus
an t-ús araon.
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(3) Ní mó comhiomlán phríomhshuim na suimeanna uile a bheidh

gan íoc chun críocha seachas comaoin a sholáthar chun sócmhainní
bainc a fháil ná €5,000,000,000 ná cibé méid eile a shonróidh an tAire
le hordú chun críocha an fho-ailt seo.

(4) Ní mó comhiomlán phríomhshuim na bhfiach-urrús uile a
eiseofar ionas gur féidir comaoin a sholáthar chun sócmhainní bainc
a fháil ná €54,000,000,000 nó cibé méid eile a shonróidh an tAire le
hordú chun críocha an fho-ailt seo.

(5) I gcás go mbeartaíonn an tAire ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(3) nó (4)—

(a) cuirfidh sé nó sí faoi deara dréacht den ordú beartaithe a
leagan faoi bhráid Dháil Éireann, agus

(b) ní dhéanfaidh sé nó sí an t-ordú mura mbeidh, agus go dtí
go mbeidh, rún lena gceadófar an dréacht rite ag Dáil
Éireann.

(6) Déanfaidh an tAire, laistigh de 30 lá oibre tar éis aon eisiúna
fiach-urrús faoi alt 47, 48 nó 49, ráiteas ina dtabharfar mionsonraí na
n-urrús a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

51.—Níl feidhm ag alt 5 den Acht um Chumhachtaí Comhlachtaí
Áirithe Iasachtaí a Fháil 1996 maidir le GNBS ná le grúpeintiteas
de chuid GNBS do thabhairt ráthaíochtaí, litreacha creidmheasa nó
ionstraimí eile dá samhail.

52.—Soláthróidh GBCN do GNBS seirbhísí cisteáin agus
comhairle i dtaca le fiach-urrúis, aon iasachtaí atá ag GNBS agus
fiach-urrúis arna n-eisiúint ag GNBS nó grúpeintiteas de chuid
GNBS, agus chun aon chríche eile agus, i dtaca le soláthar na
seirbhísí cisteáin sin, féadfaidh sí idirbhearta de ghnáthchineál
baincéireachta a dhéanamh le haon duine, mar ghníomhaire de
chuid GNBS.

53.—(1) Déanfaidh GNBS—

(a) don bhliain airgeadais 2010, roimh an 1 Iúil 2010, agus

(b) do gach bliain airgeadais dá héis sin 3 mhí roimh a tosach,

ráiteas a ullmhú lena gcomhlíontar fo-alt (3), agus an ráiteas a chur
faoi bhráid an Aire.

(2) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de gach ráiteas a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas tráth nach déanaí ná—

(a) i gcás 2010, an 30 Samhain 2010, agus

(b) i gcás ráitis d’aon bhliain airgeadais eile, aon mhí amháin
tar éis thosach na bliana airgeadais dá héis sin.

(3) Déanfar i ráiteas a chuirfear faoi bhráid an Aire faoi fho-alt
(1) na nithe seo a leanas a shonrú—
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(a) cuspóirí beartaithe ghníomhaíochtaí GNBS agus

gníomhaíochtaí gach grúpeintitis de chuid GNBS don
bhliain airgeadais lena mbaineann,

(b) cineál beartaithe agus réim bheartaithe na
ngníomhaíochtaí a bheidh le gabháil de láimh,

(c) na straitéisí beartaithe agus na beartais bheartaithe chun
na cuspóirí sin a bhaint amach, agus

(d) na húsáidí ar chun a bhfeidhme a bheartaítear acmhainní
GNBS agus acmhainní gach grúpeintitis de chuid GNBS
a chur.

(4) Féadfaidh an tAire aon ní lena ndéanfaí faisnéis rúnda a
nochtadh a fhágáil ar lár as cóip de ráiteas a leagtar faoi bhráid an
Oireachtais faoi fho-alt (2). Má dhéanann an tAire ní den sórt sin a
fhágáil ar lár as cóip den sórt sin, cuirfidh sé nó sí ina ionad ráiteas
á rá gur fágadh ní ar lár agus tuairisc ghinearálta ar an ní a fágadh
ar lár.

54.—(1) Coimeádfaidh GNBS, san fhoirm a ordóidh an tAire,
cuntais chuí ghnácha ar an airgead a fhaigheann agus a chaitheann
sí agus ar na hidirbhearta airgeadais go léir a ghlactar de láimh i
gcomhlíonadh a feidhmeanna.

(2) Beidh ar áireamh sna cuntais cuntas ar leithligh ar na táillí
riaracháin agus ar na caiteachais a thabhaíonn GNBS agus gach
grúpeintiteas de chuid GNBS i gcomhlíonadh a feidhmeanna nó a
fheidhmeanna.

(3) Beidh ar áireamh sna cuntais—

(a) liosta de na fiach-urrúis go léir a eisítear chun críocha an
Achta seo,

(b) liosta de na fiach-urrúis go léir a eisítear chuig gach foras
rannpháirteach agus a fhuasclaíonn an céanna,

(c) liosta de na hairleacain go léir a thugtar do GNBS as an
bPríomh-Chiste,

(d) liosta de na hairleacain go léir a thugann GNBS agus gach
grúpeintiteas de chuid GNBS,

(e) liosta de na punanna sócmhainní go léir a shealbhaíonn
GNBS agus gach grúpeintiteas de chuid GNBS, agus an
leabharluacháil a chuirtear ar gach punann díobh, agus

(f) liosta de bhearta tacaíochta Rialtais, lena n-áirítear aon
ráthaíochtaí, a fhaigheann GNBS agus gach grúpeintiteas
de chuid GNBS,

agus féadfar aon fhaisnéis eile is cuí leis an Aire a bheith san
áireamh iontu.

55.—(1) Gach 3 mhí, déanfaidh GNBS tuarascáil (dá ngairtear
“tuarascáil ráithiúil” san Acht seo) a thabhairt don Aire maidir lena
gníomhaíochtaí agus maidir le gníomhaíochtaí gach grúpeintitis de
chuid GNBS.
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(2) Is don tréimhse dar críoch an 31 Márta 2010 a bheidh an chéad

tuarascáil ráithiúil agus cuirfear faoi bhráid an Aire í an 30
Meitheamh 2010 nó roimhe sin. Is don tréimhse dar críoch 30
Meitheamh, 30 Meán Fómhair, 31 Nollaig nó 31 Márta a bheidh gach
tuarascáil ráithiúil dá éis sin, agus cuirfear faoi bhráid an Aire í
laistigh de 3 mhí tar éis dheireadh na ráithe iomchuí.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de thuarascáil ráithiúil
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus cuirfidh sé nó sí
cóip den tuarascáil chuig Coiste (nó chuig fochoiste de Choiste den
sórt sin) arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá
Theach an Oireachtais i gcomhpháirt (seachas an Coiste um
Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) chun nithe a bhaineann le GNBS a
scrúdú.

(4) Beidh tuarascáil ráithiúil san fhoirm, agus beidh faisnéis ar
áireamh inti i dtaobh na nithe, a ordóidh an tAire.

(5) I dtuarascáil ráithiúil, tabharfaidh GNBS tuarascáil i dtaobh
chomhlíonadh na nithe seo a leanas aici—

(a) aon treoirlíne arna heisiúint ag an Aire faoi alt 13, agus

(b) aon ordachán arna thabhairt ag an Aire faoi alt 14.

(6) Beidh an fhaisnéis seo a leanas don tréimhse iomchuí ar
áireamh i dtuarascáil ráithiúil:

(a) líon na n-iasachtaí go léir atá gan íoc agus an riocht ina
bhfuil na hiasachtaí sin, arna n-aicmiú de réir iasachtaí
comhlíontacha agus iasachtaí neamhchomhlíontacha;

(b) iasachtaí neamhchomhlíontacha arna n-aicmiú de réir
mhéid na mainneachtana, agus sonrófar inti na cásanna
inar tharla mainneachtain i leith íocaíochta caipitiúla agus
i leith íocaíochtaí úis freisin;

(c) an líon iasachtaí atá á bhforiamh nó á bhforfheidhmiú ar
shlí eile le linn na ráithe iomchuí;

(d) an líon cásanna inar ceapadh leachtaitheoirí agus
glacadóirí sa ráithe iomchuí;

(e) liosta de na himeachtaí dlíthiúla go léir (seachas aon
imeacht ar i ndáil leis a dhéantar foilsiú a thoirmeasc de
réir rialach dlí) a thionscain GNBS agus gach
grúpeintiteas de chuid GNBS i ndáil le sócmhainní bainc
le linn na ráithe, ina leagfar amach i gcás gach imeachta—

(i) a theideal,

(ii) na páirtithe san imeacht, agus

(iii) na faoisimh atá á lorg ag GNBS nó ag an
ngrúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann;

(f) sceideal d’aon airgead a chruinnigh GNBS agus gach
grúpeintiteas de chuid GNBS sa ráithe iomchuí;

(g) suimeanna a gnóthaíodh as díolacháin maoine sa ráithe
iomchuí;
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(h) ioncam eile ó iasachtaí úsmhara atá ar úinéireacht ag

GNBS agus ag gach grúpeintiteas de chuid GNBS;

(i) clár comhardaithe giorraithe i dtaobh na sócmhainní agus
na ndliteanas atá ag GNBS agus ag gach grúpeintiteas de
chuid GNBS;

(j) sceideal iomlán ioncaim agus caiteachais GNBS agus gach
grúpeintitis de chuid GNBS sa ráithe iomchuí;

(k) sceideal uasdátaithe i dtaobh na faisnéise uile a
thuairiscítear i bhfo-ailt (2) agus (3) d’alt 54;

(l) aon ní eile a ordóidh an tAire.

56.—(1) Féadfaidh an tAire a cheangal ar GNBS tuarascáil a
thabhairt dó nó di, aon tráth agus in aon fhormáid a ordóidh an
tAire, i dtaobh aon ní, lena n-áirítear—

(a) comhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht seo, agus

(b) aon fhaisnéis nó staidreamh a bhaineann le comhlíonadh
a feidhmeanna.

(2) Déanfaidh GNBS de réir ceanglais de chuid an Aire faoi fho-
alt (1).

(3) Féadfar a mheas gur faisnéis faoi rún an t-ábhar atá i
dtuarascáil arna soláthar don Aire faoin alt seo.

(4) Aon tagairt i bhfo-alt (1) d’fheidhmeanna GNBS a
chomhlíonadh, folaíonn sí grúpeintiteas de chuid GNBS do
chomhlíonadh na bhfeidhmeanna sin.

57.—(1) Déanfaidh GNBS agus gach grúpeintiteas de chuid
GNBS a cuntais nó a chuntais a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh laistigh de 2 mhí tar éis dheireadh
na bliana airgeadais lena mbaineann siad, agus déanfaidh an tArd-
Reachtaire Cuntas agus Ciste—

(a) más deimhin leis nó léi gur léargas fíorcheart iad na
cuntais ar staid cúrsaí GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid
GNBS lena mbaineann, deimhniú amhlaidh, nó

(b) mura deimhin leis nó léi amhlaidh, na cuntais a cháiliú.

(2) Déanfaidh GNBS cóip de chuntais GNBS agus gach
grúpeintitis de chuid GNBS arna n-iniúchadh a thíolacadh don Aire
a luaithe is féidir agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip de na cuntais
iniúchta a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

58.—(1) Déanfaidh an Cathaoirleach, agus an Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin, aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil Éireann,
arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun cuntais agus
tuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a scrúdú agus
tuarascáil ina dtaobh a thabhairt do Dháil Éireann, fianaise a
thabhairt don Choiste sin ar na nithe seo a leanas—
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(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a taifeadadh nó a

cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó in aon
taifead eile nó cuntas eile atá faoi réir a iniúchta ag an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear,
le reacht nó faoi reacht, ar GNBS nó ar ghrúpeintiteas
de chuid GNBS a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht GNBS agus gach
grúpeintitis de chuid GNBS i dtaca leis an úsáid a
bhaineann sí nó sé as na hacmhainní a chuirtear ar fáil di
nó dó faoin Acht seo,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann GNBS agus gach grúpeintiteas de chuid GNBS
chun éifeachtacht a cuid oibríochtaí nó a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear do GNBS nó d’aon
ghrúpeintiteas de chuid GNBS dá dtagraítear—

(i) in aon tuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993, nó

(ii) in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste (a mhéid a bhaineann sí le ní a shonraítear in
aon cheann de mhíreanna (a) go (c)) a leagtar faoi
bhráid Dháil Éireann.

(2) Le linn don Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin láithriú os
comhair Coiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1), láithríonn sé nó sí mar
dhuine cuntasach seachas mar oifigeach cuntasaíochta.

(3) Le linn fianaise a thabhairt faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh an
Cathaoirleach ná an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin tuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais ná de chuid Aire den Rialtas ná
tuillteanais cuspóirí beartais den sórt sin a cheistiú ná tuairim a
nochtadh i dtaobh an chéanna.

59.—(1) Déanfaidh Cathaoirleach agus Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin GNBS, má iarrann Coiste (nó fochoiste de Choiste
den sórt sin), arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó
ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhpháirt (seachas an Coiste um
Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) chun scrúdú a dhéanamh ar nithe a
bhaineann le GNBS, air nó uirthi déanamh amhlaidh—

(a) freastal os comhair an Choiste sin, agus

(b) cibé faisnéis a cheanglóidh an Coiste sin a thabhairt dó.

(2) Le linn fianaise a thabhairt faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh an
Cathaoirleach ná an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin tuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais ná de chuid Aire den Rialtas ná
tuillteanais cuspóirí beartais den sórt sin a cheistiú ná tuairim a
nochtadh i dtaobh an chéanna.

55

Cd.3 A.58

Láithriú os comhair
Coiste eile den
Oireachtas.



Cd.3

Aisíoc a dhéanamh
leis an bPríomh-
Chiste d’fhonn fiach
a fhuascailt.

Míniú (Caibidil 1).

Iarratais ar ainmniú
mar fhoras
rannpháirteach.

56

[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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60.—(1) Aisíocfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS aon

chistí a airleacfaidh an tAire chuici nó chuige as na hacmhainní atá ar
fáil do GNBS agus do na grúpeintitis de chuid GNBS ó am go ham.

(2) Féadfaidh GNBS, ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle leis
an Aire—

(a) aon chistí barrachais de chuid GNBS a úsáid chun aon
fhiach-urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a fhuascailt
agus a chealú, agus

(b) aon chistí barrachais atá fágtha tar éis na fuascailte sin a
aistriú chuig an bPríomh-Chiste.

(3) Déanfar sócmhainní GNBS agus aon ghrúpeintitis de chuid
GNBS an tráth a dhíscaoilfear GNBS faoi dheoidh a aistriú chuig an
Aire nó a íoc isteach sa Státchiste de réir mar a ordóidh an tAire.

CUID 4

Forais Chreidmheasa a Ainmniú mar Fhorais Rannpháirteacha
agus Sócmhainní Bainc Incháilithe a Ainmniú

CAIBIDIL 1

Forais Rannpháirteacha a Ainmniú

61.—Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “grúpa”, i ndáil le foras
creidmheasa—

(a) an foras creidmheasa,

(b) a fhochuideachtaí, más ann, agus

(c) aon eintiteas dar fochuideachta é.

62.—(1) Féadfaidh foras creidmheasa iarratas a dhéanamh chun
an Aire, laistigh de 60 lá (nó cibé tréimhse is faide a fhorordóidh an
tAire le hordú faoin bhfo-alt seo) tar éis an lae bunaithe chun go
ndéanfaí an foras agus a fhochuideachtaí a ainmniú mar fhorais
rannpháirteacha. Maidir le foras creidmheasa a dhéanfaidh iarratas
faoin bhfo-alt seo, áireoidh sé a fhochuideachtaí go léir san iarratas
(lena n-áirítear iad sin ar iarr sé go ndéanfaí iad a eisiamh ó
ainmniú).

(2) Féadfaidh foras creidmheasa iarrthach iarraidh a áireamh ina
iarratas go n-eisiafar fochuideachtaí áirithe ó ainmniú, agus
tabharfaidh sé cúiseanna le haon eisiamh a iarrtar.

(3) Is san fhoirm a ordóidh an tAire a bheidh iarratas faoi fho-alt
(1). Féadfaidh an tAire a ordú go n-úsáidfidh forais chreidmheasa
éagsúla foirmeacha éagsúla chun na críche sin.

(4) Féadfaidh an tAire a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach
deimhniú, agus dearbhú reachtúil mar thaca leis, a sholáthar, mar
chuid dá iarratas, i ndáil leis an bhforas agus le fochuideachtaí uile an
fhorais i dteannta a chéile, ó phríomhoifigeach feidhmiúcháin agus
príomhoifigeach airgeadais an fhorais creidmheasa iarrthaigh i
gcomhpháirt, lena ndeimhnítear—
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(a) go bhfuil an foras creidmheasa, agus gach ceann dá

fhochuideachtaí, ón 30 Iúil 2009 i leith, tar éis plé le cibé
sócmhainní bainc dá chuid a shonróidh an tAire ar an tslí
a cheanglaítear le halt 66(1) nó, más rud é nach bhfuil
déanta aige amhlaidh go feadh méid áirithe, a mhéid nach
bhfuil déanta aige amhlaidh, agus

(b) gur faisnéis chruinn agus iomlán an fhaisnéis san iarratas.

(5) Aon fhoras creidmheasa iarrthach is fochuideachta,
tabharfaidh sé gealltanas óna mháthairchuideachta aon fhaisnéis a
sholáthar agus aon rud eile a dhéanamh a cheanglaítear ar an
máthairchuideachta nó ar aon chomhalta eile dá ghrúpa chun a
chumasú don Aire an t-iarratas a bhreithniú. Níl d’oibleagáid ar an
Aire iarratas ó fhochuideachta a bhreithniú mura bhfuil gealltanas
den sórt sin tugtha.

(6) Geallfaidh foras creidmheasa iarrthach na toilithe go léir is gá
a fháil, de réir aon dlí is infheidhme, lena n-áirítear toilithe óna chuid
fochuideachtaí go léir (lena n-áirítear fochuideachtaí a mbeidh
iarrtha aige iad a eisiamh ó ainmniú) agus aon toiliú is gá ó aon
chomhalta eile dá ghrúpa. Féadfaidh an tAire an t-iarratas iomchuí
a bhreithniú, cibé acu atá nó nach bhfuil fianaise aige nó aici go
bhfuarthas aon toiliú iomchuí agus ní gá dó nó di fianaise ar aon
toiliú den sórt sin a lorg.

(7) Féadfaidh foras creidmheasa iarrthach iarratas a dhéanamh
faoin alt seo d’ainneoin nach bhfuil, tráth an iarratais, aon cheann
nó gach ceann de na toilithe is gá faighte aige fós.

63.—(1) Measfar, trí iarratas a dhéanamh faoin gCaibidil seo, go
dtugann an foras creidmheasa iarrthach agus a fhochuideachtaí go
léir gealltanas, faoi réir aon toirmisc in aon dlí is infheidhme,
forálacha an Achta seo (lena n-áirítear an tAcht seo arna leasú ó am
go ham) agus aon rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo (lena n-
áirítear aon rialacháin arna ndéanamh lena n-ainmneofar aicmí
breise sócmhainní bainc mar shócmhainní bainc incháilithe) a
chomhlíonadh a mhéid atá feidhm ag na forálacha sin maidir leis mar
fhoras creidmheasa iarrthach nó mar fhoras creidmheasa
rannpháirteach. Beidh siad faoi cheangal amhail ar agus ó dháta
déanta an iarratais an gealltanas sin a chomhlíonadh.

(2) Beidh seirbheáil fógra ar fhoras creidmheasa iarrthach nó aon
chumarsáid leis éifeachtach, chun gach críche, mar sheirbheáil an
fhógra ar gach fochuideachta de chuid an fhorais creidmheasa nó
mar chumarsáid le gach fochuideachta dá chuid.

64.—(1) Soláthróidh foras creidmheasa iarrthach aon fhaisnéis,
míniú, leabhair, doiciméid agus taifid a bheidh ag teastáil ón Aire
chun an t-iarratas a bhreithniú agus, go háirithe, aon fhaisnéis, míniú,
leabhair, doiciméid agus taifid a mheasann an tAire is gá chun a
chumasú dó nó di breith a thabhairt i ndáil leis na nithe a leagtar
amach in alt 67(2).

(2) Féadfaidh an tAire a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach a
chur faoi deara go soláthróidh aon cheann dá chuid fochuideachtaí
an fhaisnéis, an míniú, na leabhair, na doiciméid agus na taifid dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) i ndáil leis an bhfochuideachta.
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(3) Féadfaidh an tAire a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach go

ndéanfaidh príomhoifigeach feidhmiúcháin agus príomhoifigeach
airgeadais an fhorais creidmheasa a dheimhniú i gcomhpháirt go
bhfuil aon fhaisnéis a sholáthróidh an foras creidmheasa nó aon
cheann dá fhochuideachtaí faoi fho-alt (1) nó (2) cruinn agus iomlán.

(4) Déanfaidh foras creidmheasa iarrthach, i ndeimhniú faoi fho-
alt (3), de mheon lánmhacánta, na nithe agus na himthosca go léir a
nochtadh i ndáil leis an bhforas creidmheasa nó le haon
fhochuideachta a d’fhéadfadh difear ábhartha a dhéanamh, nó a
bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis go ndéanfaidís difear
ábhartha, do bhreith an Aire i ndáil leis na nithe a luaitear i bhfo-alt
(2) d’alt 67 (seachas mír (b)(iv) den fho-alt sin).

65.—(1) Measfar, maidir le foras creidmheasa iarrthach agus gach
fochuideachta dá chuid, go bhfuil aige agus aici, agus go raibh riamh,
mar chuid dá fheidhmeanna agus dá chuspóirí nó mar chuid dá
feidhmeanna agus dá cuspóirí, an chumhacht agus an cumas—

(a) chun iarratas a dhéanamh ar ainmniú mar fhoras
rannpháirteach, agus chun teacht chun bheith ina fhoras
rannpháirteach, de bhun an Achta seo,

(b) chun fírinne, cruinneas agus iomláine na faisnéise a
sholáthrófar do GNBS i ndáil le sócmhainní bainc a
bharántú, agus

(c) chun GNBS a shlánú—

(i) i ndáil le haon sárú ar bharánta den sórt sin, nó

(ii) i ndáil le haon éileamh nó oibleagáid faoi alt 135.

(2) Measfar, maidir le foras creidmheasa iarrthach agus gach
fochuideachta dá chuid, go bhfuil aige agus aici, agus go raibh riamh,
mar chuid dá fheidhmeanna agus dá chuspóirí nó mar chuid dá
feidhmeanna agus dá cuspóirí, an chumhacht agus an cumas chun
gabháil do na gníomhaíochtaí seo a leanas a mhéid a bhaineann siad
lena shócmhainní nó lena sócmhainní bainc ainmnithe:

(a) saoráidí creidmheasa a sholáthar;

(b) comhaontuithe comhfhiontair, comhpháirtíochta,
comhúinéireachta, scairshealbhóirí, nó comhaontuithe
eile dá samhail, a dhéanamh;

(c) conarthaí (lena n-áirítear conarthaí in airgeadra seachas
airgeadra an Stáit) a dhéanamh arb é is críoch dóibh nó
arb é ceann dá gcríocha—

(i) díothú nó laghdú a dhéanamh ar phriacal caillteanais
de dheasca athruithe ar rátaí úis, rátaí malairte
airgeadra nó de dheasca tosca eile dá samhail, nó

(ii) díothú nó laghdú a dhéanamh ar na costais a
bhaineann le cistí a chruinniú nó le hiasachtaí a fháil
nó ar chostas idirbheart eile a sheoltar i
ngnáthchúrsa gnó;

(d) conarthaí a dhéanamh chun an toradh ar infheistíocht a
mhéadú (lena n-áirítear saoráid chreidmheasa);
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agus measfar go bhfuil aige agus aici, agus go raibh riamh, mar chuid
dá fheidhmeanna agus dá chuspóirí nó dá feidhmeanna agus dá
cuspóirí, an chumhacht chun gabháil d’aon idirbheart eile a mhéid a
bhaineann sé le GNBS d’fháil sócmhainní bainc ainmnithe.

(3) Ní chuirfidh aon ní san alt seo teorainn le dliteanas forais
creidmheasa iarrthaigh nó aon fhochuideachta i leith aon duine,
bunaithe ar idirbheart nach bhfuil faoi réir a chumhachtaí nó a
cumhachtaí. Maidir le haon éileamh atá bunaithe ar idirbheart den
sórt sin, áfach—

(a) ní bheidh sé infheidhmithe ach amháin in aghaidh an
fhorais creidmheasa iarrthaigh nó na fochuideachta agus
ní in aghaidh GNBS ná aon ghrúpeintitis de chuid
GNBS, agus

(b) ní thiocfaidh as ach leigheas i leith damáistí amháin.

66.—(1) Déanfaidh foras creidmheasa iarrthach agus gach
fochuideachta dá chuid, go dtí go dtabharfaidh an tAire breith nó go
dtí go measfar breith a bheith tugtha aige nó aici ar an iarratas—

(a) a chuid nó a cuid sócmhainní bainc incháilithe go léir a
riaradh, a sheirbhísiú agus plé leo ar an tslí chéanna agus
leis an leibhéal céanna d’oilteacht ghairmiúil, de chúram
agus de dhúthracht agus a dhéanfadh iasachtóir críonna,
ag gníomhú dó nó di go réasúnach, iad a riaradh, a
sheirbhísiú agus plé leo amhlaidh, agus

(b) gníomhú amhlaidh i ndáil leis na sócmhainní bainc sin de
mheon macánta ag féachaint do chríocha an Achta seo.

(2) Maidir le foras creidmheasa iarrthach agus gach fochuideachta
dá chuid—

(a) ní phléifidh sé nó sí le haon sócmhainní bainc incháilithe
dá chuid nó dá cuid seachas i ngnáthchúrsa a ghnó nó
a gnó,

(b) ní phléifidh sé nó sí le haon sócmhainní bainc incháilithe
dá chuid nó dá cuid ar shlí a dhéanfadh dochar nó
díobháil do leasanna nó tosaíochtaí ionchasacha GNBS i
ndáil le sócmhainn bhainc den sórt sin,

(c) ní dhéanfaidh sé nó sí comhréiteach, scaoileadh ná athrú
ar aon éileamh ná ní scarfaidh sé nó sí leis an gcéanna,
ná ní dhéanfaidh sé nó sí, ar shlí eile, aon bheart a
dhéanamh ná a fhágáil gan déanamh, más rud é, de bharr
é a dhéanamh nó gan é a dhéanamh amhlaidh, go
bhféadfaí aon urrús, ceart, oibleagáid, céimniú nó
tosaíocht atá ar seilbh nó ar teachtadh, go díreach nó go
neamhdhíreach, i ndáil le sócmhainn bhainc den sórt sin,
a laghdú nó a mhaolú, nó díobháil a dhéanamh don
chéanna, ná

(d) ní dhéanfaidh sé nó sí aon chonradh a bhaineann le
sócmhainn bhainc den sórt sin a leasú ná a athrú mura
bhfuil oibleagáid chonarthach ann déanamh amhlaidh,

gan ceadú i scríbhinn a fháil roimh ré ó GNBS.
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(3) Féadfaidh GNBS treoirlínte nó ráitis bheartais a eisiúint i

ndáil leis na cineálacha idirbheart ar dócha go mbeidh sí sásta iad a
cheadú faoi fho-alt (2).

67.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, foras creidmheasa
iarrthach a ainmniú mar fhoras rannpháirteach má tá iarratas déanta
ag an bhforas creidmheasa faoi alt 62 ar é a ainmniú amhlaidh.

(2) Ní ainmneoidh an tAire foras creidmheasa iarrthach mar
fhoras rannpháirteach mura deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil tábhacht shistéamach leis an bhforas
creidmheasa iarrthach don chóras airgeadais sa Stát,

(b) gur gá sócmhainní bainc a fháil ón bhforas creidmheasa
iarrthach nó óna fhochuideachtaí chun críocha an Achta
seo a bhaint amach, ag féachaint do na nithe seo a
leanas—

(i) maidir leis an bhforas creidmheasa iarrthach nó lena
fhochuideachtaí, tacaíocht—

(I) a bheidh ar fáil dó nó dóibh,

(II) a bheidh faighte aige nó acu, nó

(III) i ngnáth-imthosca tráchtála ar dóigh a mbeifí ag
súil leis, nó ar dhóigh go mbeifí ag súil leis le
réasún, go bhfuil nó go raibh sí ar fáil dó nó
dóibh,

ón Stát, ó aon Bhallstát eile nó ó chomhalta de
ghrúpa an fhorais creidmheasa iarrthaigh,

(ii) staid agus cobhsaíocht airgeadais an fhorais
creidmheasa iarrthaigh agus a fhochuideachtaí,

(iii) staid agus cobhsaíocht airgeadais ghrúpa an fhorais
creidmheasa iarrthaigh i gcás nach bhfaightear
sócmhainní bainc ón bhforas creidmheasa iarrthach
ná óna fhochuideachtaí, agus

(iv) na hacmhainní a bheidh ar fáil do GNBS agus don
Aire,

agus

(c) gur chomhlíon an foras creidmheasa iarrthach gach ceann
dá chuid oibleagáidí is infheidhme faoin Acht seo.

(3) Oibreoidh ainmniú forais creidmheasa iarrthaigh mar fhoras
rannpháirteach chun gach ceann dá fhochuideachtaí a ainmniú mar
fhorais rannpháirteacha seachas aon fhochuideachta arna heisiamh
faoi fho-alt (6).

(4) Beidh éifeacht le hainmniú (lena n-áirítear fochuideachta a
ainmniú de réir fho-alt (3)) d’ainneoin nach bhfuil aon toiliú
riachtanach ann leis an iarratas iomchuí. Ní dhéanfaidh ainmniú
fochuideachta dochar d’aon chearta a d’fhéadfadh a bheith ag an
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bhfochuideachta in aghaidh an fhorais iomchuí creidmheasa
iarrthaigh.

(5) Sula dtabharfaidh sé nó sí breith i dtaobh an ndéanfar foras
creidmheasa iarrthach a ainmniú mar fhoras rannpháirteach,
féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás Rialála, a
ordú go ndéanfar tástáil shonraithe díchill chuí agus struis ar an
bhforas creidmheasa iarrthach nó ar aon chomhalta dá ghrúpa.

(6) Má dhéanann an tAire foras creidmheasa iarrthach a ainmniú
mar fhoras rannpháirteach, féadfaidh sé nó sí aon fhochuideachta
den fhoras creidmheasa iarrthach a eisiamh ón ainmniú ar aon
choinníoll a shonróidh sé nó sí, más deimhin leis nó léi nár chóir an
fhochuideachta a ainmniú.

(7) I gcás go mbeidh an tAire tar éis coinníoll a shonrú faoi fho-
alt (6) i ndáil le fochuideachta d’fhoras creidmheasa iarrthach a
eisiamh, agus go mainnítear an coinníoll a chomhlíonadh, féadfaidh
an tAire, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don fhoras creidmheasa
iarrthach agus don fhochuideachta, an fhochuideachta a ainmniú mar
fhoras rannpháirteach amhail ar agus ó dháta an fhógra nó ar agus
ó dháta is déanaí ná sin a shonróidh an tAire san fhógra.

(8) Mura mbeidh an tAire tar éis foras rannpháirteach a ainmniú
laistigh de 3 mhí tar éis dó iarratas a dhéanamh faoi alt 62, measfar
gur dhiúltaigh an tAire don iarratas.

68.—(1) Déanfaidh foras rannpháirteach—

(a) le linn tuarascáil a thabhairt, nó faisnéis, leabhair, taifid
nó míniú a sholáthar, cibé acu mar fhreagra ar iarraidh ó
GNBS nó ón Aire nó nach ea, nochtadh iomlán de
mheon lánmhacánta ar nithe is iomchuí maidir le GNBS
do thabhairt breithe i dtaobh an bhfaighidh nó nach
bhfaighidh sí sócmhainn bhainc nó maidir lena luach fála
a chinneadh,

(b) comhoibriú ar mhodh pras iomlán (lena n-áirítear trí
fhaisnéis, leabhair, taifid agus mínithe a sholáthar do
GNBS de réir aon iarrata ó GNBS) le GNBS le linn a
próiseas díchill chuí i ndáil le sócmhainní bainc atá á
mbreithniú lena bhfáil,

(c) cibé seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí iomchuí de réir na
brí a thugtar le halt 128) a sholáthar a ordóidh GNBS i
dtaca le sócmhainn bhainc fhaighte, de réir aon téarmaí
agus coinníollacha a shonróidh GNBS,

(d) aon ordachán a chomhlíonadh a thabharfaidh an tAire nó
GNBS i ndáil le comhlíonadh oibleagáidí an fhorais
rannpháirtigh faoin Acht seo,

(e) cibé faireachán a chomhlíonadh ar bhainistiú iasachtaí
agus clár comhardaithe a ordóidh an tAire i gcomhairle
leis an Údarás Rialála, agus

(f) aon cheanglas eile a chomhlíonadh a shonróidh an tAire
chun go ndéanfaidh GNBS sócmhainní bainc a fháil go
héifeachtach.

61

Cd.4 A.67

Oibleagáidí foras
rannpháirteach.



Cd.4 A.68

Sócmhainní bainc
incháilithe.

62

[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́
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(2) Soláthróidh foras rannpháirteach cibé faisnéis, mínithe,

leabhair, doiciméid agus taifid a theastóidh ón Aire chun a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo.

(3) Measfar gur thoiligh foras rannpháirteach le haon nochtadh
faisnéise faoi alt 205.

CAIBIDIL 2

Sócmhainní Bainc Incháilithe a Ainmniú

69.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le GNBS, leis
an nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, agus tar éis breithniú a
dhéanamh ar chríocha GNBS agus ar na hacmhainní atá ar fáil don
Aire, aicmí sócmhainne bainc a fhorordú, le rialachán, mar aicmí
sócmhainne bainc incháilithe.

(2) Féadfar a áireamh ar na haicmí sócmhainní bainc a
fhorordófar faoi fho-alt (1)—

(a) saoráidí creidmheasa a dhéanann foras rannpháirteach a
eisiúint, a chruthú nó a sholáthar ar shlí eile—

(i) d’fhonn talamh forbraíochta a cheannach, a shaothrú
nó a fhorbairt, cibé acu go díreach nó go
neamhdhíreach agus cibé acu go hiomlán nó go
páirteach,

(ii) i gcás gur talamh forbraíochta atá san urrús a
bhaineann leis an tsaoráid chreidmheasa nó go bhfuil
talamh forbraíochta ar áireamh san urrús,

(iii) i gcás gur leas i gcuideachta, a bhíonn ag gabháil do
thalamh forbraíochta a cheannach, a shaothrú nó a
fhorbairt, atá san urrús a bhaineann leis an tsaoráid
chreidmheasa nó go bhfuil leas den sórt sin ar
áireamh san urrús,

(iv) i gcás go ráthaíonn cuideachta dá dtagraítear i
bhfomhír (iii) an tsaoráid chreidmheasa go díreach
nó go neamhdhíreach,

(v) go díreach nó go neamhdhíreach d’fhéichiúnaí a
sholáthair urrús dá dtagraítear i bhfomhír (ii) nó
(iii), nó

(vi) go díreach nó go neamhdhíreach do dhuine is
féichiúnaí comhlachaithe ag féichiúnaí ar
soláthraíodh saoráid chreidmheasa a thuairiscítear in
aon cheann d’fhomhíreanna (i) go (iii) dó nó di,

(b) saoráidí creidmheasa agus aicmí saoráidí creidmheasa
(seachas saoráidí creidmheasa dá dtagraítear i mír (a)) a
bhaineann le féichiúnaithe nó le féichiúnaithe
comhlachaithe de chuid foras rannpháirteach (nó aicmí
féichiúnaithe nó féichiúnaithe comhlachaithe de chuid
foras rannpháirteach) i gcás go bhfuil an méid iomlán
féichiúnais i leith na saoráidí sin de chineál gur gá, i
dtuairim an Aire, do GNBS iad a fháil chun críocha an
Achta seo,
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(c) cearta eile a eascraíonn go díreach nó go neamhdhíreach

i dtaca le saoráid chreidmheasa a thuairiscítear i mír (a)
nó (b) lena n-áirítear—

(i) conradh ar páirtí ann an foras rannpháirteach nó a
bhfuil leas aige ann,

(ii) sochar a mbeidh an foras rannpháirteach ina
theideal, agus

(iii) aon sócmhainn eile a bhfuil leas ag an bhforas
rannpháirteach inti,

(d) sócmhainní bainc atá bainteach le sócmhainní bainc a
shonraítear i míreanna (a) agus (b), agus

(e) aon aicme eile sócmhainne bainc de chuid forais
rannpháirtigh arb é tuairim an Aire, tar éis dul i
gcomhairle le Coimisiún na gComhphobal Eorpach, gur
gá iad a fháil chun críocha an Achta seo.

(3) Le linn don Aire teacht ar thuairim chun críche fho-alt 2(b),
féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a chur i gcuntas—

(a) líon iomlán na saoráidí creidmheasa nó na n-aicmí saoráidí
creidmheasa a sholáthair an foras rannpháirteach do na
féichiúnaithe sin agus d’fhéichiúnaithe comhlachaithe nó
d’aicmí féichiúnaithe agus féichiúnaithe comhlachaithe,
agus

(b) fiachas comhiomlán féichiúnaithe agus féichiúnaithe
comhlachaithe nó aicmí féichiúnaithe nó féichiúnaithe
comhlachaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) atá dlite
d’aon fhoras rannpháirteach eile.

(4) San Acht seo, gairtear “sócmhainn bhainc incháilithe” de
shócmhainn bhainc d’aicme a fhorordaítear faoi fho-alt (1).

(5) Measfar, maidir le haicme sócmhainne bainc atá forordaithe
faoi fho-alt (1), nach n-áirítear inti saoráid chreidmheasa a
taifeadadh i gclár comhardaithe forais rannpháirtigh tar éis an 31
Nollaig 2008. D’fhonn amhras a sheachaint, i gcás gur taifeadadh
saoráid chreidmheasa i gclár comhardaithe forais rannpháirtigh ar an
31 Nollaig 2008 nó roimhe ach gur tógadh urrús i leith na saoráide
creidmheasa tar éis an dáta sin agus gur sócmhainn bhainc incháilithe
an tsaoráid chreidmheasa ar shlí eile, is sócmhainn bhainc incháilithe
an tsaoráid chreidmheasa.

(6) D’ainneoin fho-alt (5), is sócmhainn bhainc incháilithe
sócmhainn bhainc in aicme fhorordaithe, más rud é, i dtuairim
GNBS, gur taifeadadh an tsaoráid chreidmheasa lena mbaineann i
gclár comhardaithe de chuid forais rannpháirtigh an dáta sin nó
roimhe, fiú amháin má rinneadh í a athchaibidliú nó a athmhaoiniú
tar éis an dáta sin. Féadfaidh GNBS, chun a chinneadh cé acu ar an
31 Nollaig 2008 nó roimhe a taifeadadh saoráid chreidmheasa i gclár
comhardaithe forais rannpháirtigh, téarmaí aon athchaibidlíochta,
athstruchtúraithe nó athmhaoinithe ar shaoráid chreidmheasa a
rinneadh tar éis an 31 Nollaig 2008 a chur i gcuntas.
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70.—(1) Chun críocha an Achta seo, is “féichiúnaí

comhlachaithe” de chuid féichiúnaí duine i gcás—

(a) go bhfuil, nó go raibh, sé nó sí aon tráth i bhfiacha go
díreach nó go neamhdhíreach ag foras rannpháirteach nó
faoi oibleagáid aige ar shlí eile faoi shaoráid
chreidmheasa nó i dtaca leis an gcéanna, agus

(b) maidir leis an duine—

(i) gur comhlacht corpraithe, nó gur chomhlacht
corpraithe, a bhí ina fhochuideachta de chuid an
fhéichiúnaí nó ina chuideachta ghaolmhar (de réir na
brí a thugtar le halt 140(5) d’Acht na gCuideachtaí
1990) leis an bhféichiúnaí é nó í aon tráth,

(ii) gur ainmnitheach, nó gurbh ainmnitheach, de chuid
an fhéichiúnaí, lena n-áirítear duine a fhéadfaidh
gníomhú nó a ghníomhaíonn iarbhír ar ordachán
sainráite nó intuigthe nó ar threoir shainráite nó
intuigthe ón bhféichiúnaí nó ó fhéichiúnaí
comhlachaithe eile de chuid an fhéichiúnaí é nó í
aon tráth,

(iii) go bhfuil, nó go raibh, sé nó sí aon tráth ag gníomhú
i gcáil iontaobhaí iontaobhais dhearbhaithe nó
neamhdhearbhaithe a n-áirítear (go díreach nó go
neamhdhíreach) ar a thairbhithe—

(I) an féichiúnaí,

(II) duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii), nó

(III) comhlacht corpraithe atá faoi rialú ag an
bhféichiúnaí nó ag duine dá dtagraítear san
fhomhír sin,

(iv) go bhfuil, nó go raibh sé nó sí, aon tráth i
gcomhpháirtíocht, de réir bhrí dhlíthe aon áite
iomchuí, leis an bhféichiúnaí, i ndáil le sócmhainn
bhainc a bhí, tráth na comhpháirtíochta, nó a tháinig
chun bheith ina dhiaidh sin, d’aicme sócmhainní
bainc arna forordú faoi alt 69(1),

(v) gur comhlacht corpraithe aon tráth é nó í a bhfuil an
féichiúnaí ina chomhalta nó ina comhalta aonair de,
nó

(vi) gur comhlacht corpraithe atá faoi rialú ag an
bhféichiúnaí é nó í aon tráth,

nó

(c) gur comhalta d’aon aicme eile daoine a fhorordóidh an
tAire chun críocha an fho-ailt seo é nó í aon tráth.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(b)(vi), measfar comhlacht corpraithe
a bheith faoi rialú féichiúnaí más rud é, maidir leis an bhféichiúnaí
(cibé acu mar dhuine aonair nó i dteannta aon duine nó daoine a
luaitear i bhfomhíreanna (i) go (v) d’fho-alt (1)(b), agus cibé acu go
díreach nó go neamhdhíreach)—
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(a) go bhfuil leas aige nó aici sa cheathrú cuid nó níos mó de

scairchaipiteal cothromais an chomhlachta, nó

(b) go bhfuil sé nó sí i dteideal an ceathrú cuid nó níos mó
de na cumhachtaí vótála ag aon chruinniú ginearálta den
chomhlacht a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú.

(3) I bhfo-alt (2)—

(a) tá le “scairchaipiteal cothromais” an bhrí chéanna atá leis
in alt 155 d’Acht na gCuideachtaí 1963, agus

(b) folaíonn an tagairt do chumhacht vótála a fheidhmíonn
féichiúnaí cumhacht vótála a fheidhmíonn ainmnitheach
de chuid an fhéichiúnaí nó comhlacht corpraithe eile a
rialaíonn an féichiúnaí sin.

(4) Tá feidhm ag alt 54 d’Acht na gCuideachtaí 1990 d’fhonn a
chinneadh, chun críocha fho-alt (2), an bhfuil leas i scaireanna ag
duine.

71.—(1) Déanfaidh foras rannpháirteach, go dtí go mbeidh fógra
críochnúcháin seirbheáilte air nó go dtí go n-ordóidh GNBS a
mhalairt—

(a) a chuid sócmhainní bainc incháilithe go léir a riaradh, a
sheirbhísiú agus plé leo ar an tslí chéanna agus leis an
leibhéal céanna d’oilteacht ghairmiúil, de chúram agus de
dhúthracht agus a dhéanfadh iasachtóir críonna, ag
gníomhú dó nó di go réasúnach, iad a riaradh, a
sheirbhísiú agus plé leo amhlaidh, agus

(b) gníomhú amhlaidh i ndáil leis na sócmhainní bainc sin de
mheon macánta ag féachaint do chríocha an Achta seo.

(2) Ní dhéanfaidh foras rannpháirteach, gan ceadú i scríbhinn
roimh ré ó GNBS—

(a) plé le haon cheann dá shócmhainní bainc incháilithe ar shlí
seachas i ngnáthchúrsa a ghnó,

(b) plé le haon cheann dá shócmhainní bainc incháilithe ar shlí
a dhéanfaidh dochar nó díobháil do leasanna nó
tosaíochtaí ionchasacha GNBS i ndáil le sócmhainn
bhainc den sórt sin,

(c) aon éileamh a chomhréiteach nó aon scaoileadh nó athrú
nó scaradh a dhéanamh nó ar shlí eile aon ghníomh a
dhéanamh nó gan é a dhéanamh dá mba rud é dá
ndéanfaí amhlaidh go bhféadfaí laghdú nó maolú a
dhéanamh ar aon urrús, ceart, oibleagáid, céimniú nó
tosaíocht atá ar seilbh nó ar teachtadh, go díreach nó go
neamhdhíreach, i dtaca le sócmhainn bhainc den sórt sin
nó go bhféadfaí díobháil a dhéanamh don chéanna, nó

(d) aon chonradh a bhaineann le sócmhainn bhainc den sórt
sin a leasú nó a athrú mura bhfuil oibleagáid chonarthach
air déanamh amhlaidh.
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(3) Féadfaidh GNBS treoirlínte nó ráitis bheartais a eisiúint i

ndáil leis na cineálacha idirbheart is dóigh a bheidh sé sásta a cheadú
faoi fho-alt (2).

CUID 5

Modheolaíocht Luachála

72.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “maoin” maoin is ábhar don
urrús le haghaidh saoráide creidmheasa is sócmhainn bhainc.

(2) Sa Chuid seo:

(a) aon tagairt do mhargadhluach maoine is tagairt í don
mhéid measta a d’íocfadh ceannaitheoir toilteanach le
díoltóir toilteanach in idirbheart ar neamhthuilleamaí tar
éis margaíochta cuí (más cuí) i gcás go ngníomhaíonn an
dá pháirtí go feasach críonna agus gan iallach,

(b) aon tagairt do mhargadhluach sócmhainne bainc is tagairt
í don mhéid measta a d’íocfadh ceannaitheoir toilteanach
le díoltóir toilteanach in idirbheart ar neamhthuilleamaí
tar éis margaíochta cuí (más cuí) i gcás go ngníomhaíonn
an dá pháirtí go feasach críonna agus gan iallach,

(c) aon tagairt do luach eacnamaíoch fadtréimhseach maoine
is tagairt í don luach, arna chinneadh ag GNBS de réir
na Coda seo, ar féidir a bheith ag súil leis go réasúnach
go mbainfeadh an mhaoin amach é i gcóras airgeadais
cobhsaí nuair a fheabhsófar na dálaí géarchéime atá i
réim tráth rite an Achta seo agus ina mbeidh praghas nó
toradh na maoine sa todhchaí ar comhréir le hionchais
réasúnacha ag féachaint don mheán stairiúil
fadtréimhseach, agus

(d) aon tagairt do luach eacnamaíoch fadtréimhseach
sócmhainne bainc is tagairt í don luach, arna chinneadh
ag GNBS de réir na Coda seo, ar féidir a bheith ag súil
leis go réasúnach go mbainfeadh an tsócmhainn amach é
i gcóras airgeadais cobhsaí nuair a fheabhsófar na dálaí
géarchéime atá i réim tráth rite an Achta seo.

73.—(1) Féadfaidh GNBS dáta nó teagmhas a shonrú ar faoina
threoir atá margadhluach sócmhainne bainc nó cineáil sócmhainne
bainc nó maoine nó cineáil maoine le cinneadh.

(2) Faoi fho-alt (1), féadfaidh GNBS dátaí nó teagmhais éagsúla
a shonrú le haghaidh aon sócmhainní bainc nó maoine nó le
haghaidh aon chineáil sócmhainní bainc nó maoine.

(3) Faoi fho-alt (1), féadfaidh GNBS dáta a shonrú roimh theacht
i ngníomh don Acht seo.

(4) Tá éifeacht le sonrú dáta nó teagmhais faoi fho-alt (1) chun
margadhluach a chinneadh chun aon chríche faoin Acht seo (lena n-
áirítear críocha Chaibidil 2 de Chuid 7).
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2009.
74.—Féadfaidh GNBS, d’fhonn luachanna a chinneadh de réir na

Coda seo, cibé treoirlínte nó rialacha a ghlacadh a mheasfaidh sí is
gá ar mhaithe le héifeachtúlacht agus le comhsheasmhacht.

75.—(1) Faoi réir fho-alt (2) agus aon rialachán a dhéanfaidh an
tAire faoi fho-alt (3), is é luach fála sócmhainne bainc a luach
eacnamaíoch fadtréimhseach arna chinneadh ag GNBS.

(2) Féadfaidh GNBS, má mheasann sí gur cuí é tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire, agus faoi réir aon rialachán a dhéanfaidh an
tAire faoi fho-alt (3), ag féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) críocha an Achta seo,

(b) dáta fála tuartha na sócmhainne bainc lena mbaineann,

(c) an cineál sócmhainne bainc,

(d) na dlíthe de chuid na gComhphobal Eorpach lena
rialaítear cúnamh Stáit, agus

(e) aon ní iomchuí eile a dhéanann difear do luacháil,

a chinneadh gurb é luach fála sócmhainne bainc—

(i) a margadhluach, nó

(ii) luach (idir a luach eacnamaíoch fadtréimhseach agus a
margadhluach) a mheasfaidh GNBS a bheith cuí sna
himthosca, ag féachaint do na nithe a shonraítear i
míreanna (a) go (e).

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
fheidhm fho-alt (2). Chun na críche sin, tabharfaidh an tAire aird ar
na tosca atá leagtha amach i míreanna (a) agus (c) go (e) d’fho-alt (2).

76.—(1) Déanfaidh GNBS luach eacnamaíoch fadtréimhseach
sócmhainne bainc a chinneadh, ag féachaint do na nithe seo a leanas:

(a) margadhluach na maoine;

(b) margadhluach na sócmhainne bainc;

(c) luach eacnamaíoch fadtréimhseach na maoine;

(d) an luach eacnamaíoch fadtréimhseach, arna chinneadh
cheana féin ag GNBS de réir na modheolaíochta
luachála, a ghabhann le haon mhaoin nó sócmhainn
bhainc eile den tsamhail sin;

(e) aon tuarascáil a fhorordaítear faoi alt 78 agus atá ar fáil go
réasúnach do GNBS nuair a dhéanann sí an luacháil ar
an maoin nó ar an tsócmhainn bhainc áirithe,

de réir na nithe seo a leanas—

(i) aon rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt 79, agus

(ii) na dlíthe de chuid na gComhphobal Eorpach lena
rialaítear cúnamh Stáit.
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(2) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo nó aon rialachán

arna ndéanamh faoin gcéanna—

(a) maidir le cibé codán a chinnfidh an tAire le rialacháin
chun críocha na míre seo, ní mó dá réir an luach
eacnamaíoch fadtréimhseach arna chinneadh ag GNBS i
leith dáileachta talún ná margadhluach na dáileachta,

(b) maidir le cibé codán a chinnfidh an tAire le rialacháin
chun críocha na míre seo, ní mó dá réir luach
eacnamaíoch fadtréimhseach iomlán na talún go léir a
shealbhaítear mar urrús i bpunann fhaighte ná
margadhluach iomlán na talún sin,

(c) féadfaidh GNBS a chinneadh, maidir le haon aicme áirithe
maoine, nó sna himthosca áirithe is infheidhme maidir le
dáileacht talún, nach mó a luach eacnamaíoch
fadtréimhseach ná a mhargadhluach, agus

(d) déanfar luach eacnamaíoch fadtréimhseach sócmhainne
bainc a ríomh ar bhonn modheolaíochta an ghlanluacha
láithrigh.

77.—(1) Le linn margadhluach maoine a chinneadh, féadfaidh
GNBS na nithe seo a leanas a chur i gcuntas—

(a) aon luach arna chur isteach ag an bhforas rannpháirteach
lena mbaineann arb é sin, ina thuairim, margadhluach na
sócmhainne bainc,

(b) aon tuarascáil a fhorordaítear faoi alt 78 agus atá ar fáil
go réasúnach do GNBS nuair a dhéanann sí an luacháil
iomchuí, agus

(c) an margadhluach, arna chinneadh cheana féin ag GNBS,
a ghabhann le maoin eile den tsamhail sin.

(2) Féadfaidh GNBS na nithe seo a leanas a chur i gcuntas le linn
di margadhluach sócmhainne bainc a chinneadh—

(a) aon luach arna chur isteach ag an bhforas rannpháirteach
lena mbaineann arb é sin, ina thuairim, margadhluach na
sócmhainne bainc,

(b) margadhluach, arna chinneadh cheana féin ag GNBS, aon
sócmhainne bainc eile den tsamhail sin.

(c) acmhainneacht creidmheasa an fhéichiúnaí nó an
oibleagáideora lena mbaineann,

(d) feidhmíocht na sócmhainne sin, agus

(e) margadhluach maoine arna chinneadh ag GNBS faoi fho-
alt (1).

78.—Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar
tuarascálacha nó aicmí tuarascálacha (lena n-áirítear tuarascálacha
arna n-ullmhú roimh thosach feidhme an Achta seo) a bhaineann le
tosca nó nithe is iomchuí maidir le luacháil maoine nó maoine de
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chineál áirithe nó i suíomhanna sonracha nó a bhfuil gnéithe nó
buntáistí sonracha ag gabháil leo, lena n-áirítear—

(a) criosú,

(b) fóntais a bheith ar fáil,

(c) maoin dá samhail a bheith ar fáil i suíomhanna dá samhail,

(d) luach stairiúil maoine i suíomhanna áirithe, agus

(e) luachálacha a rinneadh le déanaí ar mhaoin dá samhail i
suíomhanna dá samhail.

79.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le
GNBS do chinneadh luacha eacnamaíoch fhadtréimhsigh, nó
margadhluacha, sócmhainne bainc nó aicme sócmhainne bainc nó
maoine nó aicme maoine, lena n-áirítear na nithe a dhéanfaidh nó a
fhéadfaidh GNBS a dhíorthú, a úsáid, a chur chun feidhme nó a chur
i gcuntas chun na gcríoch sin.

(2) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-alt
(1), beidh aird ag an Aire ar dhlíthe na gComhphobal Eorpach lena
rialaítear cúnamh Stáit agus ar aon treoir iomchuí arna heisiúint ag
Coimisiún na gComhphobal Eorpach, agus féadfaidh sé nó sí aird a
bheith aige nó aici ar cibé ceann díobh seo a leanas, agus cibé
forálacha maidir leo a chur sna rialacháin, is cuí leis nó léi:

(a) faoi threoir luacha eacnamaíoch fhadtréimhsigh maoine—

(i) a mhéid a chlaon praghas nó toradh na maoine sin ón
meán stairiúil fadtréimhseach,

(ii) réamh-mheastacháin soláthair agus éilimh faoi threoir
an chineáil sócmhainne agus a suíomh,

(iii) réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha maidir le
fás san olltáirgeacht intíre agus maidir le boilsciú
nó díbhoilsciú,

(iv) réamh-mheastacháin dhéimeagrafacha,

(v) cúinsí talún agus pleanála (lena n-áirítear pleananna
forbartha nó spáis náisiúnta, réigiúnacha nó údaráis
áitiúil) a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar luach na
sócmhainne lena mbaineann sa todhchaí,

(vi) anailísí arna dtíolacadh ag an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil maidir lena mhéid
a chomhlíonann nó a sháraíonn ceadanna criosaithe
agus pleanála talún láithreacha atá deonaithe agus i
bhfeidhm riachtanais fáis réamh-mheasta,

(vii) anailísí arna dtíolacadh ag Oifig Iompair Bhaile Átha
Cliath nó ag aon údarás iompair náisiúnta, ar
phleanáil iompair láithreach agus sa todhchaí agus ar
na réamh-mheastacháin ghaolmhara soláthair agus
éilimh maidir le húsáid talún,

(viii) aon anailís ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha i ndáil leis an ardú a
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d’fhéadfadh teacht ar chostais fuinnimh agus eile de
dheasca an mheatha fhadtréimhsigh ar acmhainní
neamh-inathnuaite,

(ix) chun luach eacnamaíoch fadtréimhseach dáileachtaí
áirithe talún a chinneadh, codán a shonrú nach mó
dá réir an luach eacnamaíoch fadtréimhseach arna
chinneadh ag GNBS ná margadhluach gach
dáileachta den sórt sin,

(x) chun luach eacnamaíoch fadtréimhseach na talún go
léir a shealbhaítear mar urrús i bpunanna faighte a
chinneadh, codán a shonrú nach mó dá réir luach
eacnamaíoch fadtréimhseach na talún sin ná a
margadhluach iomlán;

(b) faoi threoir luacha eacnamaíoch fhadtréimhsigh
sócmhainní bainc—

(i) luach eacnamaíoch fadtréimhseach maoine,

(ii) glanluach láithreach an tsrutha ioncaim a bhfuiltear
ag súil leis atá gaolmhar le sócmhainní bainc den
chineál sin,

(iii) i gcás maoine cíosa, rátaí folmhaithe reatha agus
réamh-mheasta,

(iv) corrlaigh iasachta,

(v) ráta lascaine cuí chun costais chistí GNBS móide
corrlach a fhreagraíonn d’íocaíocht leordhóthanach
leis an Stát a léiriú lena gcuirtear i gcuntas an priacal
i ndáil leis na sócmhainní bainc a gheobhaidh GNBS,

(vi) luach marcála ón margadh aon chonarthaí díorthacha
atá gaolmhar le sócmhainní bainc den chineál sin,

(vii) aon urrús coimhdeach ar nós ráthaíochtaí pearsanta
agus sócmhainní corparáideacha, agus

(viii) táillí a thaispeánfaidh na costais a bhaineann le
hoibriú, cothabháil agus forfheidhmiú iasachta;

(c) cibé nithe eile is iomchuí leis nó léi maidir le luach
eacnamaíoch fadtréimhseach nó margadhluach maoine
nó sócmhainní bainc, lena n-áirítear—

(i) nithe a bheidh le díorthú, le húsáid, le cur chun
feidhme, le cur i gcuntas nó nithe nach mbeidh le cur
i gcuntas;

(ii) na luachanna a bheidh le sannadh d’aon nithe nó na
coigeartuithe a bheidh le déanamh le linn nó de bhua
a gcur chun feidhme;

(iii) na sonraí, na critéir, an fhaisnéis, na rialacha agus an
mhodheolaíocht a fhéadfar a úsáid nó a chur chun
feidhme le linn luach nó feidhm aon nithe a
chinneadh nó le linn aon nithe a bheidh le húsáid nó
le cur chun feidhme a dhíorthú;
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2009.
(iv) modheolaíocht an ghlanluacha láithrigh a úsáid le linn

luach aon mhaoine nó sócmhainne bainc a
chinneadh;

(v) an ráta lascaine cuí chun costais chistí GNBS móide
corrlach a fhreagraíonn d’íocaíocht leordhóthanach
leis an Stát a léiriú agus a chuireann i gcuntas an
priacal i ndáil leis na sócmhainní bainc faighte a
bheidh le cur chun feidhme le linn glanluach
láithreach sreafa airgid a chinneadh;

(vi) chun críocha a shannta agus a chur chun feidhme ar
feadh gach sócmhainne bainc, nó ar feadh
sócmhainní bainc uile d’aicme áirithe, ráta lascaine
caighdeánach a shonrú a bheidh le sannadh do ríomh
gach sócmhainne bainc, nó gach sócmhainne bainc
den aicme áirithe, de réir mar a bheidh, a
gheobhaidh GNBS, nó le cur chun feidhme le linn
an ríomha sin, ar ráta é is gá nó is cuí i dtuairim an
Aire chun soláthar a dhéanamh faoi chomhair costas
forfheidhmiúcháin, costas díchill chuí agus costas
iomchuí eile a thabhóidh, nó is dóigh a thabhóidh,
GNBS le linn a saoil i gcomhlíonadh a feidhmeanna;

(vii) dáta aibíochta aon sócmhainne bainc a fhadú go
ceann cibé tréimhse is cuí le GNBS tar éis a
haibíochta iarbhír chun tréimhse réasúnach a cheadú
chun í a bhainistiú agus a fhorfheidhmiú;

(viii) na cineálacha nó na haicmí maoine ar ina leith a
mheasfar gurb é a margadhluach an luach
eacnamaíoch fadtréimhseach.

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

CUID 6

Sócmhainní Bainc a Fháil agus Nithe Gaolmhara

CAIBIDIL 1

Sócmhainní Bainc a Fháil

80.—(1) Féadfaidh GNBS a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach
nó d’fhoras rannpháirteach faisnéis a sholáthar do GNBS, san fhoirm
a ordóidh GNBS, maidir le gach ceann dá shócmhainní bainc, agus
(i gcás forais creidmheasa iarrthaigh) gach sócmhainn bhainc de
chuid gach ceann dá fhochuideachtaí, a d’fhéadfadh a bheith ina
sócmhainn bhainc incháilithe. I gcás forais rannpháirtigh, beidh
éifeacht le hordachán den chineál sin mar ordachán chun an fhaisnéis
sin maidir le sócmhainní bainc de chuid an fhorais rannpháirtigh agus
gach ceann dá chuid fochuideachtaí ar foras rannpháirteach í freisin,
a sholáthar.
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(2) Go háirithe, féadfaidh GNBS a cheangal go ndéanfar faisnéis

faoi na féichiúnaithe, na féichiúnaithe comhlachaithe, na ráthóirí
agus na hurraí lena mbaineann agus faoi infhorfheidhmitheacht agus
inmhargaitheacht an urrúis a bhaineann le gach sócmhainn bhainc
den chineál sin a sholáthar.

(3) Nuair a sholáthróidh foras creidmheasa iarrthach nó foras
rannpháirteach faisnéis faoi shócmhainní bainc faoi fho-alt (1) nó (2),
déarfaidh sé, má tá sé den tuairim nach sócmhainn bhainc incháilithe
sócmhainn bhainc, an fíoras sin, go gcuireann sé in aghaidh an
tsócmhainn bhainc a fháil, agus an chúis atá leis an tuairim. Más
mian le foras creidmheasa iarrthach nó foras rannpháirteach cur in
aghaidh fála beartaithe sócmhainne bainc, déanfaidh sé amhlaidh ar
an tslí sin agus pléifear leis an gcur in aghaidh de réir Chaibidil 1 de
Chuid 7.

(4) In ordachán faoi fho-alt (1), féadfaidh GNBS a cheangal go
ndéanfar an fhaisnéis lena mbaineann a sholáthar ar mhodh nó i
bhfoirm áirithe a shonrófar, lena n-áirítear mar thráinsí arna
dtuairisciú faoi threoir féichiúnaithe, féichiúnaithe comhlachaithe,
urrúis nó ar aon slí eile.

(5) Féadfaidh GNBS a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach nó
d’fhoras rannpháirteach, maidir le haon fhaisnéis arna soláthar ag an
bhforas creidmheasa iarrthach, ag aon cheann dá fhochuideachtaí nó
ag an bhforas rannpháirteach faoi fho-alt (1) nó (2), go ndéanfaidh
príomhfheidhmeannach agus príomhoifigeach airgeadais an fhorais
creidmheasa iarrthaigh nó an fhorais rannpháirtigh, i gcomhpháirt,
an fhaisnéis a dheimhniú mar fhaisnéis atá cruinn agus iomlán.

(6) Déanfaidh foras creidmheasa iarrthach nó foras
rannpháirteach, ar iarraidh ó GNBS, tuarascáil nó deimhniú, nó
tuarascáil agus deimhniú, a thabhairt do GNBS san fhoirm a ordóidh
GNBS, faoi na nithe seo a leanas—

(a) aon cheann de na sócmhainní bainc dá chuid, nó de chuid
fochuideachta, ar féidir gur sócmhainní bainc incháilithe
iad, nó

(b) aon fhaisnéis is iomchuí maidir le téarmaí fála aon
sócmhainne bainc den sórt sin a chinneadh (lena n-
áirítear luach na fála).

(7) Maidir leis na nithe agus na himthosca go léir i ndáil le gach
uile shócmhainn bhainc lena mbaineann, a d’fhéadfadh difear
ábhartha a dhéanamh, nó a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go
ndéanfaidís difear ábhartha, do bhreith GNBS an tsócmhainn bhainc
a fháil, nó dá luach fála a chinneadh, déanfaidh foras creidmheasa
iarrthach nó foras rannpháirteach iad a nochtadh de mheon
lánmhacánta i dtuarascáil nó i ndeimhniú faoi fho-alt (5) nó (6).

(8) D’ainneoin aon sriain dhlíthiúil nó chonarthaigh, féadfaidh
GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS, aon fhaisnéis, nó aon
tuarascáil, deimhniú nó doiciméad eile a nochtadh dá chéile, a
fhaigheann ceachtar acu i dtaca le haon cheann dá cuid nó dá chuid
feidhmeanna a chomhlíonadh.

81.—(1) Déanfaidh foras creidmheasa iarrthach nó foras
rannpháirteach, má iarrann GNBS amhlaidh, an doiciméadacht, na
leabhair agus na taifid a bhaineann le saoráid chreidmheasa agus a
choimeádtar i dtaca le haon sócmhainn bhainc incháilithe a thabhairt
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ar aird do GNBS lena n-iniúchadh. Déanfaidh an foras creidmheasa
iarrthach nó an foras rannpháirteach cibé saoráidí a thabhairt do
GNBS, chun an t-ábhar atá in aon doiciméadacht, leabhar nó taifead
den sórt sin a iniúchadh agus chun cóipeanna a dhéanamh de, a
theastaíonn ó GNBS.

(2) Féadfaidh GNBS a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach nó
d’fhoras rannpháirteach a chur faoi deara go ndéanfaidh aon
fhochuideachta dá chuid—

(a) an doiciméadacht, na leabhair agus na taifid a bhaineann
le saoráid chreidmheasa agus a choimeádtar i dtaca le
haon sócmhainn bhainc incháilithe a thabhairt ar aird do
GNBS lena n-iniúchadh, agus

(b) cibé saoráidí a theastaíonn ó GNBS a thabhairt do GNBS
chun an t-ábhar atá in aon doiciméadacht, leabhar nó
taifead den sórt sin a iniúchadh agus chun cóipeanna den
chéanna a dhéanamh.

(3) Má cheanglaítear ar fhoras creidmheasa iarrthach, ar fhoras
rannpháirteach nó ar fhochuideachta faoi fho-alt (1) nó (2)—

(a) doiciméadacht nó leabhar nó taifead i dtaca le sócmhainn
bhainc a thabhairt ar aird do GNBS, nó

(b) saoráidí a sholáthar do GNBS chun an t-ábhar atá in aon
doiciméadacht, leabhar nó taifead den sórt sin a
iniúchadh nó chun cóipeanna a dhéanamh den chéanna,

agus má mhainníonn sé nó sí déanamh amhlaidh, féadfaidh GNBS
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, iar bhfógra don fhoras
creidmheasa nó don fhoras rannpháirteach ar ordú lena n-ordaítear
don fhoras creidmheasa, don fhoras rannpháirteach nó don
fhochuideachta an doiciméadacht, an leabhar nó an taifead a
thabhairt ar aird, nó na saoráidí a sholáthar, de réir mar is gá sa chás.

(4) Féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh de bhun an iarratais
faoi fho-alt (3) más deimhin leis an gCúirt gur gá go réasúnach an
doiciméadacht, an leabhar nó an taifead a thabhairt ar aird nó na
saoráidí a lorgaítear a sholáthar chun a chumasú do GNBS aon
cheann dá feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh. Féadfaidh
an Chúirt aon ordú idirbhreitheach (lena n-áirítear ordú
sainordaitheach) a dhéanamh a mheasfaidh sí is gá sna himthosca.

(5) Más deimhin leis an gCúirt ar chúiseanna rúndachta tráchtála
gur chóir éisteacht faoin alt seo a sheoladh ar shlí seachas go poiblí,
féadfaidh an Chúirt a ordú amhlaidh.

(6) Faoi réir na pribhléide in aghaidh féin-ionchoirithe, beidh aon
doiciméad, leabhar nó taifead a thabharfaidh duine ar aird de réir
iarrata nó ordaithe faoin alt seo inghlactha i bhfianaise.

82.—(1) Soláthróidh foras creidmheasa iarrthach nó foras
rannpháirteach aon fhaisnéis agus mínithe a iarrfaidh GNBS i ndáil
leis na nithe dá dtagraítear in ailt 80 agus 81 nó i ndáil le haon ní
eile is iomchuí maidir le sócmhainn bhainc a fháil, agus áiritheoidh
sé freisin go soláthróidh oifigeach don fhoras creidmheasa iarrthach
nó don fhoras rannpháirteach nó comhalta foirne dá chuid míniú ar
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aon fhaisnéis, doiciméadacht, leabhar nó taifead den sórt sin, lena n-
áirítear míniú ar aon easnamh follasach ar an bhfaisnéis, an
doiciméadacht, an leabhar nó an taifead.

(2) Féadfaidh GNBS a ordú d’fhoras creidmheasa iarrthach nó
d’fhoras rannpháirteach a chur faoi deara go soláthróidh aon cheann
dá fhochuideachtaí an fhaisnéis nó na mínithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) i ndáil le sócmhainní bainc na fochuideachta.

(3) Má cheanglaítear ar fhoras creidmheasa iarrthach nó ar fhoras
rannpháirteach a áirithiú go soláthróidh oifigeach don fhoras
creidmheasa iarrthach, don fhochuideachta nó don fhoras
rannpháirteach, nó comhalta foirne de chuid an chéanna, míniú nó
faisnéis faoin alt seo, agus má mhainníonn sé é sin a dhéanamh,
féadfaidh GNBS iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, iar bhfógra
don fhoras creidmheasa iarrthach nó don fhoras rannpháirteach, ar
ordú lena n-ordaítear don fhoras creidmheasa iarrthach, don
fhochuideachta nó don fhoras rannpháirteach a áirithiú go
soláthrófar an míniú nó an fhaisnéis.

(4) Féadfaidh an Chúirt ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a
dhéanamh más deimhin leis an gCúirt gur gá le réasún an míniú nó
an fhaisnéis a sholáthar chun go ndéanfaidh GNBS breith a thabhairt
an tsócmhainn bhainc lena mbaineann a fháil nó a luach fála a
chinneadh. Féadfaidh an Chúirt aon ordú idirbhreitheach (lena n-
áirítear ordú sainordaitheach) a dhéanamh a mheasfaidh sí is gá
sna himthosca.

(5) Más deimhin leis an gCúirt, ar chúiseanna rúndachta tráchtála,
gur chóir éisteacht a sheoladh faoin alt seo ar shlí seachas go poiblí,
féadfaidh an Chúirt a ordú amhlaidh.

(6) Faoi réir na pribhléide in aghaidh féin-ionchoirithe, beidh aon
fhaisnéis a sholáthróidh duine de réir iarrata nó ordaithe faoin alt
seo inghlactha i bhfianaise.

83.—(1) Más rud é go mbeidh fógra tugtha d’aon duine is
féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó urra de chuid
saoráide creidmheasa gur sócmhainn bhainc incháilithe an tsaoráid
chreidmheasa, comhoibreoidh an duine agus, de mheon macánta,
tabharfaidh sé nó sí go pras don fhoras rannpháirteach cibé faisnéis
a bhaineann leis an tsócmhainn bhainc incháilithe lena mbaineann a
iarrfaidh an foras rannpháirteach chun go gcomhlíonfaidh sé
ceanglas nó ordachán faoi alt 80, 81 nó 82.

(2) Má mhainníonn duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ceanglas
den fho-alt sin a chomhlíonadh, féadfaidh an foras rannpháirteach
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, iar bhfógra chuig an duine, ar
ordú á ordú don duine an ceanglas a chomhlíonadh ar aon slí a
shonraítear san ordú, agus tabharfaidh sé fógra do GNBS go ndearna
sé amhlaidh.

(3) Féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh (lena n-áirítear ordú
sainordaitheach) faoi fho-alt (2) más deimhin leis an gCúirt gur gá le
réasún an comhlíonadh a iarrtar chun a chumasú don fhoras
rannpháirteach lena mbaineann an ceanglas nó an t-ordachán faoi
alt 80, 81 nó 82 a chomhlíonadh. Féadfaidh an Chúirt aon ordú
idirbhreitheach a dhéanamh is cuí léi sna himthosca.
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(4) Más deimhin leis an gCúirt ar chúiseanna rúndachta tráchtála

gur chóir éisteacht faoin alt seo a sheoladh seachas go poiblí,
féadfaidh an Chúirt a ordú amhlaidh.

(5) Faoi réir na pribhléide in aghaidh féin-ionchoirithe, aon
doiciméad, leabhar nó taifead a thabharfaidh duine ar aird de réir
iarrata nó ordaithe faoin alt seo, beidh sé inghlactha i bhfianaise.

(6) Má fhulaingíonn foras rannpháirteach caillteanas de thoradh
féichiúnaí, ráthóir nó urra do mhainneachtain oibleagáid faoi fho-alt
(1) a chomhlíonadh, dlífidh an féichiúnaí, an ráthóir nó an t-urra
damáistí a íoc leis an bhforas rannpháirteach.

84.—(1) Féadfaidh GNBS sócmhainn bhainc incháilithe fhorais
rannpháirtigh a fháil, má mheasann GNBS gur gá nó gurb
inmhianaithe déanamh amhlaidh ag féachaint do chríocha an Achta
seo agus go háirithe do na hacmhainní atá ar fáil don Aire. Níl
d’oibleagáid ar GNBS aon sócmhainn bhainc incháilithe áirithe, nó
aon sócmhainn bhainc incháilithe, de chuid forais den sórt sin a fháil
ar aon chúis.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh GNBS sócmhainní
bainc incháilithe comhlíontacha nó neamhchomhlíontacha a fháil ó
fhoras rannpháirteach.

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh GNBS, faoi réir
Chaibidil 1 de Chuid 7, bearta a ghlacadh chun sócmhainn bhainc
incháilithe a fháil fiú amháin má tá sé curtha in iúl ag an bhforas
rannpháirteach lena mbaineann i bhfaisnéis arna soláthar do GNBS
faoi alt 80 go measann sé nach sócmhainn bhainc incháilithe an
tsócmhainn bhainc agus go gcuireann sé in aghaidh fháil na
sócmhainne.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh GNBS, le
linn breith a thabhairt i dtaobh an ndéanfaidh sí sócmhainn bhainc
incháilithe áirithe a fháil, na nithe seo a leanas a chur i gcuntas—

(a) an amhlaidh gur leor aon urrús is cuid den tsócmhainn
bhainc,

(b) an amhlaidh go bhfuiltear tar éis aon urrús is cuid den
tsócmhainn bhainc a chomhlánú,

(c) luach an urrúis sin,

(d) an amhlaidh atá doiciméadacht na saoráide creidmheasa
iomchuí lochtach nó neamhiomlán,

(e) an amhlaidh atá an foras rannpháirteach lena mbaineann
nó aon duine eile tar éis gabháil d’iompar a bhaineann
leis an tsócmhainn bhainc agus a dhéanann dochar, nó a
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh, do sheasamh GNBS,

(f) an amhlaidh gur chomhlíon an foras rannpháirteach a
chuid oibleagáidí conarthacha agus dlíthiúla agus a chuid
oibleagáidí faoin Acht seo i ndáil leis an tsócmhainn
bhainc, nó i ndáil lena chuid sócmhainní bainc incháilithe
i gcoitinne,
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(g) an amhlaidh, i dtuairim GNBS, go bhfuil an foras

rannpháirteach tar éis candam leordhóthanach den
tsaoráid chreidmheasa lena mbaineann a airleacan,

(h) cáilíocht an teidil a ghabhann le haon mhaoin a
shealbhaítear mar urrús is cuid den tsócmhainn bhainc,

(i) aon cheanglas dlí, rialála nó pleanála is infheidhme nach
bhfuil comhlíonta i ndáil le talamh forbraíochta a
shealbhaítear mar urrús ar cuid é den tsócmhainn bhainc,

(j) aon ghaol le sócmhainn bhainc eile de chuid forais
rannpháirtigh,

(k) feidhmíocht na sócmhainne bainc,

(l) aon ní a nochtfar in aon dícheall cuí arna dhéanamh ag an
bhforas rannpháirteach nó ag GNBS,

(m) an cineál sócmhainní bainc incháilithe eile (cibé acu de
chuid an fhorais rannpháirtigh nó aon fhorais
rannpháirtigh eile) atá faighte ag GNBS nó a bheartaíonn
GNBS a fháil, agus an gcabhródh sé le críocha an Achta
seo a bhaint amach gan an tsócmhainn bhainc incháilithe
áirithe a fháil, agus

(n) aon ní eile is iomchuí le GNBS.

(5) I gcás go gcinnfidh GNBS gur lú luach eacnamaíoch
fadtréimhseach na maoine a chuimsítear san urrús do shaoráid
chreidmheasa is sócmhainn bhainc incháilithe ná margadhluach na
maoine, ní dhéanfaidh GNBS an tsócmhainn bhainc a fháil.

85.—(1) Déanfaidh GNBS cibé cinn de shócmhainní bainc
incháilithe forais rannpháirtigh a aithint a mbeartaíonn GNBS iad
a fháil.

(2) Féadfaidh GNBS, chun sócmhainní bainc incháilithe a
bheartaíonn sí a fháil a aithint, dul i gcomhairle leis an bhforas
rannpháirteach lena mbaineann ach ní gá di déanamh amhlaidh.
Comhoibreoidh an foras rannpháirteach go dlúsúil le GNBS in aon
chomhchomhairle den sórt sin.

(3) Más rud é go bhfuil sé ráite ag foras rannpháirteach i
bhfaisnéis arna soláthar faoi alt 80 nach measann sé gur sócmhainn
bhainc incháilithe sócmhainn bhainc áirithe a bheartaíonn GNBS a
fháil agus go bhfuil sé ag cur in aghaidh a fála, féadfaidh GNBS—

(a) comhaontú gan an tsócmhainn bhainc a fháil, nó

(b) dul ar aghaidh leis an bhfáil bheartaithe agus an ní a
tharchur chuig an athbhreithnitheoir saineolaíoch.

(4) Má bheartaíonn GNBS dul ar aghaidh le fáil bheartaithe de
réir fho-alt (3)(b), cuirfidh GNBS an méid sin in iúl don fhoras
rannpháirteach lena mbaineann a luaithe is féidir.

(5) Cuirfidh GNBS an clár ama atá beartaithe aici chun na
sócmhainní bainc incháilithe atá aitheanta lena bhfáil a fháil in iúl
don fhoras rannpháirteach. Féadfar a shonrú sa chlár ama go
ndéanfar sócmhainní bainc aitheanta a fháil ar dhátaí éagsúla.
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86.—(1) Féadfaidh GNBS, ó am go ham, na téarmaí agus na
coinníollacha a shonrú a mbeidh feidhm acu i gcoitinne maidir le
sócmhainní bainc incháilithe a fháil.

(2) Féadfaidh na barántaí seo a leanas a bheith ar áireamh sna
téarmaí agus coinníollacha a shonrófar faoi fho-alt (1):

(a) baránta (a fhéadfaidh a bheith faoi réir aon
fhorchoimeádais dlí arna cheadú ag GNBS i gcás áirithe)
go bhfuil an t-urrús don tsócmhainn bhainc iomchuí
infhorfheidhmithe;

(b) baránta go bhfuil teideal maith inmhargaithe ag aon
talamh is urrús don tsócmhainn bhainc;

(c) baránta go bhfuil na fíorais i dtuarascáil an fhorais
rannpháirtigh i ndáil leis an tsócmhainn bhainc iomlán
cruinn;

(d) baránta go bhfuil aon deimhniú arna sholáthar i ndáil leis
an tsócmhainn bhainc iomlán cruinn;

(e) aon bharánta eile ar gnách a áireamh in idirbhearta chun
sócmhainní bainc a cheannach.

(3) Féadfaidh GNBS, i ndáil le haon fháil áirithe, na téarmaí agus
coinníollacha a bheidh sonraithe faoi fho-alt (1) a leasú nó a athrú
mar is cuí léi, ach má dhéanann sí amhlaidh, leagfaidh sí amach an
leasú nó an t-athrú sa sceideal fála iomchuí.

87.—(1) Nuair a dhéanfaidh GNBS sócmhainn bhainc incháilithe
de chuid forais rannpháirtigh a aithint a mbeartaíonn GNBS í a fháil,
agus nuair a chinnfidh sí luach fála na sócmhainne sin, seirbheálfaidh
GNBS sceideal ar an bhforas (dá ngairtear “sceideal fála” san Acht
seo).

(2) Féadfaidh GNBS grúpeintiteas de chuid GNBS a ainmniú mar
an t-eintiteas atá chun sócmhainn bhainc atá aitheanta lena fáil a
fháil.

(3) Maidir le gach sócmhainn bhainc incháilithe atá le fáil, leagfar
amach sa sceideal fála—

(a) ráiteas maidir leis an tsócmhainn bhainc incháilithe agus
an leas atá le fáil,

(b) ráiteas maidir le haon oibleagáidí nó dliteanais a eisiatar
ón bhfáil,

(c) luach na fála,

(d) mionsonraí faoin tslí ar ríomhadh an luach fála,

(e) aon oibleagáidí, de bhreis ar na cinn a fhorchuirtear leis
an Acht seo, atá le forchur ar an bhforas rannpháirteach
tar éis na fála atá le teacht in éifeacht tar éis na fála,

(f) dáta na fála, agus
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(g) mura mbeidh GNBS féin chun an tsócmhainn bhainc

incháilithe a fháil, an grúpeintiteas de chuid GNBS a
gheobhaidh í.

(4) Féadfaidh GNBS, de bhreis ar na nithe a cheanglaítear le fo-
alt (3), aon ní eile (lena n-áirítear aon téarmaí agus coinníollacha) a
mheasfaidh sí is gá sa chás áirithe a leagan amach i sceideal fála.

(5) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfar aon líon sócmhainní
bainc incháilithe áirithe a shonrú i sceideal fála.

(6) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh GNBS níos mó ná
sceideal fála amháin a sheirbheáil ar fhoras rannpháirteach.

(7) Beidh an dáta a gheofar sócmhainn bhainc ainmnithe 28 lá ar
a laghad tar éis an lae a dhéanfar an sceideal fála iomchuí a
sheirbheáil ar an bhforas rannpháirteach lena mbaineann mura
sonróidh GNBS tréimhse níos giorra sa sceideal fála.

88.—Féadfaidh foras rannpháirteach iarratas i scríbhinn a
dhéanamh chuig GNBS chun earráid nó easnamh atá follasach i
sceideal fála a cheartú. Ní agóid chun críocha alt 80 agus alt 114
iarratas faoin alt seo.

89.—(1) Féadfaidh GNBS, tar éis sceideal fála a sheirbheáil ar
fhoras rannpháirteach, ach roimh an dáta fála is luaithe a shonrófar
sa sceideal fála—

(a) an sceideal fála a chúlghairm, nó

(b) an sceideal fála a leasú ar aon slí i ndáil leis an
tsócmhainn bhainc.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(b), féadfaidh GNBS
sceideal fála a leasú ar aon cheann de na slite seo a leanas:

(a) chun sócmhainn bhainc a fhágáil ar lár nó a chur leis;

(b) chun an tuairisc ar shócmhainn den sórt sin a athrú;

(c) chun dáta fála sócmhainne den sórt sin a athrú;

(d) chun luach fála sócmhainne den sórt sin a athrú;

(e) chun aon cheann de théarmaí agus coinníollacha an sceidil
fála a athrú;

(f) chun earráid fhollasach nó easnamh follasach a cheartú.

(3) Nuair a bheidh sceideal fála (dá ngairtear an “sceideal fála
bunaidh” san fho-alt seo) leasaithe ag GNBS, seirbheálfaidh GNBS
sceideal fála leasaithe ar an bhforas rannpháirteach. I gcás go
ndéanfaidh GNBS amhlaidh, beidh éifeacht leis an sceideal fála
leasaithe in ionad an sceidil fála bunaidh.

(4) Nuair a bheidh sceideal fála cúlghairthe ag GNBS,
seirbheálfaidh GNBS fógra i dtaobh na cúlghairme ar an bhforas
rannpháirteach. Ní bheidh aon éifeacht leis an sceideal fála
cúlghairthe ó dháta na seirbheála sin.
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(5) Aon tagairtí san Acht seo do sceideal fála, folaíonn siad

sceideal fála atá leasaithe de réir an ailt seo.

90.—(1) Faoi réir fho-alt (7), maidir le seirbheáil sceidil fála ar
fhoras rannpháirteach de réir alt 87 nó 89, oibreoidh sí de bhua an
Achta seo chun fáil gach sócmhainne bainc a shonrófar sa sceideal
fála, ag GNBS nó ag an ngrúpeintiteas sonraithe de chuid GNBS, a
chur i gcrích ar an dáta fála a shonrófar sa sceideal fála mar dháta
fála na sócmhainne bainc, d’ainneoin nach mbeidh an chomaoin i
leith na fála íoctha.

(2) Beidh fáil sócmhainne bainc de bhun fho-alt (1) faoi réir na
dtéarmaí agus na gcoinníollacha a bheidh leagtha amach sa sceideal
fála agus aon téarmaí agus coinníollacha ginearálta a shonróidh
GNBS faoi alt 86(1) ach amháin go feadh aon mhéid a eisiafar nó a
mhodhnófar na téarmaí agus na coinníollacha sonraithe sin leis an
sceideal fála.

(3) I gcás go bhfaighfear sócmhainn bhainc incháilithe, measfar
go bhfuil gach conradh iomchuí arna shannadh do GNBS nó don
ghrúpeintiteas sonraithe de chuid GNBS, de réir mar a bheidh, mura
bhforáiltear a mhalairt i sceideal fála.

(4) I bhfo-alt (3), ciallaíonn “conradh iomchuí” conradh—

(a) a bhaineann leis an tsócmhainn bhainc,

(b) ar páirtí ann an foras rannpháirteach nó a bhfuil leas aige
ann, agus

(c) a bhfuil sé nochta do GNBS i scríbhinn é a bheith ann.

(5) I gcás go ndéantar sócmhainn bhainc incháilithe a fháil, tagann
GNBS nó an grúpeintiteas sonraithe de chuid GNBS, mura
bhforáiltear a mhalairt i sceideal fála, chun bheith i dteideal shochar
na nithe seo a leanas—

(a) aon deimhniú teidil, gealltanas aturnae, barántas, luacháil,
tuarascáil, deimhniú nó doiciméad a eisítear chuig an
bhforas rannpháirteach nó a bhfuil an foras
rannpháirteach i dteideal dul ar a iontaoibh nó ar a
hiontaoibh i dtaca leis an tsócmhainn,

(b) treoir, ordú, ordachán, banna, tuairim, cuardach, fiosrú,
dearbhú, toiliú, fógra, cumhacht aturnae, údarú nó ceart
a thugtar don fhoras rannpháirteach, nó a shealbhaíonn
sé nó a eisítear chuige chun sochair dó, go díreach nó go
neamhdhíreach, i dtaca leis an tsócmhainn, agus

(c) aon sochar eile a eascraíonn faoi aon pholasaí árachais nó
aon ordachán íocaíochta a bhaineann leis an tsócmhainn,
nó aon sochar i dtaca leis an gcéanna.

(6) Faoi réir alt 91, tá éifeacht le fo-ailt (1), (3) agus (5) i ndáil le
sócmhainn bhainc d’ainneoin na nithe seo a leanas—

(a) aon srianta dlí (lena n-áirítear srianta conarthacha) nó
cothromais le fáil na sócmhainne bainc nó aon chuid di,

(b) aon srian dlí nó cothromais, neamhábaltacht nó éagumas
a bhaineann le haon ní dá dtagraítear sa sceideal fála nó
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a dhéanann difear dó (cibé acu i gcoitinne nó go sonrach)
nó aon cheangal le haghaidh toilithe, fógra, údaraithe,
ceadúnais nó doiciméid ar comhéifeacht leis (cibé ainm
atá air agus cibé caoi a dtuairiscítear é), i ngach cás,

(c) aon earráid gan tábhacht nó neamhábhartha nó aon
earráid fhollasach, nó

(d) aon fhoráil dá mhalairt in aon achtachán.

(7) Maidir le seirbheáil sceidil fála ar fhoras rannpháirteach de
réir ailt 87 agus 89, ní bheidh na héifeachtaí léi a luaitear i bhfo-ailt
(1), (3) agus (5) i ndáil le sócmhainn bhainc más rud é—

(a) d’ainneoin go ndúirt an foras rannpháirteach i bhfaisnéis
arna soláthar faoi alt 80 nár mheas sé gur shócmhainn
bhainc incháilithe an tsócmhainn bhainc, agus go raibh sé
i gcoinne fháil na sócmhainne, gur thug GNBS breith faoi
alt 85(3) bearta a dhéanamh chun an tsócmhainn bhainc
a fháil, agus

(b) ar an dáta fála—

(i) nach bhfuil daingnithe ag an Aire go mbeidh an
tsócmhainn bhainc ar áireamh sa sceideal fála de réir
alt 117, nó

(ii) go bhfuil—

(I) an sceideal fála leasaithe ag GNBS chun an
tsócmhainn bhainc a bhaint den sceideal fála, nó

(II) go bhfuil an sceideal fála cúlghairthe ag GNBS
de réir alt 89 nó 121.

91.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “sócmhainn bhainc choigríche” sócmhainn bhainc ina
bhfuil aistriú nó sannadh aon chirt, teidil nó leasa a bheartaíonn
GNBS a fháil faoi rialú go hiomlán nó go páirteach ag dlí stáit (lena
n-áirítear dlí aonaid críche de chuid stáit) seachas an Stát;

ciallaíonn “dlí coigríche”, i ndáil le sócmhainn bhainc choigríche nó
le hidirbheart i ndáil le sócmhainn bhainc choigríche dlí stáit seachas
an Stát.

(2) San alt seo, i gcás go mbeidh sócmhainn bhainc le fáil ag
grúpeintiteas de chuid GNBS, forléireofar tagairt do GNBS san alt
seo (ach ní in ailt 92 agus 93 arna gcur chun feidhme ag fo-alt (10))
mar thagairt don ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

(3) A mhéid is sócmhainn bhainc choigríche sócmhainn bhainc a
bheartóidh GNBS a fháil nó is sócmhainn bhainc choigríche cuid
di—

(a) má cheadaítear aistriú nó sannadh na sócmhainne bainc
coigríche leis an dlí lena rialaítear aistriú nó sannadh na
sócmhainne sin, déanfaidh an foras rannpháirteach gach
rud a cheanglaítear le dlí chun éifeacht a thabhairt don
fháil, má ordaíonn GNBS amhlaidh, nó
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(b) mura gceadaítear aistriú nó sannadh na sócmhainne bainc

coigríche leis an dlí coigríche iomchuí, déanfaidh an foras
rannpháirteach, má ordaíonn GNBS amhlaidh, gach rud
a cheadaítear don fhoras rannpháirteach a dhéanamh
faoin dlí sin chun an leas is mó is féidir sa tsócmhainn
bhainc choigríche a shannadh do GNBS.

(4) Maidir le foras rannpháirteach, a mhéid is sócmhainn lena
mbaineann fo-alt (3)(b) sócmhainn bhainc choigríche—

(a) beidh sé faoi réir dualgas, oibleagáidí agus dliteanas a
bheidh, a mhéid is féidir, ar comhréir le dualgais,
oibleagáidí agus dliteanais iontaobhaí i ndáil leis an
tsócmhainn bhainc sin, agus

(b) sealbhóidh sé an tsócmhainn bhainc chun tairbhe do
GNBS agus de réir ordacháin ó GNBS,

ach sin faoi réir chineál na sócmhainne bainc coigríche agus na
dtéarmaí agus na gcoinníollacha faoina bhfaightear í sa dá chás.

(5) Beidh feidhm ag fo-alt (3) a mhéid nach n-oibreodh seirbheáil
sceidil fála, as féin, de réir dlí choigríche, chun éifeacht a thabhairt
d’fháil sócmhainne bainc coigríche nó an toradh dá dtagraítear san
fho-alt sin a chur i gcrích nó a bhaint amach ar shlí eile i ndáil le
sócmhainn bhainc den sórt sin.

(6) Gan dochar d’fho-alt (4), déanfaidh foras rannpháirteach
láithreach, ar GNBS a ordú dó déanamh amhlaidh, aon chonradh,
doiciméad, comhaontuithe, gníomhas nó ionstraim eile a mheasfaidh
GNBS is gá nó is inmhianaithe a fhorghníomhú agus a sheachadadh
ar GNBS chun a chinntiú go ndéanfaidh GNBS nó an grúpeintiteas
de chuid GNBS lena mbaineann fáil cheangailteach an leasa a
shonraítear sa sceideal fála iomchuí a chur i gcrích, faoin dlí is
infheidhme. Féadfaidh GNBS níos mó ná ordachán amháin a eisiúint
faoin bhfo-alt seo i dtaca le sócmhainn bhainc choigríche.

(7) Ní mheasfar gur urrús iontaobhas, dualgas, oibleagáid nó
dliteanas a chruthaítear nó a bhunaítear leis an alt seo.

(8) Comhlíonfaidh foras rannpháirteach aon ordachán de chuid
GNBS i ndáil le haon dualgas, oibleagáid nó dliteanas faoin alt seo.

(9) Gheobhaidh foras rannpháirteach aon údarú, toiliú, ceadú,
rún, ceadúnas, díolúine, comhdú, nótaireacht nó clárú is gá sa Stát
agus in aon áit eile i dtaca le dlíthiúlacht agus infhorfheidhmitheacht
aon ghnímh, ní nó ruda dá dtagraítear san alt seo a chinntiú, agus
déanfaidh sé, cothabhálfaidh sé agus comhlíonfaidh sé an céanna.

(10) Beidh feidhm ag ailt 92 agus 93 fara aon mhodhnuithe is gá
i ndáil le sócmhainn bhainc choigríche.

92.—(1) A luaithe is féidir tar éis sceideal fála a sheirbheáil ar
fhoras rannpháirteach (nó tar éis sceideal fála leasaithe a sheirbheáil
nó tar éis breithe faoi alt 117 nó 121 chun sceideal fála a dhaingniú
nó chun leanúint de, de réir mar a bheidh), tabharfaidh GNBS fógra
don Aire agus do GBCN faoin méid is iníoctha leis an bhforas
rannpháirteach mar luach fála na sócmhainní bainc atá le fáil.

(2) Cinnteoidh an tAire go n-eiseofar fiach-urrúis go feadh méid
is leor chun íocaíocht na comaoine is iníoctha faoin sceideal fála
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(seachas aon chuid den chomaoin ar trí eisiúint fiach-urrús
tánaisteach faoi alt 49 a thugtar í) a cheadú.

(3) Ar dháta fála sócmhainne bainc, déanfaidh GNBS nó an
grúpeintiteas de chuid GNBS a fuair an tsócmhainn bhainc fiach-
urrúis, nó fiach-urrúis agus fiach-urrúis thánaisteacha, atá ar
cóimhéid le luach fála na sócmhainne bainc, a aistriú nó a eisiúint
chuig an bhforas rannpháirteach lena mbaineann.

(4) Beidh éifeacht le fo-ailt (1), (2) agus (3) i ndáil le sócmhainn
bhainc, fiú más ábhar d’agóid, an tráth iomchuí, luach fála iomlán
na punainne.

(5) Faoi réir fho-alt (6), i gcás sócmhainn bhainc choigríche (de
réir na brí a thugtar le halt 91) a fháil, déanfaidh GNBS nó an
grúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann, ar dháta na fála,
fiach-urrúis, nó fiach-urrúis agus fiach-urrúis thánaisteacha, atá ar
cóimhéid le luach fála na sócmhainne bainc a aistriú nó a eisiúint
chuig an bhforas rannpháirteach lena mbaineann.

(6) I gcás sócmhainn bhainc choigríche (de réir na brí a thugtar
le halt 91) a fháil, féadfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid
GNBS lena mbaineann iomlán nó cuid de luach fála sócmhainne
bainc coigríche a choimeád siar go dtí gur deimhin léi nó leis go
bhfuil an foras rannpháirteach lena mbaineann tar éis a chuid
oibleagáidí faoi alt 91 a chomhlíonadh.

93.—(1) Má fhaigheann foras rannpháirteach méid ó GNBS nó ó
ghrúpeintiteas de chuid GNBS mar mhalairt ar shócmhainní bainc
faighte is mó ná an méid atá dlite don fhoras rannpháirteach faoin
Acht seo, nó má fhaigheann sé aon mhéid eile ó GNBS nó ó
ghrúpeintiteas de chuid GNBS nach bhfuil sé ina theideal, aisíocfaidh
an foras le GNBS—

(a) i gcás ró-íocaíochta ar mhéid atá dlite as sócmhainní bainc
a fháil, méid atá ar cóimhéid leis an ró-íocaíocht agus aon
ús atá fabhraithe uirthi laistigh den tréimhse a chinnfidh
GNBS, nó

(b) in aon chás eile, méid atá ar cóimhéid leis an ró-íocaíocht
agus aon ús atá fabhraithe uirthi laistigh den tréimhse a
chinnfidh GNBS.

(2) Beidh deimhniú arna eisiúint ag GNBS faoina séala maidir le
méid ró-íocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) inghlactha mar
fhianaise ar mhéid na ró-íocaíochta sin.

94.—Tar éis sceideal fála a sheirbheáil ar fhoras rannpháirteach,
go dtí dáta fála gach sócmhainne bainc a shonraítear sa sceideal fála,
maidir leis an bhforas rannpháirteach—

(a) leanfaidh sé de gach sócmhainn bhainc lena mbaineann a
shealbhú agus a bhainistiú de réir alt 71,

(b) ní dhéanfaidh sé, ná ní cheadóidh sé go ndéanfar, aon
athrú ar an tsócmhainn bhainc lena mbaineann gan toiliú
ó GNBS i scríbhinn, agus
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(c) déanfaidh sé aon athrú sa tsócmhainn bhainc lena

mbaineann is eol don fhoras rannpháirteach, a chur in iúl
i scríbhinn do GNBS.

95.—(1) I gcás go mbeidh GNBS tar éis sócmhainn bhainc a fháil,
féadfaidh GNBS a ordú don fhoras rannpháirteach a bhfuarthas an
tsócmhainn bhainc uaidh—

(a) a chuid leabhar agus taifead go léir i ndáil leis an
tsócmhainn bhainc lena mbaineann, agus aon doiciméid
teidil atá ina sheilbh d’aon mhaoin atá faoi réir urrúis is
cuid den tsócmhainn bhainc, a sheachadadh ar GNBS,
agus

(b) aon fhaisnéis nó míniú a éilíonn GNBS i ndáil leis na
leabhair, na taifid agus na doiciméid sin a sholáthar.

(2) Comhlíonfaidh foras rannpháirteach ordachán faoi fho-alt (1).

(3) I gcás go n-ordóidh GNBS d’fhoras rannpháirteach faoi fho-
alt (1) leabhair, taifid nó doiciméid i ndáil le sócmhainn bhainc a
sheachadadh ar GNBS, áiritheoidh an foras rannpháirteach freisin
go ndéanfaidh aon oifigeach, fostaí nó gníomhaire don fhoras
rannpháirteach atá in ann déanamh amhlaidh, míniú ar aon leabhar,
taifead nó doiciméad den sórt sin a sholáthar, lena n-áirítear míniú
ar aon ní ar dealraitheach é a bheith fágtha ar lár as leabhar, taifead
nó doiciméad den sórt sin.

(4) Más rud é go bhfuil foras rannpháirteach faoi réir ordacháin
faoi fho-alt (1) agus nach gcomhlíonann sé an t-ordachán, féadfaidh
GNBS iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, iar bhfógra don fhoras
rannpháirteach, ar ordú á ordú go gcomhlíonfaidh an foras an t-
ordachán.

(5) Féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh (lena n-áirítear ordú
sainordaitheach nó idirbhreitheach) faoi fho-alt (4) más deimhin leis
an gCúirt gur gá le réasún an leabhar, taifead, doiciméad nó míniú a
thabhairt ar aird, nó na saoráidí a lorgaítear a sholáthar, chun a
chumasú do GNBS aon cheann dá feidhmeanna a chomhlíonadh
faoin Acht seo.

(6) I gcás go n-ordóidh GNBS amhlaidh, déanfaidh foras
rannpháirteach aon leabhar, taifead, doiciméad nó doiciméad teidil
dá dtagraítear san alt seo a choimeád, thar ceann GNBS, faoi réir
admháil iontaobhais chuntasach a thabhairt nó ar cibé téarmaí eile a
ordóidh GNBS.

96.—(1) Laistigh de 60 lá tar éis sócmhainn bhainc a fháil ó fhoras
rannpháirteach, déanfaidh an foras rannpháirteach iarrachtaí
réasúnacha chun fógra a thabhairt do gach féichiúnaí, féichiúnaí
comhlachaithe, ráthóir nó urra i ndáil leis an tsaoráid chreidmheasa
lena mbaineann maidir le fáil na sócmhainne bainc ag GNBS nó ag
an ngrúpeintiteas iomchuí de chuid GNBS.

(2) I gcás go raibh mainneachtain nó moill fógra a thabhairt do
dhuine de réir fho-alt (1)—

(a) ní bheidh GNBS ná an grúpeintiteas iomchuí de chuid
GNBS faoi dhliteanas i leith aon mhainneachtana nó
moille den sórt sin,
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Leabhair, taifid
agus doiciméid
teidil foras
rannpháirteach.

Fógra chuig
féichiúnaithe, etc., i
dtaobh sócmhainní
bainc a fháil.
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Tabharfaidh GNBS
fógra d’fhorais
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(b) beidh an fháil bailí d’ainneoin aon mhainneachtana nó

moille den sórt sin, agus

(c) ní ceadmhach d’aon fhéichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe,
ráthóir ná urra aon agóid a dhéanamh in aghaidh fháil na
sócmhainne bainc lena mbaineann ag GNBS nó ag an
ngrúpeintiteas iomchuí de chuid GNBS, bunaithe ar aon
mhainneachtain nó moill den sórt sin.

97.—(1) I gcás go bhfuil GNBS tar éis sceideal fála amháin nó
níos mó a sheirbheáil ar fhoras rannpháirteach ina sonraítear na
sócmhainní bainc go léir atá faighte ag GNBS nó a mbeartaíonn sí
an tráth sin iad a fháil ón bhforas rannpháirteach, seirbheálfaidh
GNBS fógra i scríbhinn ina thaobh sin (dá ngairtear “fógra
críochnúcháin” san Acht seo) ar an bhforas rannpháirteach.

(2) Sonrófar i bhfógra críochnúcháin—

(a) na sócmhainní bainc go léir (ar sócmhainní bainc iad is
sócmhainní bainc incháilithe an tráth a sheirbheálfar an
fógra críochnúcháin) atá faighte ag GNBS, nó a
mbeartaíonn GNBS iad a fháil, ón bhforas
rannpháirteach lena mbaineann,

(b) an luach fála arna chinneadh ag GNBS do gach sócmhainn
bhainc den sórt sin, agus

(c) an luach iomlán do na sócmhainní sin.

(3) Ní sheirbheálfaidh GNBS aon sceidil fála eile ar fhoras
rannpháirteach tar éis fógra críochnúcháin a sheirbheáil ar an
bhforas mura bhforordóidh an tAire a thuilleadh aicmí de
shócmhainní bainc incháilithe.

98.—(1) Más mian le foras rannpháirteach luach fála a chur faoi
dhíospóid, ní dhéanfaidh sé amhlaidh ach amháin de réir an ailt seo
agus ailt 121 agus 122.

(2) Féadfaidh foras rannpháirteach iarratas i scríbhinn a
dhéanamh chuig GNBS chun earráid fhollasach i ndáil le luach
sócmhainne bainc i sceideal fála a cheartú. Ní agóid ná díospóid
iarratas faoin bhfo-alt seo chun críocha ailt 121 agus 122.

CAIBIDIL 2

Na hÉifeachtaí a ghabhann le Fáil Sócmhainní Bainc

99.—(1) Tar éis do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS
sócmhainn bhainc a fháil, agus faoi réir alt 101 agus aon eisiamh a
dhéanfar ar oibleagáidí agus dliteanais ón bhfáil arna leagan amach
sa sceideal fála—

(a) beidh ag GNBS agus ag an ngrúpeintiteas de chuid GNBS
araon na cearta agus na cumhachtaí go léir de chuid an
fhorais rannpháirtigh óna bhfuarthas an tsócmhainn
bhainc, agus féadfaidh siad an céanna a fheidhmiú, agus
faoi réir an Achta seo beidh siad faoi cheangal ag a
oibleagáidí go léir i ndáil leis na nithe seo a leanas—
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(i) an tsócmhainn bhainc,

(ii) an féichiúnaí lena mbaineann agus aon ráthóir, urra
nó duine eile lena mbaineann,

(iii) aon ghlacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir lena
mbaineann, agus

(iv) an Sannaí Oifigiúil i bhFéimheacht,

agus

(b) scoirfidh an foras rannpháirteach de na cearta agus na
hoibleagáidí sin a bheith aige ach amháin a mhéid, más
aon mhéid é, a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo.

(2) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do chearta, do chumhachtaí
nó d’oibleagáidí forais rannpháirtigh i ndáil le sócmhainn bhainc, is
tagairt í do na cearta, na cumhachtaí nó na hoibleagáidí, de réir mar
a bheidh—

(a) a dhíorthaíonn ón tsócmhainn bhainc, agus

(b) a eascraíonn faoi aon dlí nó de réir cothromais nó trí
chonradh.

(3) Go háirithe, féadfaidh GNBS agus an grúpeintiteas de chuid
GNBS araon—

(a) aon bheart a dhéanamh, lena n-áirítear caingean chúirte,
a d’fhéadfadh a bheith déanta ag an bhforas
rannpháirteach chun aon urrús, ceart, leas, oibleagáid nó
dliteanas a chosaint, a chomhlánú nó a fhorfheidhmiú,

(b) aon urrús a d’fhéadfadh a bheith réadaithe ag an bhforas
rannpháirteach a réadú,

(c) aon ráthaíocht a d’fhéadfadh a bheith glaoite isteach ag an
bhforas rannpháirteach a ghlaoch isteach,

(d) páirt a ghlacadh, a mhéid céanna a d’fhéadfadh an foras
rannpháirteach páirt a bheith glactha aige, in aon
réiteach, oibriú amach, athstruchtúrú, comhshocraíocht,
atheagrú, scéim nó imeacht dócmhainneachta i ndáil leis
an tsócmhainn bhainc, agus

(e) aon chumhachtaí a fheidhmiú a thugtar le haon doiciméad
ar cuid é den tsócmhainn bhainc maidir le haon téarma
nó coinníoll d’aon chuid den tsócmhainn bhainc a
athbhreithniú nó a leasú.

100.—(1) Má tá ceart ag foras rannpháirteach éileamh atá le híoc
aige le féichiúnaí i gcoinne éilimh atá le híoc ag an bhféichiúnaí leis
i ndáil le sócmhainn bhainc a fhritháireamh agus, má fhaigheann
GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS an tsócmhainn bhainc,
measfar go leanfaidh an ceart ar marthain amhail idir an foras
rannpháirteach agus an féichiúnaí amhail is dá mba nach bhfuarthas
an tsócmhainn bhainc agus—

(a) tabharfaidh an foras rannpháirteach fógra i scríbhinn do
GNBS i dtaobh an ceart a bheith ar marthain,
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Cearta fritháirimh
áirithe a fheidhmiú.
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Uiríll áirithe a
fhorfheidhmiú, etc.
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(b) má ordaíonn GNBS amhlaidh—

(i) déanfar na héilimh a fhritháireamh amhail is dá mba
éilimh fhrithpháirteacha iad nuair a thiocfadh agus a
mhéid a thiocfadh an ceart fritháirimh chun bheith
infheidhmithe nó a d’eascródh sé dá mba rud é nach
ndearnadh aon fháil, agus

(ii) measfar na héilimh a bheith urscaoilte go feadh méid
an fhritháirimih sin,

agus

(c) má dhéantar na héilimh a urscaoileadh amhlaidh,
déanfaidh an foras rannpháirteach, a luaithe is féidir,
méid atá comhionann le méid an fhritháirimh a íoc le
GNBS nó leis an ngrúpeintiteas de chuid GNBS lena
mbaineann.

(2) Má fheidhmíonn féichiúnaí, nó má mheastar gur fheidhmigh
sé nó sí, fritháireamh éilimh arna dhéanamh ag foras rannpháirteach
i gcoinne sócmhainne bainc faighte, déanfaidh an foras
rannpháirteach, a luaithe is féidir, méid atá comhionann le méid an
fhritháirimh a íoc le GNBS nó leis an ngrúpeintiteas de chuid GNBS
lena mbaineann.

(3) San alt seo—

(a) folaíonn tagairt do cheart fritháirimh ceart chun cuntais a
chónascadh agus aon cheart dá shamhail, agus

(b) folaíonn tagairt d’éileamh oibleagáid dhíreach nó
theagmhasach.

(4) Ar GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn bhainc
a fháil ó fhoras rannpháirteach agus dá éis, ach amháin chun críocha
an fhritháirimh de bhun fho-alt (1), measfar na héilimh a bheith
frithpháirteach chun críocha mhír 17(1) den Chéad Sceideal a
ghabhann leis an Acht Féimheachta 1988.

101.—(1) Más rud é, i ndáil le sócmhainn bhainc atá faighte ag
GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS—

(a) go líomhnaítear go ndearna an foras rannpháirteach óna
bhfuarthas an tsócmhainn bhainc, nó duine éigin ag
gníomhú, nó a éilíonn a bheith ag gníomhú, thar a
cheann, uiríoll chun an fhéichiúnaí nó duine eile, nó gur
thug sé nó sí toiliú nó gealltanas dó nó di, nó gur ghlac
sé nó sí aon oibleagáid eile air féin nó uirthi féin (trí
chomhaontú nó eile), i bhfabhar an fhéichiúnaí nó duine
eile,

(b) nár nochtadh i scríbhinn aon uiríoll, toiliú, gealltanas nó
oibleagáid den sórt sin do GNBS, sular seirbheáladh an
sceideal fála iomchuí ar an bhforas rannpháirteach,

(c) nach bhfuil nóta nó meabhrán i scríbhinn faoi théarmaí
aon uiríll, toilithe, gealltanais nó oibleagáide den sórt sin
i dtaifid an fhorais rannpháirtigh nó nach bhfuil taifead
ar aon chomaoin arna híoc i ndáil le haon uiríoll,
gealltanas nó oibleagáid den sórt sin sna taifid sin, agus
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(d) dá ndéanfaí an t-uiríoll, dá dtabharfaí an toiliú nó an

gealltanas nó dá nglacfaí an oibleagáid, go ndéanfaí
difear do chearta an chreidiúnaí i ndáil leis an
tsócmhainn bhainc,

ansin, maidir leis an uiríoll, leis an toiliú, leis an ngealltanas nó leis
an oibleagáid sin—

(i) ní bheidh sé nó sí infhorfheidhmithe ag an bhféichiúnaí ná
ag aon duine eile, ná ní féidir leis an bhféichiúnaí ná le
haon duine eile seasamh air nó uirthi, i gcoinne GNBS
ná an ghrúpeintitis de chuid GNBS,

(ii) ní bheidh sé nó sí infhorfheidhmithe ag an bhféichiúnaí ná
ag aon duine eile, ná ní féidir leis an bhféichiúnaí ná le
haon duine eile seasamh air nó uirthi ach amháin i
gcoinne duine seachas GNBS nó grúpeintiteas de chuid
GNBS, más féidir in aon chor, agus

(iii) ní bheidh sé nó sí infhorfheidhmithe ag GNBS ná ag an
ngrúpeintiteas de chuid GNBS, ná ní féidir le GNBS ná
leis an ngrúpeintiteas de chuid GNBS seasamh air nó
uirthi i gcoinne an fhéichiúnaí.

(2) Maidir le héileamh atá bunaithe ar uiríoll, toiliú, gealltanas nó
oibleagáid dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is bun é le leigheas i
ndamáistí nó le faoiseamh eile nach ndéanfaidh difear ar aon slí don
tsócmhainn bhainc, dá fáil ná do leas GNBS, nó an ghrúpeintitis de
chuid GNBS, ná (d’fhonn amhras a sheachaint) d’aon mhaoin is
ábhar d’aon urrús is cuid de shócmhainn bhainc den sórt sin, agus
leis sin amháin.

(3) Ní dhéanfaidh an Chúirt ordú faoi alt 182 i ndáil le héileamh
go ndéanfar uiríoll, gealltanas nó oibleagáid dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) a fhorfheidhmiú.

102.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, tar éis do GNBS nó
do ghrúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn bhainc a fháil, ní
dhéanfar athrú ar théarmaí ná ar choinníollacha na sócmhainne
bainc.

(2) I gcás go ndéantar, i ndoiciméadacht a bhaineann le saoráid
chreidmheasa is cuid de shócmhainn bhainc atá faighte ag GNBS nó
ag grúpeintiteas de chuid GNBS, tagairt do ráta tagartha úis arna
leagan amach ag an bhforas rannpháirteach lena mbaineann ach nach
bhfuil ar fáil a thuilleadh, leanfar den doiciméadacht a fhorléiriú
amhail is dá ndéanfaí tagairt inti dóibh seo a leanas—

(a) ráta tagartha an fhorais rannpháirtigh sin do shaoráidí
creidmheasa den chineál sin, nó

(b) de rogha GNBS, ráta tagartha eile a shonróidh GNBS.

(3) Más rud é, de thoradh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS
d’fháil sócmhainne bainc, nach indéanta a thuilleadh, le réasún, i
dtuairim GNBS, téarma nó coinníoll de chuid na sócmhainne bainc
a chomhlíonadh ná a oibriú, féadfaidh GNBS, trí fhógra i scríbhinn,
an téarma nó an coinníoll sin a athrú. Beidh an téarma nó an
coinníoll nua comhionann, a mhéid is féidir, leis an téarma nó leis
an gcoinníoll bunaidh.
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Ní dhéanfar difear
do choinníollacha
etc., de bharr
sócmhainní bainc a
fháil.
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Gan cúis chaingne,
etc., a bheith ann
de bharr
sócmhainní bainc a
fháil.

Cuirfear nithe
áirithe in iúl do
GNBS.

Ní fhágfar GNBS
faoi dhliteanas i
leith éagóracha ag
forais
rannpháirteacha de
bharr sócmhainní
bainc a fháil.

Cearta daoine eile
nach ndéanann fáil
sócmhainní bainc,
etc. difear dóibh.

Ní cheanglaítear ar
GNBS ionstraimí
áirithe, etc. a
chlárú.

88

[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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(4) D’fhonn amhras a sheachaint, ní dhéanfar, de bharr GNBS nó

grúpeintiteas de chuid GNBS d’fháil sócmhainne bainc faoin Acht
seo, difear d’aon fhaoiseamh nó leigheas a mbeadh teideal ag an
bhforas rannpháirteach air thairis sin.

103.—Ní bheidh aon chúis chaingne ann i gcoinne GNBS ná i
gcoinne aon ghrúpeintitis de chuid GNBS ná insaothraithe ina
coinne nó ina choinne de bhíthin amháin go bhfuil GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS tar éis sócmhainn bhainc a fháil.

104.—Más rud é laistigh d’aon bhliain amháin tar éis do GNBS nó
do ghrúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn bhainc a fháil, go
gcuirtear in iúl don fhoras rannpháirteach óna bhfuarthas an
tsócmhainn bhainc nó go dtagann sé ar an eolas mar gheall ar aon
déileáil shuntasach, teagmhas suntasach nó imthoisc shuntasach, nó
aon déileáil shuntasach bheartaithe, teagmhas suntasach beartaithe
nó imthoisc shuntasach bheartaithe, nó aon déileáil shuntasach
ionchasach, teagmhas suntasach ionchasach nó imthoisc shuntasach
ionchasach, i ndáil leis an tsócmhainn bhainc a rachadh chun dochair
don tsócmhainn bhainc nó do chearta (lena n-áirítear tosaíocht),
d’oibleagáidí nó do dhliteanais GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid
GNBS i ndáil léi, cuirfidh an foras rannpháirteach an déileáil, an
teagmhas nó an imthoisc in iúl do GNBS gan mhoill.

105.—(1) Ní fhágfar, le haon ní san Acht seo, GNBS ná
grúpeintiteas de chuid GNBS faoi dhliteanas maidir le haon sárú
conartha, aon mhífhaisnéis, aon sárú dualgas, aon sárú iontaobhais
ná aon éagóir dhlíthiúil nó chothromasach eile arna déanamh nó
arna dhéanamh ag foras rannpháirteach.

(2) Ní thionscnófar aon imeachtaí dlíthiúla i gcoinne GNBS ná
grúpeintitis de chuid GNBS i ndáil le haon éagóir dhlíthiúil nó
chothromasach dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Ní dhéantar le haon ní san Acht seo leigheas i ndamáistí i
gcoinne forais rannpháirtigh i ndáil le héagóir dhlíthiúil nó
chothromasach dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhaint d’aon duine.

106.—Ní dhéantar le haon ní san Acht seo GNBS ná grúpeintiteas
de chuid GNBS a shaoradh ó aon oibleagáid le dlí ná ó aon
oibleagáid chothromais ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt
go sonrach leis an Acht seo.

107.—(1) I gcás go mbeidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid
GNBS tar éis sócmhainn bhainc a fháil—

(a) d’ainneoin aon ní in aon Acht atá liostaithe i bhfo-alt (2)
ná in aon Acht eile lena ndéantar foráil maidir le
sócmhainní, le hurrúis nó le mionsonraí ina leith a chlárú,
ní cheanglaítear ar GNBS ná ar an ngrúpeintiteas de
chuid GNBS a bheith cláraithe mar úinéir aon urrúis is
cuid den tsócmhainn bhainc,

(b) d’ainneoin ailt 62 agus 64 den Acht um Chlárú Teidil 1964,
beidh ag GNBS nó ag an ngrúpeintiteas de chuid GNBS,
i ndáil le haon mhuirear den sórt sin, cumhachtaí
morgáistí faoi mhorgáiste trí ghníomhas, fiú amháin mura
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bhfuil GNBS ná an grúpeintiteas de chuid GNBS
cláraithe mar úinéir aon mhuirir den sórt sin,

(c) beidh ag GNBS nó ag an ngrúpeintiteas de chuid GNBS
na cumhachtaí agus na cearta a thugtar d’úinéir cláraithe
muirir leis an Acht um Chlárú Teidil 1964.

(2) Is iad seo a leanas na hAchtanna dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a):

(a) the Bills of Sale (Ireland) Acts 1879 agus 1883;

(b) an tAcht Maoine Tionnscail agus Tráchtála (Cosaint)
1927;

(c) Acht na gCuideachtaí 1963;

(d) na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teideal 1964
agus 2006;

(e) an tAcht Cairde Talmhaíochta 1978;

(f) Acht na bPaitinní 1992;

(g) Acht na dTrádmharcanna 1996;

(h) an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.

(3) Chun críocha Achta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), beidh
éifeacht le sceideal fála i ndáil le sócmhainn bhainc mar ghníomhas
arna chlárú an dáta a fuarthas an tsócmhainn bhainc lena mbaineann.

(4) Chun críocha Achta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), beidh
éifeacht leis an gclárú i ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte de chuid
forais rannpháirtigh chun gach críche mar chlárú GNBS nó an
ghrúpeintitis de chuid GNBS lena mbaineann.

(5) Ní choisctear, le haon ní san alt seo, ar GNBS ná ar
ghrúpeintiteas de chuid GNBS aon leas a chlárú is féidir a chlárú.

(6) Ní bheidh d’éifeacht le haon ní san alt seo go saorfar GNBS
ná grúpeintiteas de chuid GNBS ó aon oibleagáid faoi dhlí iomchuí
coigríche.

(7) Níl feidhm ag ailt 23 agus 25 den Acht um Chlárú Teidil 1964
maidir le GNBS ná le grúpeintiteas de chuid GNBS.

(8) I gcás go bhfaighidh grúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn
ó GNBS nó ó ghrúpeintiteas eile de chuid GNBS, beidh feidhm ag
forálacha an ailt seo maidir leis an ngrúpeintiteas céadluaite de chuid
GNBS freisin.

108.—(1) Féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS a
dheimhniú faoina séala nó faoina shéala, nó faoina gnáthshéala nó
faoina ghnáthshéala, de réir mar is gá sa chás, go sealbhaíonn GNBS,
nó an grúpeintiteas de chuid GNBS, sócmhainn bhainc a shonraítear
sa deimhniú.

(2) Aon doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú é arna eisiúint
de réir fho-alt (1)—
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etc., deimhnithe a
thabhairt i ndáil le
sócmhainní bainc a
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(a) measfar gur deimhniú den sórt sin é, agus gur deimhníodh

é faoi shéala GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid GNBS,
de réir mar a bheidh, mura gcruthófar a mhalairt, agus

(b) beidh sé críochnaitheach maidir leis na nithe atá leagtha
amach ann.

109.—(1) Tá feidhm ag an alt seo, gan dochar d’aon fhoráil eile
den Acht seo ná d’aon cheart a eascróidh as an dlí, maidir le
sócmhainn bhainc atá faighte ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid
GNBS, a dtugann a téarmaí agus a coinníollacha teideal don fhoras
rannpháirteach, óna bhfuair GNBS nó an grúpeintiteas de chuid
GNBS í, ordacháin a thabhairt do thríú páirtí a bhfuil leas aige nó
aici sa tsócmhainn bhainc thar ceann daoine eile.

(2) I ndáil le sócmhainn bhainc lena mbaineann an t-alt seo nó a
bhfuil feidhm ag an alt seo maidir léi—

(a) féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS
ordacháin a thabhairt don tríú páirtí lena mbaineann aon
urrús a réadú, aon ráthaíocht nó urra a fhorfheidhmiú
nó aon ghníomh nó ní eile a dhéanamh i ndáil leis an
tsócmhainn bhainc, nó

(b) mura bhfuil an tríú páirtí corpraithe sa Stát, ach gur
fochuideachta é de chuid eintitis atá corpraithe sa Stát,
féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS a ordú
don eintiteas lena mbaineann a áirithiú go ndéanfaidh an
fhochuideachta ordachán a chomhlíonadh chun aon
cheann de na nithe atá luaite i mír (a) a dhéanamh.

(3) I gcás go dtugtar ordachán faoi fho-alt (2)(a), ansin beidh an
tríú páirtí faoi oibleagáid choibhéiseach an t-ordachán a
chomhlíonadh amhail is dá mba é an foras rannpháirteach óna
bhfuarthas an tsócmhainn bhainc lena mbaineann a thug an t-
ordachán.

(4) I gcás go dtugtar ordachán faoi fho-alt (2)(b), ansin beidh an
t-eintiteas faoi oibleagáid a áirithiú go gcomhlíonfaidh an
fhochuideachta é ach sin a mhéid amháin a bheadh an
fhochuideachta faoi cheangal ordachán arna thabhairt faoi mhír (a)
d’fho-alt (2) a chomhlíonadh dá mbeadh an fhochuideachta
corpraithe sa Stát.

110.—(1) San alt seo, ciallaíonn “ionstraim iomchuí” comhaontú,
ceadúnas, doiciméad, urrús, oibleagáid nó ionstraim eile (seachas an
Scéim um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 (I.R.
Uimh. 411 de 2008)) (nó ionstraim arna déanamh faoin Scéim sin)
ar páirtí ann nó inti aon cheann díobh seo a leanas nó ag a bhfuil
aon cheann díobh seo a leanas faoi cheangal nó ina bhfuil leas ag
aon cheann díobh seo a leanas:

(a) foras rannpháirteach;

(b) fochuideachta de chuid forais den sórt sin;

(c) aon chomhlacht corpraithe a bhfuil leas ag foras
rannpháirteach nó aon cheann dá fhochuideachtaí ann.
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(2) Maidir le haon fhoráil in ionstraim iomchuí lena gcuirfí faoi

deara (ar leith ón bhfo-alt seo) go bhféadfadh aon cheann de na
hiarmhairtí a shonraítear i bhfo-alt (3) tarlú de bhua—

(a) an tAcht seo a achtú,

(b) aon eintiteas do theacht chun bheith ina fhoras
rannpháirteach,

(c) aon fhaisnéis arna soláthar do GNBS ag foras creidmheasa
iarrthach nó ag foras rannpháirteach de bhun an Achta
seo,

(d) GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS d’fháil
sócmhainne bainc faoin Acht seo,

(e) aon diúscairt ag GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS
ar aon sócmhainn bhainc fhaighte, nó

(f) aon ní eile arna dhéanamh, nó a údaraítear a dhéanamh,
faoi aon fhoráil den Acht seo nó de bhun nó de thoradh
an chéanna,

ní bheidh aon éifeacht léi, gan toiliú sainráite GNBS, ach amháin a
mhéid, más aon mhéid é, a fhorálfaidh an tAire a mhalairt le hordú
faoi alt 111.

(3) Is iad seo a leanas na hiarmhairtí dá dtagraítear i bhfo-alt (2):

(a) oibleagáid a chruthú;

(b) ceart nó oibleagáid a chur ar fionraí nó a mhúchadh (cibé
slí ar a dtuairiscítear é, agus cibé acu go hiomlán nó go
páirteach) nó teacht chun bheith faoi réir cirt nó
oibleagáide;

(c) an ionstraim iomchuí lena mbaineann nó ceart nó
oibleagáid fúithi a fhoirceannadh;

(d) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe chun an
ionstraim iomchuí nó ceart nó oibleagáid fúithi a
fhoirceannadh nó a mhodhnú;

(e) méid do theacht chun bheith dlite agus iníoctha nó
indearbhaithe mar mhéid dlite agus iníoctha;

(f) aon athrú eile ar mhéid aon íocaíochta nó ar thráth aon
íocaíochta a bheidh le déanamh nó a dhlífidh aon duine
a fháil;

(g) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe chun aon
íocaíocht a choimeád siar, suim ghlan a dhéanamh di nó
í a fhritháireamh;

(h) teagmhas do tharlú a tharraingeodh mainneachtain nó
sárú ar cheart nó ar oibleagáid;

(i) ceart do theacht chun bheith infheidhmithe gan aon mhéid
a airleacan;

(j) oibleagáid d’eascairt maidir le héarlais nó comhthaobhacht
a sholáthar nó a aistriú;
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(k) ceart chun an tsócmhainn a aistriú nó a shannadh a

ndéarfar nach mbeidh sé infheidhmithe ach aon uair
amháin nó líon teoranta uaireanta;

(l) ceart chun ráthaíocht, slánaíocht nó leas urrúis (cibé slí a
dtuairiscítear é nó í) a fhorfheidhmiú;

(m) aon réamhíocaíocht shainordaitheach a spreagadh;

(n) aon oibleagáid chun comhthaobhacht nó a comhionann a
thabhairt ar ais;

(o) cealú ar aon oibleagáid chun aon mhéid a airleacan nó
chun creidmheas a sholáthar nó chun ionstraim
theagmhasach a sholáthar;

(p) imeachtaí dlíthiúla do theacht chun bheith insaothraithe
chun an ionstraim iomchuí a fhorfheidhmiú, go feadh aon
mhéid nach mbeadh imeachtaí den sórt sin insaothraithe
mura bhfaighfí an tsócmhainn bhainc nó mura ndéanfaí
aon rud eile a dhéanamh nó aon ní eile a d’eascródh de
bhua an Achta seo nó i dtaca leis an Acht seo nó mura
n-eascródh sé, de réir mar a bheidh;

(q) aon cheart nó leigheas eile (cibé acu an den tsamhail
chéanna é leo sin dá dtagraítear i míreanna (a) go (o) nó
nach ea) d’eascairt nó do theacht chun bheith
infheidhmithe;

(r) foirceannadh nó modhnú aon oibleagáide chun seirbhís nó
táirge a sholáthar.

(4) Le linn don Aire ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
dhéanamh, beidh aird aige nó aici—

(a) ar na hiarmhairtí a shonraítear i bhfo-alt (3), a mhéid a
bheidh siad iomchuí,

(b) ar na nithe a leagtar amach i bhfo-alt (2), agus

(c) ar an tionchar is dóigh a bheadh ag an ordú beartaithe ar
aon cheann de na nithe a shonraítear in alt 2, agus ar
chumas GNBS a feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

111.—(1) San alt seo, tá le “ionstraim iomchuí” an bhrí chéanna
atá leis in alt 110.

(2) Más deimhin leis an Aire gurb amhlaidh, in imthosca
speisialta—

(a) cáis áirithe, nó

(b) aicme áirithe cásanna,

go mbeadh éifeacht thar a bheith dochraideach le halt 110 nó go mba
chúis é le héagóir mhíchuí nó le cruatan míchuí, agus gur cuí sna
himthosca go léir déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí a fhoráil le
hordú, d’ainneoin aon ní san alt sin, go mbeidh éifeacht le foráil in
ionstraim iomchuí, lena bhforáiltear le haghaidh iarmharta a luaitear
nó dá dtagraítear san alt sin, go feadh an mhéid a shonrófar san ordú.
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(3) Maidir le hordú faoi fho-alt (2)—

(a) féadfar foráil a dhéanamh ann i ndáil le héifeacht forála—

(i) in ionstraim iomchuí áirithe,

(ii) in ionstraimí iomchuí d’aicme áirithe,

(iii) ar chearta arna sealbhú faoi ionstraim iomchuí—

(I) ag duine áirithe, nó

(II) ag aicme áirithe duine,

nó

(iv) ar chearta arna sealbhú faoi ionstraimí iomchuí
d’aicme áirithe—

(I) ag duine áirithe, nó

(II) ag aicme áirithe duine,

(b) i gcás ordú lena ndéantar foráil i ndáil le hionstraimí
iomchuí d’aicme áirithe, féadfar an aicme a shonrú ann
faoi threoir aon sainghné comhchoitinne de na
hionstraimí lena mbaineann,

(c) i gcás ordú lena ndéantar foráil i ndáil le cearta arna
sealbhú ag aicme áirithe daoine, féadfar an aicme a
shonrú ann faoi threoir aon sainghné comhchoitinne de
na daoine lena mbaineann, agus

(d) féadfaidh sé a bheith sainráite ann go bhfuil éifeacht
chúlghabhálach leis siar go dtí dáta tar éis an 30 Iúil 2009.

(4) Má mheasann an tAire go bhfuil ábhar in ordú faoi fho-alt (2)
atá íogair ó thaobh tráchtála de, féadfaidh sé nó sí a ordú—

(a) go measfar na hoibleagáidí i ndáil leis an ordú faoi alt 3(1)
den Acht Ionstraimí Reachtúla 1947 a bheith comhlíonta
trí leagan den ordú a bhfuil an t-ábhar atá íogair ó thaobh
tráchtála de fágtha ar lár as a chur i gcló, a chur chuig na
forais a luaitear in alt 3(1)(a) den Acht sin, a fhoilsiú agus
a dhíol, nó

(b) i gcás nach bhféadfaí leagan den sórt sin a ullmhú, nó go
mbeadh an leagan míthreorach go tromchúiseach dá
bharr, go mbeidh an t-ordú díolmhaithe ó oibriú alt 3(1)
den Acht sin.

(5) Déanfar, i leagan d’ordú arna ullmhú de réir ordacháin arna
thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)(a), a chur in iúl gur fágadh an
t-ábhar sin ar lár as an leagan den ordú agus cuirfear cineál ginearálta
an ábhair sin in iúl.

(6) Foilseofar ordachán arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt (4)
san Iris Oifigiúil a luaithe is indéanta.

(7) Féadfar fianaise maidir le hordachán arna thabhairt ag an Aire
faoi fho-alt (4) a thabhairt trí chóip den Iris Oifigiúil a airbheartaíonn
an t-ordachán a bheith inti a thabhairt ar aird.
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CUID 7

Athbhreithniú ar Bhreitheanna a Bhaineann le Fáil

CAIBIDIL 1

Athbhreithnitheoir Saineolaíoch

112.—(1) Féadfaidh an tAire duine cuícháilithe a cheapadh mar
athbhreithnitheoir saineolaíoch chun críocha na Caibidle seo ar
duine cuícháilithe é nó í ag a bhfuil, i dtuairim an Aire, an taithí is
gá chun na feidhmeanna arna dtabhairt don athbhreithnitheoir
saineolaíoch faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh.

(2) Is é a bheidh i dtéarmaí agus coinníollacha ceapacháin an
athbhreithnitheora shaineolaíoch (lena n-áirítear luach saothair agus
aisíocaíocht ar chaiteachais arna dtabhú) na téarmaí agus na
coinníollacha sin a chinnfidh an tAire tráth an cheapacháin.

(3) Is iad feidhmeanna an athbhreithnitheora shaineolaíoch na
hagóidí arna dtarchur chuige nó chuici faoi alt 85(3) a athbhreithniú
agus tuairimí a chur in iúl don Aire de réir alt 116.

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), féadfaidh an t-athbhreithnitheoir
saineolaíoch, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, an t-
athbhreithniú a sheoladh ar na hagóidí go léir nó ar chuid de na
hagóidí ó fhoras rannpháirteach ar bhonn sampla de na sócmhainní
bainc a bhí ina n-ábhar d’agóidí arna dtarchur chuige nó chuici faoi
alt 85(3) agus, má dhéanann sé nó sí amhlaidh, bunófar an
chomhairle a thabharfar don Aire faoi alt 116 ar an sampla sin agus
beidh sí chomh bailí céanna, chun críocha uile na Caibidle seo, is dá
mba rud é gur bunaíodh í ar athbhreithniú ar gach sócmhainn bhainc
a bhí ina hábhar d’agóid.

113.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforálfar do nósanna imeachta an athbhreithnitheora shaineolaíoch.

(2) Faoi réir aon rialachán arna ndéanamh ag an Aire faoi fho-
alt (1), cinnfidh an t-athbhreithnitheoir saineolaíoch, dá rogha féin,
nósanna imeachta le haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) foirm agus cineál na n-uiríoll a bheidh le cur faoi bhráid
an athbhreithnitheora shaineolaíoch,

(b) an modh trína ndéanfar faisnéis rúnda a chosaint ar
nochtadh poiblí, agus

(c) comhlíonadh aon cheann d’fheidhmeanna an
athbhreithnitheora shaineolaíoch.

114.—Ní ceadmhach d’fhoras rannpháirteach agóid a dhéanamh i
gcoinne fála beartaithe sócmhainne bainc ach amháin mar a
fhoráiltear le halt 80.

115.—(1) Déanfaidh foras rannpháirteach, tráth nach déanaí ná 7
lá tar éis do GNBS fógra a thabhairt don fhoras rannpháirteach faoi
alt 85(4), an t-ábhar go léir ar a bhfuil a agóid bunaithe agus aon
tráchtaí is mian leis a dhéanamh maidir leis an agóid a sholáthar don
athbhreithnitheoir saineolaíoch agus do GNBS.
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(2) Chun críocha athbhreithniú an athbhreithnitheora

shaineolaíoch ar bhreith GNBS sócmhainn bhainc a fháil, déanfaidh
GNBS, tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis do GNBS an agóid a tharchur
chuig an athbhreithnitheoir saineolaíoch faoi alt 85(3)(b), an t-ábhar
go léir a bhí os comhair GNBS nuair a thug sí a breith agus aon
tráchtaí is mian léi a dhéanamh maidir leis an agóid, a chur ar fáil
don athbhreithnitheoir saineolaíoch agus don fhoras rannpháirteach
lena mbaineann.

(3) Tabharfar deis do GNBS agus don fhoras rannpháirteach
freagra a thabhairt ar ábhar agus ar thráchtaí a chéile agus tabharfar
aon fhreagraí den sórt sin don athbhreithnitheoir saineolaíoch agus
don fhoras rannpháirteach nó do GNBS, de réir mar a bheidh, tráth
nach déanaí ná 4 lá tar éis an t-ábhar sin agus na tráchtaí sin a chur
ar fáil.

(4) Féadfaidh an t-athbhreithnitheoir saineolaíoch a iarraidh ar
GNBS nó ar fhoras rannpháirteach faisnéis bhreise a sholáthar i
ndáil le sócmhainn bhainc a bheartaíonn GNBS a fháil. Déanfaidh
GNBS nó foras rannpháirteach de réir aon iarrata den sórt sin gan
mhoill.

116.—(1) Le linn don athbhreithnitheoir saineolaíoch teacht ar a
thuairim nó ar a tuairim, cuirfidh sé nó sí i gcuntas an t-ábhar, na
tráchtaí, na freagraí agus aon fhaisnéis eile a sholáthair an foras
rannpháirteach agus GNBS faoi alt 115.

(2) Cuirfidh an t-athbhreithnitheoir saineolaíoch in iúl don Aire,
tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis an t-ábhar, na tráchtaí, na freagraí
agus an fhaisnéis a fháil faoi alt 115, cibé acu an bhfuil sé nó sí den
tuairim gur sócmhainn bhainc incháilithe an tsócmhainn bhainc nó
nach ea.

(3) Féadfaidh an tAire, más dóigh leis nó léi gur cheart in
imthosca eisceachtúla déanamh amhlaidh, tréimhse níos faide a
shonrú ar laistigh di a chuirfidh an t-athbhreithnitheoir saineolaíoch
comhairle ar fáil faoi fho-alt (2).

117.—(1) Déanfaidh an tAire, de réir na comhairle a chuirfidh an
t-athbhreithnitheoir saineolaíoch in iúl faoi alt 116 i ndáil le
sócmhainn bhainc agus tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis an
chomhairle sin a fháil—

(a) a dheimhniú go bhféadfaidh GNBS an tsócmhainn bhainc
a fháil, nó

(b) a ordú do GNBS gan an tsócmhainn bhainc a fháil ar na
forais nach sócmhainn bhainc incháilithe í.

(2) Cuirfidh an tAire cóipeanna den deimhniú nó den ordachán
faoi fho-alt (1) chuig GNBS agus chuig an bhforas rannpháirteach
lena mbaineann.

118.—(1) Beidh na costais a ghabhann le hathbhreithniú faoin
gCaibidil seo iníoctha mar a leanas:
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(a) i gcás gur breith dá dtagraítear in alt 117(1)(a) breith an

Aire, beidh costais an dá pháirtí iníoctha ag an bhforas
rannpháirteach; agus

(b) in aon chás eile, ní íocfaidh ceachtar de na páirtithe costais
agus iompróidh gach páirtí a chostais féin.

(2) Má tharraingíonn foras rannpháirteach siar iarratas ar an
athbhreithniú faoin gCaibidil seo, beidh sé faoi dhliteanas i leith na
gcostas arna dtabhú go dtí an tráth a tharraingítear an t-iarratas siar
mura gcomhaontóidh GNBS lena mhalairt.

(3) Mura féidir le GNBS agus leis an bhforas rannpháirteach lena
mbaineann teacht ar chomhaontú maidir le costais, cinnfidh Máistir
Fómhais de chuid na Cúirte costais an athbhreithnithe. Chun na
críche sin, tá ag an Máistir Fómhais na feidhmeanna uile a thugtar
dó nó di de thuras na huaire faoi aon achtachán nó in aon rialacha
cúirte (fara aon mhodhnuithe is gá) i ndáil le fómhas costas atá le
híoc ag páirtí amháin le páirtí eile in imeachtaí os comhair na Cúirte.

(4) Féadfaidh an Máistir Fómhais a ordú go bpléifear le costais
na n-athbhreithnithe go léir faoin gCaibidil seo i ndáil le foras
rannpháirteach i dteannta a chéile tar éis sheirbheáil fógra
críochnúcháin ar an bhforas rannpháirteach.

CAIBIDIL 2

Luachálacha a Athbhreithniú

119.—(1) Beidh painéal luachála ann chun díospóidí a dhéanfaidh
GNBS a tharchur chuige faoi alt 122(3) a bhreithniú.

(2) Is iad a bheidh ar an bpainéal luachála daoine a cheapfaidh
an tAire chun bheith ina gcomhaltaí de. Féadfaidh an tAire a
chinneadh cén líon comhaltaí a bheidh ann, ach ní bheidh níos mó
ná 12 chomhalta ann.

(3) Ní cheapfaidh an tAire duine mar chomhalta den phainéal
luachála ach amháin má tá an tAire den tuairim go bhfuil saineolas
iomchuí nó eolas sainiúil ag an duine.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), tá saineolas iomchuí
nó eolas sainiúil ag duine má tá sé nó sí cáilithe, nó go bhfuil taithí
aige nó aici ag leibhéal sinsearach, i gceann amháin nó níos mó de
na réimsí seo a leanas:

(a) airgeadas agus eacnamaíocht;

(b) an dlí;

(c) cuntasaíocht agus iniúchóireacht;

(d) riarachán poiblí;

(e) maoiniú tionscadal;

(f) foirgníocht agus forbairt talún;

(g) bainistiú agus díol maoine;

(h) luacháil;
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(i) pleanáil uirbeach agus talún;

(j) baincéireacht agus infheistiú;

(k) dócmhainneacht agus athstruchtúrú.

(5) Is iad na téarmaí agus na coinníollacha ceapacháin (lena
n-áirítear luach saothair agus aisíoc caiteachas arna dtabhú) a bheidh
ag comhalta den phainéal luachála na téarmaí agus na coinníollacha
sin a chinnfidh an tAire.

120.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
ndéanfar foráil maidir le nós imeachta an phainéil luachála agus
maidir le haon nithe a bhaineann leis an athbhreithniú a bheidh le
déanamh.

(2) Faoi réir aon rialachán a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (1),
is é an painéal luachála a chinnfidh, dá lánrogha féin, nósanna
imeachta le haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) foirm agus cineál na n-aighneachtaí a bheidh le déanamh
chuig an bpainéal luachála,

(b) an modh ar a ndéanfar faisnéis faoi rún a chosaint ar
nochtadh poiblí, agus

(c) comhlíonadh aon cheann d’fheidhmeanna an phainéil
luachála.

(3) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh an painéal luachála, más
cuí leis déanamh amhlaidh, athbhreithniú a sheoladh ar luacháil
punainne faighte ar bhonn sampla de na sócmhainní bainc sa
phunann fhaighte lena mbaineann agus, má dhéanann sé amhlaidh,
bunófar an chomhairle a thabharfar don Aire faoi alt 124 ar an
sampla sin agus beidh sí chomh bailí céanna, chun críocha uile na
Caibidle seo, is dá mba rud é gur cinneadh é i ndáil leis na
sócmhainní go léir sa phunann fhaighte.

121.—(1) Más rud é, tar éis sceideal fála a sheirbheáil ar fhoras
rannpháirteach, go ndéanfaidh foras rannpháirteach agóid i gcoinne
an luacha fála atá sonraithe sa sceideal sin i ndáil le sócmhainn
bhainc, déanfaidh an foras rannpháirteach fógra i scríbhinn maidir
lena agóid, ina mbainfear feidhm as forálacha na Caibidle seo, a
sheirbheáil ar GNBS laistigh de 14 lá tar éis sheirbheáil an sceidil
fála uirthi.

(2) Ar fhógra a fháil faoi fho-alt (1), féadfaidh GNBS—

(a) an tsócmhainn bhainc lena mbaineann a bhaint den
sceideal fála iomchuí,

(b) an sceideal fála a chúlghairm, nó

(c) leanúint den fháil de réir an sceidil fála.

(3) Tabharfaidh GNBS fógra don fhoras rannpháirteach a luaithe
is féidir maidir lena breith faoi fho-alt (2).

(4) I gcás go leanfaidh GNBS ar aghaidh le fáil de réir an sceidil
fála lena mbaineann, ní ceadmhach don fhoras rannpháirteach
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díospóid a dhéanamh ach amháin i gcoinne luach fála iomlán na
punainne agus ní ceadmhach an díospóid sin a dhéanamh ach amháin
de réir mar a fhoráiltear in alt 122 agus de réir an ailt sin, agus níl
sé i dteideal thairis sin díospóid a dhéanamh i gcoinne luacháil aon
sócmhainne bainc faighte áirithe.

(5) Níl foras rannpháirteach i dteideal cur i gcoinne aon luachála
de chuid GNBS, lena n-áirítear luach fála iomlán punainne, seachas
de réir na Caibidle seo.

122.—(1) Más rud é, tar éis fógra críochnúcháin a sheirbheáil ar
fhoras rannpháirteach, gur mian leis an bhforas rannpháirteach
díospóid a dhéanamh i gcoinne luach fála iomlán na punainne, ní
dhéanfaidh sé amhlaidh ach amháin más rud é—

(a) go bhfuil sé den tuairim gur mó margadhluach
comhiomlán na punainne faighte ná luach fála iomlán na
punainne, agus

(b) go bhfuil fógra nó fógraí faoi alt 121 seirbheáilte aige i
ndáil le sócmhainní bainc faighte arb éard atá iontu ar a
laghad 12.5 faoin gcéad, de réir luacha, de luach fála
iomlán na punainne.

(2) Déanfaidh foras rannpháirteach ar mian leis díospóid a
dhéanamh i gcoinne luach fála iomlán na punainne fógra i scríbhinn,
ina sonrófar na cúiseanna atá lena thuairim, a sheirbheáil ar GNBS,
san fhoirm (más ann) a fhorordóidh an tAire le rialachán, tráth nach
déanaí ná 14 lá tar éis an fógra críochnúcháin iomchuí a sheirbheáil.

(3) Má sheirbheálann foras rannpháirteach fógra faoi fho-alt (2),
déanfaidh GNBS an díospóid a tharchur chuig an bpainéal luachála
lena hathbhreithniú.

(4) Ní dhéanfaidh sé difear d’fháil na sócmhainní bainc lena
mbaineann ag GNBS má sheirbheálann foras rannpháirteach fógra
faoi fho-alt (2).

123.—(1) Maidir le foras rannpháirteach atá tar éis fógra faoi alt
122(2) a sheirbheáil, déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis
sheirbheáil an fhógra críochnúcháin iomchuí, an t-ábhar go léir ar a
bhfuil an díospóid bunaithe agus aon tráchtaí is mian leis a
dhéanamh maidir le luach fála iomlán na punainne atá faoi dhíospóid
a sholáthar don phainéal luachála agus do GNBS.

(2) Chun críocha athbhreithniú an phainéil luachála, déanfaidh
GNBS, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an fógra iomchuí faoi alt
122(2) a sheirbheáil air, an fhaisnéis ar uirthi a bhunaigh GNBS a
cinneadh maidir le margadhluach na sócmhainní bainc sa phunann
fhaighte lena mbaineann agus aon tráchtaí is mian léi a dhéanamh
maidir leis an díospóid a chur ar fáil don phainéal luachála agus don
fhoras rannpháirteach lena mbaineann.

(3) Tabharfar deis do GNBS agus don fhoras rannpháirteach
araon freagra a thabhairt ar ábhar agus ar thráchtaí a chéile, agus
déanfaidh GNBS agus an foras rannpháirteach, tráth nach déanaí ná
7 lá tar éis an t-ábhar sin agus na tráchtaí sin a chur ar fáil, aon
fhreagraí den sórt sin a thabhairt don phainéal luachála agus don
fhoras rannpháirteach nó do GNBS, de réir mar a bheidh.
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(4) Féadfaidh an painéal luachála a iarraidh ar GNBS nó ar fhoras

rannpháirteach faisnéis bhreise a sholáthar i ndáil le luach fála
iomlán punainne na punainne faighte lena mbaineann. Déanfaidh
GNBS nó foras rannpháirteach de réir aon iarrata den sórt sin gan
mhoill.

(5) Cuirfidh an painéal luachála i gcuntas an t-ábhar, na tráchtaí,
na freagraí agus aon fhaisnéis bhreise iomchuí a sholáthróidh an
foras rannpháirteach agus GNBS.

124.—(1) Is é is feidhm don phainéal luachála athbhreithniú a
dhéanamh i dtaobh an bhfuil margadhluach comhiomlán punainne
faighte ceart. Le linn an t-athbhreithniú sin a dhéanamh, is í an tástáil
atá le cur chun feidhme ag an bpainéal luachála ná an ndearna an
foras rannpháirteach a shuíomh, mar ábhar dóchúlachta, agus an
méid saineolais agus eolais shainiúil atá ag GNBS á chur i gcuntas,
agus ag plé leis an bpróiseas ina iomláine, go ndearnadh an cinneadh
maidir leis an margadhluach comhiomlán a chur ó mhaith trí
dhrochearráid shuntasach nó sraith d’earráidí den sórt sin.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, chun críocha athbhreithnithe
faoi fho-alt (1), is é margadhluach sócmhainne bainc faighte a
margadhluach amhail ar an dáta nó an teagmhas a shonróidh GNBS
faoi alt 73.

(3) Déanfaidh an painéal luachála a chinneadh, lena n-áirítear a
chinneadh maidir leis an margadhluach comhiomlán, agus na
cúiseanna atá leis, a chur in iúl don Aire.

(4) Tabharfaidh an painéal a chomhairle don Aire i ndáil le
díospóid faoi alt 122 tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis an t-ábhar, na
tráchtaí, na freagraí agus aon fhaisnéis bhreise a fháil faoi alt 123, nó
tréimhse is faide ná sin a shonróidh an tAire trí fhógra i scríbhinn,
má mheasann sé nó sí gur cóir déanamh amhlaidh de bharr
imthosca eisceachtúla.

125.—(1) Breithneoidh an tAire comhairle an phainéil luachála
faoi alt 124 i ndáil leis an bpunann fhaighte lena mbaineann agus
déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an chomhairle
sin a fháil—

(a) margadhluach comhiomlán na punainne faighte arna chur
in iúl ag an bpainéal luachála a dhaingniú, nó

(b) más mó cinneadh an phainéil luachála ar an margadhluach
comhiomlán ná luach fála iomlán na punainne agus má
mheasann sé nó sí go bhfuil comhairle an phainéil
luachála mícheart i bponc ábhartha, an ní a tharchur
chuig an bpainéal luachála lena athbhreithniú agus a
chúiseanna nó a cúiseanna le déanamh amhlaidh a
leagan amach.

(2) I gcás go dtarchuirfidh an tAire an ní chuig an bpainéal
luachála faoi fho-alt (1)(b), tá feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) d’alt 123
agus ag alt 124 maidir leis an athbhreithniú fara aon mhodhnuithe
is gá.

(3) Déanfaidh an tAire cóipeanna dá chinneadh nó dá cinneadh
faoi fho-alt (1) a chur chuig GNBS agus chuig an bhforas
rannpháirteach lena mbaineann.
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(4) I gcás go ndaingneoidh an tAire gur mó margadhluach

comhiomlán na punainne faighte ná luach fála iomlán na punainne
arna chinneadh ag GNBS, ordóidh an tAire do GNBS an foras
rannpháirteach a chúiteamh trí cheachtar de na nithe seo a leanas
(nó iad araon in aon teaglaim díobh) a dhéanamh, de rogha
GNBS—

(a) sócmhainní bainc a thabhairt ar ais don fhoras
rannpháirteach arb ionann a luach agus an difríocht idir
luach fála iomlán na punainne arna chinneadh ag GNBS
agus an margadhluach comhiomlán arna chinneadh ag an
Aire, nó

(b) comaoin bhreise a thabhairt don fhoras rannpháirteach (i
bhfoirm airgid, urrús nó urrús faoi ráthú an Rialtais nó
in aon fhoirm eile is cuí le GNBS) is ionann agus an
difríocht dá dtagraítear i mír (a).

(5) Ní mó an méid cúitimh is iníoctha le foras rannpháirteach faoi
fho-alt (4) ná an méid ar lú luach fála iomlán na punainne arna
chinneadh ag GNBS ná margadhluach comhiomlán na punainne arna
dhaingniú ag an Aire.

(6) Is é luach sócmhainne bainc atá le tabhairt ar ais faoi fho-alt
(4)(a) luach fála na sócmhainne bainc.

(7) Tá íoc as sócmhainní bainc, nó aistriú sócmhainní bainc, faoi
fho-ailt (4) go (6) faoi réir dhlíthe na gComhphobal Eorpach lena
rialaítear cúnamh Stáit.

126.—Féadfaidh foras rannpháirteach fógra arna sheirbheáil faoi
alt 122 a tharraingt siar aon tráth sula gcuirfidh an tAire cóip dá
chinneadh nó dá cinneadh chuige faoi alt 125 i ndáil leis an
athbhreithniú ar luach fála iomlán punainne na punainne faighte
lena mbaineann.

127.—(1) Beidh na costais maidir le hathbhreithniú faoin
gCaibidil seo iníoctha ag an bhforas rannpháirteach lena mbaineann
mura dtabharfar teideal chun cúitimh faoi alt 125 don fhoras
rannpháirteach le cinneadh an Aire faoin alt sin.

(2) Má dhéanann foras rannpháirteach fógra a tharraingt siar faoi
alt 126, beidh sé faoi dhliteanas i leith na gcostas arna dtabhú go dtí
an tráth a tharraingítear siar é mura gcomhaontóidh GNBS lena
mhalairt.

(3) Mura féidir le GNBS agus leis an bhforas rannpháirteach lena
mbaineann teacht ar chomhaontú maidir le costais, déanfaidh Máistir
Fómhais don Chúirt costais an athbhreithnithe a chinneadh. Chun
na críche sin, beidh ag an Máistir Fómhais na feidhmeanna go léir a
thugtar dó nó di de thuras na huaire faoi aon achtachán nó in aon
rialacha cúirte (fara aon mhodhnuithe is gá) i ndáil le fómhas costas
a bheidh le híoc ag páirtí amháin le páirtí eile in imeachtaí os
comhair na Cúirte.
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CUID 8

An Caidreamh idir GNBS agus Forais Rannpháirteacha

128.—Sa Chuid seo, folaíonn “seirbhís iomchuí” seirbhísí
bainistíochta, riaracháin, athstruchtúrúcháin agus forfheidhmiúcháin
i ndáil le sócmhainní bainc, lena n-áirítear aon ghníomhaíocht arna
sonrú mar chuid d’ordachán ó GNBS nó de shocrú nó de
chomhaontú ar páirtí ann GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS.

129.—(1) Gníomhóidh foras rannpháirteach de mheon
lánmhacánta i gcónaí ina phlé leis an Aire, le GNBS, le grúpeintitis
de chuid GNBS, lena ngníomhairí, leis an athbhreithnitheoir
saineolaíoch agus leis an bpainéal luachála de bhun an Achta seo.

(2) Déanfaidh foras rannpháirteach aon fhíoras nó ní a fhéadfaidh
bac a chur ar na nithe seo a leanas a chur in iúl don Aire, do GNBS
agus d’aon ghrúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann—

(a) críocha an Achta seo a bhaint amach,

(b) an tAire do chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna, nó GNBS do chomhlíonadh a
feidhmeanna, faoin Acht seo, nó

(c) an foras rannpháirteach do chomhlíonadh a oibleagáidí
faoin Acht seo.

(3) Má aithníonn foras rannpháirteach bac den sórt sin, déanfaidh
an foras rannpháirteach gach beart réasúnach chun aghaidh a
thabhairt ar an mbac ar mhodh is fearr a chuireann baint amach
chríocha an Achta chun cinn.

130.—Aon fhoras rannpháirteach a mhainníonn déanamh de réir
aon oibleagáide faoin Acht seo, beidh sé faoi dhliteanas do GNBS
agus d’aon ghrúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann i leith
damáistí chomh maith le haon iarmhairt eile de dhroim na
mainneachtana faoin Acht seo.

131.—(1) Chun críocha an ailt seo, i gcás easaontais idir—

(a) ordachán ó GNBS, agus

(b) téarma de chuid comhshocraíochta nó comhaontaithe ar
páirtí ann GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS i ndáil
le seirbhís iomchuí a sholáthar,

ansin beidh éifeacht le hordachán ó GNBS, le téarma de chuid
comhshocraíochta den sórt sin agus le téarma de chuid
comhaontaithe den sórt sin san ord tosaíochta sin.

(2) Leanfaidh an foras rannpháirteach óna mbeidh sócmhainn
bhainc faighte ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS, nó
óna mbeartaíonn GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn
bhainc a fháil, de sheirbhísí iomchuí a chomhlíonadh i leith na
sócmhainne bainc go dtí go n-ordóidh GNBS nó an grúpeintiteas de
chuid GNBS a mhalairt. Déanfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de
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chuid GNBS costas comhaontaithe seirbhíse den sórt sin a aisíoc leis
an bhforas rannpháirteach.

(3) Féadfaidh GNBS a ordú d’fhoras rannpháirteach seirbhís
iomchuí a thabhairt i dtaca le sócmhainn bhainc atá faighte ag GNBS
nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS, nó a mbeartaíonn GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS í a fháil ón bhforas rannpháirteach
sin nó ó aon fhoras rannpháirteach eile. Déanfaidh GNBS nó an
grúpeintiteas de chuid GNBS costas comhaontaithe seirbhíse den
sórt sin a aisíoc leis an bhforas rannpháirteach.

(4) Féadfar a cheangal, le hordachán faoi fho-alt (3)—

(a) ar fhoras rannpháirteach comhshocraíocht nó comhaontú
a dhéanamh ina mbeidh oibleagáid maidir le rochtain ar
shaoráidí, leabhair, taifid agus córais a thabhairt do
GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS agus a
cheadú do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS
an céanna a úsáid, agus

(b) ar fhoras rannpháirteach lena mbaineann seirbhís iomchuí
a sholáthar chun tairbhe do ghrúpeintiteas de chuid
GNBS.

(5) Féadfaidh GNBS aon tráth ordachán de bhun an ailt seo a
leasú, a chur ar fionraí nó a chúlghairm.

(6) Déanfaidh foras rannpháirteach—

(a) ordachán, agus aon leasú, fionraí nó cúlghairm ar aon
ordachán, de bhun an ailt seo, a chomhlíonadh, agus

(b) a chinntiú go ndéanfaidh aon fhochuideachta, lena
mbaineann ordachán den sórt sin, é a chomhlíonadh
freisin.

(7) Cinnteoidh foras rannpháirteach maidir leis féin agus le gach
fochuideachta dá chuid—

(a) go bhfaighidh sé nó sí aon údarú, toiliú, ceadú, rún,
ceadúnas, díolúine, comhdú, nótaireacht nó clárú a
cheanglaítear (sa Stát nó in aon áit eile) i ndáil leis na
seirbhísí a sholáthar a cheanglaítear le hordachán de
bhun an ailt seo, agus go ndéanfaidh sé nó sí an céanna
a choimeád in éifeacht, agus

(b) go gcomhlíonfaidh sé nó sí na téarmaí agus na
coinníollacha, agus aon cheanglais de chuid aon dlí nó
faoi, i ndáil le húdarú, toiliú, ceadú, rún, ceadúnas,
díolúine, comhdú, nótaireacht nó clárú den sórt sin.

(8) Féadfaidh GNBS fógra maidir le haon ordachán arna
thabhairt de bhun an ailt seo a thabhairt d’fhéichiúnaí nó
d’fhéichiúnaí comhlachaithe, do ráthóir nó d’urra i ndáil le
sócmhainn bhainc a bhfuil leas faighte ag GNBS nó ag grúpeintiteas
de chuid GNBS nó aon duine eile inti. Ní bheidh GNBS ná an
grúpeintiteas de chuid GNBS faoi dhliteanas, áfach, d’aon
fhéichiúnaí nó féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó urra ná d’aon
duine eile as mainneachtain fógra den sórt sin a thabhairt.

(9) Beidh aon mhéid infhaighte nó eile arna fháil nó arna ghnóthú
ag foras rannpháirteach, de bhun seirbhís iomchuí a bheith arna
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comhlíonadh aige, á shealbhú ar iontaobhas go hiomlán ag an
bhforas rannpháirteach sin le hordú nó ar ordú GNBS nó grúpeintitis
de chuid GNBS, de réir mar a bheidh, agus tabharfar cuntas i leith
aon mhéid a theachtar amhlaidh do GNBS nó don ghrúpeintiteas de
chuid GNBS de réir mar a ordóidh GNBS ó am go ham. Maidir le
haon iontaobhas arna dhéanamh leis an bhfo-alt seo—

(a) ní cuid de shócmhainní an fhorais rannpháirtigh é, cibé
acu chun críocha dlíthe i gcoitinne is infheidhmithe ar
fhoirceannadh, ar atheagrú, ar leachtú nó eile,

(b) tá sé éifeachtach chun gach críche, agus

(c) ní mheasfar go gcomhdhéanann sé ná go gcruthaíonn sé
urrús.

132.—(1) I ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte, i gcás go bhfuil
socraithe ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS le soláthraí
seirbhíse, seachas an foras rannpháirteach ar uaidh a fuarthas an
tsócmhainn bhainc, chun seirbhísí iomchuí a sholáthar i leith
sócmhainne bainc faighte, ansin—

(a) measfar go gceanglófar, le téarmaí na sócmhainne bainc,
ar gach féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó
urra i leith sócmhainne bainc plé leis an soláthraí
seirbhíse lena mbaineann,

(b) féadfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS fógra
a thabhairt d’fhéichiúnaí, d’fhéichiúnaí comhlachaithe, do
ráthóir nó d’urra den sórt sin i ndáil le haon
chomhshocraíocht chun seirbhís iomchuí i leith na
sócmhainne bainc sin a sholáthar, agus

(c) níl GNBS ná an grúpeintiteas de chuid GNBS lena
mbaineann faoi dhliteanas d’aon fhéichiúnaí, féichiúnaí
comhlachaithe, ráthóir ná urra den sórt sin ná d’aon
duine eile as mainneachtain fógra den sórt sin a
thabhairt.

(2) I gcás go bhfuil comhshocraíocht déanta ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS le soláthraí seirbhíse chun seirbhísí
iomchuí a sholáthar i leith sócmhainne bainc atá faighte nó atá le fáil
ag GNBS nó ag an ngrúpeintiteas de chuid GNBS, déanfaidh an
foras rannpháirteach óna bhfuarthas an tsócmhainn bhainc nó óna
bhfuiltear chun í a fháil na gníomhartha nó na nithe sin go léir a
ordóidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS chun soláthar na
seirbhísí iomchuí sin ag an soláthraí seirbhíse a éascú.

133.—(1) I gcás go bhfuil sócmhainn bhainc faighte ag GNBS nó
ag grúpeintiteas de chuid GNBS ó fhoras rannpháirteach, féadfaidh
GNBS, d’fhonn cur le baint amach a cuid críoch faoin Acht seo, a
ordú don fhoras rannpháirteach plé ar bhealach sonraithe le haon
chuid den tsócmhainn bhainc nach bhfuarthas, ar bealach é ar ar
féidir leis an bhforas rannpháirteach plé go dleathach, nó ar a bhfuil
údarás aige plé, leis an tsócmhainn bhainc nó le cuid di.

(2) Comhlíonfaidh foras rannpháirteach ordachán ó GNBS faoi
fho-alt (1).
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134.—(1) Le toiliú an Aire, féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de

chuid GNBS comhaontú le foras rannpháirteach ar
chomhshocraíocht i ndáil le sócmhainní bainc faighte a sheirbhísiú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le comhshocraíocht dá dtagraítear san fho-alt sin maidir
le—

(a) coigeartú ar luach fála iomlán na punainne,

(b) táillí feidhmíochta, agus aisíoc costas agus caiteachas, ar
théarmaí a cheadóidh an tAire, nó

(c) aon teaglaim de na nithe a luaitear i míreanna (a) agus (b).

135.—(1) Má ordaíonn GNBS amhlaidh, slánóidh foras
rannpháirteach GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS agus gach
duine dá gcuid oifigeach i gcoinne aon dliteanais nó caillteanais (cibé
slí a eascróidh sé, agus gan féachaint d’aon mhainneachtain ar thaobh
GNBS ná ghrúpeintiteas de chuid GNBS)—

(a) a eascróidh as aon earráid, easnamh nó míráiteas in aon
fhaisnéis, míniú, ionstraim, doiciméad, taifead, leabhar nó
deimhniú a sholáthróidh an foras rannpháirteach, nó a
sholáthrófar thar a cheann, do GNBS nó do
ghrúpeintiteas de chuid GNBS,

(b) i leith aon éilimh, dámhachtana, íocaíochta nó damáistí a
thiocfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS
faoi dhliteanas chun é nó í a íoc le haon duine mar gheall
ar oibriú Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 (I.R.
Uimh. 131 de 2003) i gcás go n-eascraíonn an dliteanas i
dtaca le cúis chaingne a d’fhaibhrigh roimh an dáta fála
iomchuí (nó i gcás go bhfuil aon chion den dliteanas nó
den chaillteanas inchurtha síos do thréimhse roimh dháta
na fála iomchuí) lena n-áirítear aon éileamh arna
dhéanamh ag duine den chineál sin, nó thar ceann duine
den chineál sin, a bhaineann le gníomh nó
neamhghníomh de chuid an fhorais rannpháirtigh i dtaca
le fostaíocht an duine sin roimh dháta na fála, agus

(c) i leith aon íocaíochta iomarcaíochta, nó aon íocaíocht
téarfa eile, arna híoc ag GNBS nó ag an ngrúpeintiteas
de chuid GNBS, nó a ordófar do GNBS nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS í a íoc, le haon duine a
n-aistreoidh a fhostaíocht nó a fostaíocht chuig GNBS nó
chuig an ngrúpeintiteas de chuid GNBS mar gheall ar
oibriú na Rialachán sin agus a bhfoirceannfar a
fhostaíocht nó a fostaíocht le GNBS nó leis an
ngrúpeintiteas de chuid GNBS mar gheall ar
iomarcaíocht.

(2) I gcás go gcinnfidh an Chúirt úinéireacht sócmhainne bainc i
bhfabhar tríú páirtí agus go bhfuil d’oibleagáid ar GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS dá thoradh sin an tsócmhainn bhainc
a aistriú chuig an tríú páirtí nó damáistí a íoc ina ionad sin, slánóidh
an foras rannpháirteach GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS
in aghaidh an dliteanais sin agus in aghaidh na gcaillteanas uile a
bhainfidh dó.
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(3) Ní cheapfaidh an Chúirt ná aon chúirt nó binse eile ina

dtionscnófar imeachtaí dlí i leith ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
GNBS ná grúpeintiteas de chuid GNBS ina páirtí nó ina pháirtí sna
himeachtaí in aon cháil inarb é dliteanas an fhorais rannpháirtigh
an dliteanas.

(4) Má ordaíonn GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS
amhlaidh, agus gan dochar d’alt 105, slánóidh foras rannpháirteach
GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS agus a chuid oifigeach
in aghaidh aon dliteanais nó caillteanais i leith éagóra dlíthiúla nó
cothromasaí dá dtagraítear san alt sin.

136.—(1) Chun críocha uile an Achta seo, is gníomhaire do gach
eintiteas dlíthiúil eile ina ghrúpa, agus lánchumhacht aige chun
ceangal a chur ar gach eintiteas eile den sórt sin, foras
rannpháirteach.

(2) Chun críocha uile an Achta seo, beidh seirbheáil fógra ar
fhoras rannpháirteach dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó aon
chumarsáid leis, éifeachtach mar sheirbheáil an fhógra ar aon
eintiteas eile i ngrúpa an fhorais rannpháirtigh, nó mar chumarsáid
leis an gcéanna.

(3) San alt seo, ciallaíonn “grúpa”, i ndáil le foras
rannpháirteach—

(a) an foras rannpháirteach,

(b) aon fhochuideachta de chuid an fhorais rannpháirtigh,
agus

(c) aon eintiteas ar fochuideachta de an foras rannpháirteach.

CUID 9

Cumhachtaí GNBS i nDáil le Sócmhainní

CAIBIDIL 1

Mínithe

137.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “talamh mhuirearaithe” talamh atá faoi réir muirir is cuid
de shócmhainn bhainc fhaighte;

tá le “tíolacadh” agus “tíolacas” na bríonna céanna faoi seach atá
leo san Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009, agus
forléireofar “tíolactha” dá réir sin;

ciallaíonn “ordú dílseacháin” ordú faoi alt 153.

CAIBIDIL 2

Cumhachtaí Ginearálta GNBS i nDáil le Sócmhainní

138.—Chun críocha na Caibidle seo, déanfar aon tagairt sa
Chaibidil seo do GNBS a fhorléiriú, i ndáil le sócmhainn bhainc atá
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́
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faighte ag grúpeintiteas de chuid GNBS, mar thagairt do GNBS nó
don ghrúpeintiteas de chuid GNBS mura léir a mhalairt d’intinn.

139.—Féadfaidh GNBS sócmhainn bhainc fhaighte a aistriú go
bailí chuig aon duine, a shannadh nó a thíolacadh d’aon duine, a
dhíol le haon duine nó a dhiúscairt ar shlí eile chuig aon duine,
d’ainneoin na nithe seo a leanas—

(a) aon srianta ar dhiúscairt den sórt sin ó thaobh dlí nó
cothromais,

(b) aon cheanglas conarthach, nó aon cheanglas faoi aon
achtachán, i leith toiliú aon duine le diúscairt den sórt sin
nó i leith fógra chuig aon duine nó doiciméad ó aon duine
maidir leis an gcéanna, nó

(c) aon fhoráil d’aon achtachán lena ndéanfaí, ar shlí eile,
diúscairt den sórt sin a thoirmeasc nó a shrianadh.

140.—I gcás go bhfuil sócmhainn bhainc fhaighte urraithe le
muirear (lena n-áirítear muirear is urrús comhthaobhach), ach gur
dara muirear nó muirear dá éis é an muirear, féadfaidh GNBS aon
cheann de na réamh-mhuirir (nó níos mó díobh) a fhuascailt nó a
urscaoileadh de réir a théarmaí.

141.—(1) I gcás go bhfuil sócmhainn bhainc fhaighte urraithe le
muirear ar thalamh (lena n-áirítear muirear is urrús
comhthaobhach), agus go bhfuil feidhm ag aon mhír nó aon
mhíreanna de na míreanna seo a leanas:

(a) gur tréigeadh an talamh nó aon fhoirgneamh nó déanmhas
atá air;

(b) go bhfuil nó gur éirigh an talamh mothrach;

(c) go bhfuil nó gur éirigh an talamh nó aon fhoirgneamh nó
déanmhas atá air foircthe le míolra;

(d) gur imigh, nó go bhfuil baol tromaí ann go n-imeoidh, aon
fhoirgneamh nó déanmhas ar an talamh i ndrochdheis;

(e) go bhfuil baol foghlaithe nó loitiméireachta ann don
talamh nó d’aon fhoirgneamh nó déanmhas atá air;

ansin féadfaidh GNBS iarratas a dhéanamh chun breithimh den
Chúirt Dúiche atá sannta de thuras na huaire don dúiche Chúirte
Dúiche ina bhfuil aon chuid den talamh lena mbaineann suite, iar
bhfógra d’úinéir na talún agus d’aon áititheoir ar an talamh, ar ordú
(dá ngairtear san alt seo “ordú dul isteach agus cothabhála”) á údarú
di dul isteach (le forneart, má fhoráiltear amhlaidh san ordú) ar an
talamh nó in aon fhoirgneamh nó déanmhas atá air ar mhaithe le
haon cheann nó níos mó de na críocha seo a leanas:

(i) teorainn na talún a fhálú nó a dhaingniú ar shlí eile;

(ii) fásra mothrach a ghlanadh den talamh;

(iii) an talamh a ghlanadh nó aon fhoirgneamh nó aon
déanmhas atá air a thabhairt chun siúil nó an talamh nó
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aon fhoirgneamh nó aon déanmhas atá air a chóireáil ar
mhodh atá ceaptha chun míolra a mharú;

(iv) aon fhoirgneamh nó aon déanmhas ar an talamh a dheisiú
nó a dhaingniú.

(2) Déanfaidh GNBS cóip d’iarratas faoi fho-alt (1) a sheirbheáil
ar gach duine arb eol di leas a bheith aige nó aici sa talamh iomchuí.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh de réir iarratais
faoi fho-alt (1) agus má dhéanann sí é sin sonróidh sí an tréimhse,
nach faide ná 6 mhí dar tosach dáta an ordaithe, a mbeidh éifeacht
leis an ordú lena linn.

(4) Déanfaidh GNBS fógra a thabhairt 24 huaire an chloig ar a
laghad roimh ré do gach úinéir agus, i gcás go bhfuil an talamh
iomchuí ar áitiú, do gach áititheoir ar an talamh iomchuí, á rá go
bhfuil ar intinn aici dul isteach ar an talamh nó in aon fhoirgneamh
nó in aon déanmhas atá air faoi údarás ordaithe dul isteach agus
cothabhála.

(5) Ní údaraítear le hordú dul isteach agus cothabhála dul isteach
le forneart ar an talamh, san fhoirgneamh nó sa déanmhas lena
mbaineann mura ndéantar foráil shainráite maidir leis sin san ordú.

(6) Má théann GNBS isteach ar thalamh nó i bhfoirgneamh nó i
ndéanmhas faoi údarás ordaithe dul isteach agus cothabhála, ní
mheasfar gur morgáistí a bhfuil an talamh nó aon fhoirgneamh nó
aon déanmhas atá air ina sheilbh í GNBS.

(7) Maidir le haon chostas, caiteachas nó dliteanas a thabhóidh
GNBS de bhun an ailt seo—

(a) is fiach é a bheidh dlite faoin tsócmhainn bhainc lena
mbaineann, agus

(b) beidh sé inghnóthaithe ón bhféichiúnaí, ón bhféichiúnaí
comhlachaithe, ón ráthóir nó ón urra lena mbaineann,

agus beidh aisíoc aon chostais, caiteachais nó dliteanais den sórt sin
arna urrú i gcoinne na talún.

142.—(1) I ndáil le haon talamh ina mbeidh leas ag GNBS, cibé
acu leas dlíthiúil nó leas tairbhiúil, measfar, chun gach críche maidir
le hionstraim atá faoi shéala GNBS nó faoi ghnáthshéala an
ghrúpeintitis de chuid GNBS lena mbaineann agus a luaitear ina leith
go ndéantar an leas sin nó aon chuid den leas sin sa talamh lena
mbaineann a thíolacadh chuig duine eile, gur gníomhas tíolacais é
maidir leis an talamh arna fhorghníomhú faoi shéala ag úinéir an
leasa sa talamh lena mbaineann.

(2) Maidir le hionstraim dá dtagraítear i bhfo-alt (1), múchfar léi
leas aon mhuirearaí nó morgáistí eile sa talamh lena mbaineann
seachas muirear ag a mbeidh tosaíocht ar an leas lena mbaineann de
chuid GNBS agus nach ndearnadh é a fhuascailt ná a urscaoileadh
faoi alt 140.

(3) I gcás go ndéantar leas muirearaí nó morgáistí i dtalamh a
mhúchadh le hoibriú an ailt seo, astaíonn an leas leis na fáltais ón
díol lena mbaineann.
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́
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(4) I gcás go ndéanfar na leasanna de chuid méid is mó ná

muirearaí nó morgáistí amháin a mhúchadh le hoibriú an ailt seo,
rachaidh na leasanna arna múchadh amhlaidh in astú sna fáltais ón
díol lena mbaineann san ord céanna tosaíochta a bhí ag na leasanna
sin roimh an múchadh.

143.—(1) Faoi réir fho-alt (2), sroicheann tíolacas eastáit dhlíthiúil
nó leasa dhlíthiúil i dtalamh ag GNBS (lena n-áirítear tíolacas trí
ionstraim dá dtagraítear in alt 142) chuig ceannaitheoir thar aon leas
cothromais sa talamh ionas go scoirfidh an leas cothromais de dhifear
a dhéanamh don eastát nó don leas sin, cibé acu a fuair nó nach
bhfuair an ceannaitheoir fógra i dtaobh an leasa cothromais.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le leas cothromais—

(a) a ndéantar an tíolacas a chur go sainráite faoina réir,

(b) a eascraíonn de bhua morgáiste cothromais a bhaineann
leis an talamh atá i gceist,

(c) atá cláraithe, roimh an tíolacas, i gClárlann na nGníomhas
nó i gClárlann na Talún os coinne na talún, nó

(d) ar leas cothromais é—

(i) i gcás leasa i dtalamh cláraithe, is ualach de chineál
dá dtagraítear in alt 72(1)(j) den Acht um Chlárú
Teidil 1964, nó

(ii) i gcás leasa i dtalamh neamhchláraithe, a mbeadh
éifeacht leis mar ualach den sórt sin dá mba thalamh
cláraithe an talamh.

(3) I gcás go dtarshroichtear leas cothromais faoin alt seo,
astaíonn sé leis na fáltais a eascraíonn as an tíolacas, agus tabharfar
éifeacht dó dá réir sin.

(4) Déanfaidh GNBS aon oibleagáidí faoi fho-alt (3) a
urscaoileadh a luaithe is indéanta.

(5) Chun amhras a sheachaint, beidh éifeacht le tarshroicheadh
de réir fho-ailt (1) agus (2) i ndáil le talamh arb é atá ann, nó ar cuid
de, príomháit chónaithe phríobháideach duine.

(6) San alt seo, ciallaíonn “morgáiste cothromais” morgáiste
arna chruthú—

(a) trí dhoiciméid teidil a bhaineann leis an eastát dlíthiúil nó
leis an leas dlíthiúil sa talamh lena mbaineann a
thaisceadh, nó

(b) trí ghealltanas ag aturnae na doiciméid teidil a bhaineann
leis an eastát dlíthiúil nó leis an leas dlíthiúil sa talamh
lena mbaineann a shealbhú ar iontaobhas d’fhoras
creidmheasa, agus go bhfuil an gealltanas sin, más
infheidhme, arna chlárú mar mhuirear faoi alt 99 nó 111
d’Acht na gCuideachtaí 1963.
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144.—Maidir le forchinntiú ar thalamh muirearaithe nó maidir le

ceart nó leas i dtalamh muirearaithe sula bhfaighidh GNBS an
muirear iomchuí nó sula ndílseofar an muirear iomchuí di (cibé acu
a bhí nó nach raibh an talamh muirearaithe ar dháta an
fhorchinntithe), measfar aon éasúint nó profit à prendre thar aon
talamh atá coimeádta ag deontóir an fhorchinntithe a bheith
cruthaithe leis an gcéanna, chun sochair don talamh muirearaithe, ar
éasúint nó profit à prendre í nó é a bhfuil sé réasúnach a thoimhdiú,
in imthosca an cháis, go raibh na páirtithe ar dháta an fhorchinntithe
in oirchill í nó é a bheith ar áireamh ann, nó go mbeidís in oirchill
amhlaidh an tráth sin dá dtagróidís don ní.

145.—(1) Maidir le glacadóir cíosanna agus brabús ó mhaoin arna
cheapadh nó arna ceapadh ag GNBS de bhun a cumhachtaí mar
mhuirearaí ar an maoin, ní bheidh oibleagáid air nó uirthi an mhaoin
a dhíol aon tráth áirithe ná ar chor ar bith, ach beidh sé nó sí
cuntasach sna brabúis agus sna sochair airgeadaíochta eile go léir a
eascróidh go díreach as sealbhú na maoine.

(2) Maidir le glacadóir atá ceaptha ar mhaoin cuideachta ag
GNBS ina cáil mar chreidiúnaí de chuid na cuideachta, ní bheidh
oibleagáid air nó uirthi aon mhaoin de chuid na cuideachta a dhíol
aon tráth áirithe ná ar chor ar bith, ach beidh sé nó sí cuntasach sna
brabúis agus sna sochair airgeadaíochta eile go léir a eascróidh go
díreach as maoin na cuideachta a shealbhú.

146.—Ní bheidh forfheidhmiú urrúis ag GNBS faoi réir na srianta
sa Conveyancing Act 1881 ná san Acht um Athchóiriú an Dlí Talún
agus Tíolactha 2009.

CAIBIDIL 3

Glacadóirí Reachtúla

147.—(1) I gcás go dtarlóidh aon cheann díobh seo a leanas faoi
théarmaí sócmhainne bainc faighte:

(a) go dtiocfaidh cumhacht díola chun bheith infheidhmithe;

(b) go dtiocfaidh cumhacht chun glacadóir a cheapadh chun
bheith infheidhmithe;

ansin féadfaidh GNBS aon duine, lena n-áirítear oifigeach do GNBS,
a cheapadh mar ghlacadóir reachtúil ar an maoin is ábhar don
tsócmhainn bhainc.

(2) Féadfaidh GNBS glacadóir reachtúil a chur as oifig agus
féadfaidh sí glacadóir reachtúil nua a cheapadh in áit glacadóra
reachtúil a cuireadh as oifig.

(3) Ní bheidh ceapadh glacadóra reachtúil faoi réir na srianta ar
ghlacadóir a cheapadh atá sa Conveyancing Act 1881 ná san Acht
um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009.

(4) Féadfaidh GNBS luach saothair glacadóra reachtúil a shocrú.
Ní bheidh feidhm ag ráta uasta arna fhorchur le dlí (lena n-áirítear
an ráta uasta a shonraítear in alt 24(6) den Conveyancing Act 1881
nó a fhorordaítear le rialacháin faoi alt 108(7) den Acht um
Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009).
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(5) Ní dhéanann cumhacht GNBS chun glacadóir reachtúil a

cheapadh faoin gCaibidil seo difear d’aon chumhachtaí chun
glacadóir a cheapadh de bhun aon chumhachta conarthaí in aon
sócmhainn bhainc a gheobhaidh GNBS.

(6) Tá cumhachtaí GNBS faoin alt seo infheidhmithe ag GNBS
(agus ag GNBS amháin) i ndáil le sócmhainn bhainc atá á sealbhú
ag grúpeintiteas de chuid GNBS.

148.—(1) Beidh ag glacadóir reachtúil na cumhachtaí agus na
cearta agus beidh ar ghlacadóir reachtúil na hoibleagáidí atá ag
glacadóir nó ar ghlacadóir faoi Achtanna na gCuideachtaí, agus
beidh aige nó aici nó air nó uirthi na cumhachtaí, na cearta agus na
hoibleagáidí a shonraítear i Sceideal 1.

(2) I Sceideal 1, aon tagairt do shócmhainn urraithe, i ndáil le
glacadóir reachtúil áirithe, is tagairt í do thalamh nó do mhaoin atá
faoi réir muirir nó urrúis eile atá ar áireamh sa tsócmhainn bhainc
ar dá bun a ceapadh an glacadóir reachtúil.

(3) I gcás go bhforálfar le muirear go mbeidh aon chumhacht ag
glacadóir, arna cheapadh nó arna ceapadh faoin muirear, i dteannta
na gcumhachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh an chumhacht
bhreise sin freisin ag glacadóir reachtúil a cheapfar i ndáil leis an
maoin atá faoi réir an mhuirir. Ar a shon sin, measfar aon ghlacadóir
reachtúil atá ag feidhmiú aon chumhachta breise den sórt sin a bheith
ag déanamh amhlaidh de bhua é nó í a bheith ceaptha faoin gCaibidil
seo agus ní bheidh sé nó sí faoi cheangal ag aon srian ar fheidhmiú
na cumhachta a shonraítear sa mhuirear.

(4) Ní bheidh glacadóir reachtúil faoi réir na srianta ar
chumhachtaí glacadóra sa Conveyancing Act 1881 nó san Acht um
Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009.

(5) Ní bheidh forfheidhmiú urrúis ag glacadóir reachtúil faoi réir
na srianta sa Conveyancing Act 1881 nó san Acht um Athchóiriú an
Dlí Talún agus Tíolactha 2009.

(6) Níl feidhm ag alt 100(2) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún
agus Tíolactha 2009 maidir le feidhmiú cumhachta díola ag GNBS
nó ag glacadóir reachtúil.

(7) Le linn do ghlacadóir reachtúil maoin a dhíol is ábhar do
mhuirear i bhfabhar GNBS, glacfaidh sé nó sí gach cúram réasúnach
chun an praghas is fearr is infhaighte le réasún a fháil ar an maoin
tráth an díola.

(8) Más comhghlacadóirí reachtúla a cheaptar, féadfaidh gach uile
dhuine acu go leithleach aon chumhacht de chuid glacadóra reachtúil
a fheidhmiú nó aon fheidhm de chuid glacadóra reachtúil a
chomhlíonadh.

149.—(1) Measfar glacadóir reachtúil a bheith ina ghníomhaire nó
ina gníomhaire don mhuirearóir chun gach críche.

(2) Tá an muirearóir, agus an muirearóir amháin, freagrach as
luach saothair, conarthaí, gealltanais, gníomhartha,
neamhghníomhartha, mainneachtainí, agus caillteanais glacadóra
reachtúil, agus as dliteanais a thabhaíonn glacadóir reachtúil. Ní
thabhaíonn GNBS aon dliteanas (don mhuirearóir nó d’aon duine
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eile) de bhíthin glacadóir reachtúil a cheapadh ná mar gheall ar
ghníomhartha nó neamhghníomhartha glacadóra reachtúil.

(3) Measfar ceapadh glacadóra reachtúil ina aturnae nó ina
haturnae ag an muirearóir (agus lánchumhachtaí ionadaithe agus
tarmligin aige nó aici) a bheith neamhinchúlghairthe, agus an t-
údarás a bheith aige nó aici in ainm an mhuirearóra, thar ceann an
mhuirearóra, agus de réir ghníomh agus ghníomhas an
mhuirearóra—

(a) chun gach gníomhas, ionstraim, gníomh agus rud a shíniú,
a shéalú, a fhorghníomhú, a sheachadadh, agus a
chomhlánú, a d’fhéadfadh an muirearóir, nó ba chóir dó
nó di, a dhéanamh de bhun aon sócmhainne bainc arna
fáil ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS,

(b) chun gach ceann nó aon cheann de na cumhachtaí, na
húdaráis agus na roghanna a fheidhmiú i gcoitinne in
ainm an mhuirearóra agus thar ceann an mhuirearóra ar
cumhachtaí, údaráis, agus roghanna iad—

(i) a thugtar le haon achtachán, nó leis an dlí coiteann nó
de bhun aon chomhaontaithe ar cuid é de
shócmhainn bhainc fhaighte, nó

(ii) a mheasann GNBS nó an glacadóir reachtúil is cuí
chun díol, léas, muirear, morgáiste nó déileáil ag
GNBS, ag an ngrúpeintiteas iomchuí lena
mbaineann de chuid GNBS nó ag an nglacadóir
reachtúil a chur in éifeacht,

agus

(c) i gcoitinne chun ainm an mhuirearóra a úsáid le linn aon
chumhacht, údarás nó rogha a thugtar do ghlacadóir
reachtúil a fheidhmiú.

150.—(1) D’ainneoin aon fhorála d’Acht na gCuideachtaí (Leasú)
1990, má cheaptar scrúdaitheoir chuig cuideachta a bhfuil a
sócmhainní nó aon chuid díobh faoi rialú glacadóra reachtúil—

(a) ní chuirtear, leis an gceapachán sin, an glacadóir reachtúil
as ionad ná ní dhéantar difear dá chumhachtaí nó dá
cumhachtaí, dá údarás nó dá húdarás ná dá
ghníomhaireacht nó dá gníomhaireacht,

(b) ní choisctear, leis an gceapachán sin, ar an nglacadóir
reachtúil aon urrús atá á shealbhú ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS a fhorfheidhmiú, ná

(c) ní cúis é an ceapachán sin le díchriostalú aon mhuirir arna
chruthú mar mhuirear foluaineach thar shócmhainní atá
faoi rialú an ghlacadóra reachtúil.

(2) Má cheaptar leachtaitheoir ar chuideachta a bhfuil a
sócmhainní nó aon chuid díobh faoi rialú glacadóra reachtúil ní
chuirtear, leis an gceapachán sin, an glacadóir reachtúil as ionad ná
ní dhéantar difear dá chumhachtaí nó dá cumhachtaí, dá údarás nó
dá húdarás agus dá ghníomhaireacht nó dá gníomhaireacht.
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151.—Ní bheidh oibleagáid ar ghlacadóir reachtúil maoin

mhuirearaithe a dhíol aon tráth áirithe ná í a dhíol in aon chor, ach
beidh sé nó sí cuntasach sna brabúis agus sna sochair airgeadaíochta
eile go léir a eascraíonn go díreach as sealbhú na maoine.

CAIBIDIL 4

Orduithe Dílseacháin

152.—(1) Féadfaidh GNBS iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
ar ordú dílseacháin, más rud é—

(a) go bhfuil muirear ar thalamh ar áireamh i sócmhainn
bhainc fhaighte,

(b) go bhfuil cumhacht díola an mhuirearaí tagtha chun bheith
infheidhmithe, agus

(c) go bhfuil GNBS den tuairim nach dócha gur féidir an
tsuim atá urraithe leis an muirear a ghnóthú trí dhíol
laistigh de 3 mhí tar éis an iarratais.

(2) I gcás go mbeidh muirear urraithe ar an talamh lena
mbaineann a bhfuil tosaíocht aige ar an muirear dá dtagraítear i mír
(a) d’fho-alt (1), beidh gealltanas ó GNBS chun an muirear sin a
urscaoileadh de réir alt 154 in iarratas faoin bhfo-alt sin.

(3) Beidh mar thaca le hiarratas faoi fho-alt (1) mionnscríbhinn
dá bhfoilseánfar fianaise—

(a) maidir leis an bpraghas is dóigh a réadófar, laistigh de 3
mhí tar éis an iarratais, tríd an talamh lena mbaineann a
dhíol, agus

(b) maidir le haon leasanna eile sa talamh, lena n-áirítear aon
réamh-mhuirear dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(4) Seirbheálfaidh GNBS fógra maidir leis an iarratas—

(a) ar an muirearóir lena mbaineann,

(b) ar aon mhuirearaí (cibé acu roimhe sin nó dá éis), agus

(c) ar aon ráthóir ar an tsaoráid chreidmheasa iomchuí.

(5) Foilseoidh GNBS fógra i dtaobh iarratais ar ordú dílseacháin
i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát i gcoitinne.

(6) Leagfaidh an Chúirt síos iarratas faoi fho-alt (1) chun a
réamhéisteachta, agus tabharfaidh sí ordacháin ag an réamhéisteacht
sin chun cuntais a ghlacadh i ndáil leis an tsaoráid chreidmheasa lena
mbaineann. Ag an réamhéisteacht, féadfaidh an Chúirt na
himeachtaí a bhac más mian le muirearaí dá éis sin tairiscint a
dhéanamh an muirear a shealbhaíonn GNBS nó grúpeintiteas de
chuid GNBS a fhuascailt go hiomlán.

(7) Ag réamhéisteacht faoi fho-alt (6), féadfaidh an Chúirt a ordú
go dtabharfar fógra faoin iarratas d’aon duine eile.

(8) Féadfaidh an Chúirt, in aon iarratas faoin gCaibidil seo i gcás
gur dealraitheach don Chúirt gur cuí déanamh amhlaidh, a ordú go
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dtabharfar fianaise trí mhionnscríbhinn. Féadfaidh an Chúirt plé leis
an iarratas go hachomair ar aon mhionnscríbhinní a thíolacfar di a
bhreithniú.

153.—(1) Más deimhin leis an gCúirt, tar éis breithniú a
dhéanamh ar na cuntais agus ar nithe iomchuí eile—

(a) nach dócha go ngnóthófaí an tsuim atá urraithe leis an
muirear dá ndíolfaí an talamh laistigh de 3 mhí tar éis an
iarratais, agus

(b) nach bhfuil aon ionchas réasúnach ann go bhfuasclóidh an
muirearóir an muirear lena mbaineann,

déanfaidh an Chúirt ordú (dá ngairtear “ordú dílseacháin” sa Chuid
seo) lena ndílseofar leas an mhuirearóra sa talamh lena mbaineann
do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS arna ainmniú ag
GNBS, ach sin faoi réir aon ghealltanais faoi alt 152(2).

(2) Má dhéanann an Chúirt ordú dílseacháin, déanfaidh an
Chúirt freisin—

(a) an méid a chinneadh is dóigh a réadófaí dá ndíolfaí an
talamh laistigh de 3 mhí tar éis an iarratais, agus

(b) ordú seilbhe a dhéanamh i leith na talún lena mbaineann
i bhfabhar GNBS nó an ghrúpeintitis ainmnithe de
chuid GNBS.

154.—(1) San alt seo, ciallaíonn “luach” an méid arna chinneadh
ag an gCúirt faoi alt 153(2)(a).

(2) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú dílseacháin i ndáil le
talamh atá faoi réir muirir atá i dtosaíocht ar an muirear a
shealbhaíonn GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS lena
mbaineann nó atá ar comhchéim leis an gcéanna, ordóidh an Chúirt
freisin do GNBS nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS—

(a) mura bhfuil ach aon mhuirearaí amháin den sórt sin ann,
cibé acu is lú den mhéid atá urraithe lena mhuirear agus
an luach a íoc leis an muirearaí sin, nó

(b) má tá níos mó ná aon mhuirearaí amháin den sórt sin ann,
cibé acu seo a leanas is lú a íoc le gach muirearaí díobh
sin in ord a dtosaíochta—

(i) an méid atá urraithe lena mhuirear, agus

(ii) an luach nó an chuid atá fágtha den luach, de réir mar
is gá sa chás.

155.—(1) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí eile,
déanfar, le hordú dílseacháin—

(a) cothromas fuascailte an mhuirearóra sa talamh lena
mbaineann a mhúchadh,
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(b) an teideal chun na talún a dhílsiú do GNBS nó don

ghrúpeintiteas de chuid GNBS a ainmneoidh GNBS chun
na críche sin,

(c) leas aon mhuirearaí eile sa talamh a mhúchadh, agus

(d) ceanglais na Rialacha um Chlárú Talún 1972 go 2008 a
chomhlíonadh.

(2) I gcás leas muirearaí a mhúchadh le fo-alt (1)(c), ní mhúchfar
an fiach atá urraithe leis an muirear lena mbaineann. Déanfar, áfach,
íocaíocht a ordaítear a dhéanamh faoi alt 154(2) a chur chun feidhme
chun an fiach atá urraithe leis an muirear iomchuí a laghdú.

(3) Laghdófar an fiach nó na fiacha atá dlite den mhuirearóir do
GNBS nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS a mhéid, más ann, is
mó luach (de réir na brí a thugtar le halt 154) na talún muirearaithe
ná an méid a íocfar faoin alt sin.

(4) Cuirfidh GNBS faoi deara ordú dílseacháin a chur chuig an
Údarás Clárúcháin Maoine faoin Acht um Chlárú Teidil 1964 agus
faoin Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006. Cuirfidh an
tÚdarás Clárúcháin Maoine faoi deara GNBS nó an grúpeintiteas
ainmnithe de chuid GNBS, de réir mar is gá sa chás, a chlárú mar
úinéir na talún de réir an ordaithe.

(5) Chun amhras a sheachaint, ní fhorchuirtear aon oibleagáid ar
GNBS ná ar ghrúpeintiteas de chuid GNBS talamh a dhíol laistigh
d’aon tréimhse áirithe, ná an talamh a dhíol ar chor ar bith, mar
gheall ar ordú dílseacháin a bheith déanta i ndáil leis an talamh.

156.—(1) Maidir le ceannaitheoir a cheannaíonn talamh ó GNBS
nó ó ghrúpeintiteas de chuid GNBS, is talamh a bhfuair GNBS ordú
dílseacháin i ndáil léi, ní bheidh teideal an cheannaitheora intáinsithe
ar fhoras aon neamhrialtachta san ordú dílseacháin ná aon
neamhrialtachta nó míchuibhis le linn é a fháil.

(2) Maidir le haon cheannaitheoir a cheannaíonn talamh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) ó GNBS nó ó ghrúpeintiteas de chuid
GNBS, agus maidir le haon cheannaitheoir ina dhiaidh sin, ní
cheanglófar air nó uirthi ná ní bheidh sé nó sí i dteideal aon
fhoréileamh a thógáil ná aon agóid a dhéanamh atá sonrach maidir
le teideal in aghaidh an ordaithe dílseachán.

CAIBIDIL 5

Fáil Éigeantach Talún

157.—(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “ordú fála” ordú faoi alt 163;

ciallaíonn “ordú aistrithe éigeantaigh” ordú faoi alt 167;

ciallaíonn “fógra tosaigh” fógra dá dtagraítear in alt 160.

(2) Sa Chaibidil seo—

(a) folaíonn tagairt do thalamh muirearaithe talamh a bhfuil
ordú dílseacháin déanta i ndáil léi, agus
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(b) aon tagairt don ghrúpeintiteas ainmnithe de chuid GNBS

i ndáil le talamh, is tagairt í don ghrúpeintiteas de chuid
GNBS arna ainmniú ag GNBS faoi alt 163(1) i ndáil leis
an talamh.

158.—(1) Féadfaidh GNBS talamh a fháil go héigeantach más é a
tuairim gur gá déanamh amhlaidh—

(a) chun a chumasú do GNBS na feidhmeanna dá dtagraítear
in alt 10(1)(b) agus (c) a chomhlíonadh,

(b) chun a chumasú foirgneamh a foirgníodh ar thalamh
muirearaithe a úsáid nó a theachtadh chun na críche dár
forbraíodh é, nó

(c) chun a chumasú do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid
GNBS teideal fónta inmhargaithe chun talún
muirearaithe a dhílsiú do cheannaitheoir críonna ag a
bhfuil taithí ach sin ar choinníoll amháin nach bhfuil
tairbhe ábhartha le baint ag an úinéir as an talamh a
bhfuiltear ag iarraidh é a fháil ach amháin a mhéid a
dhéanann sé difear d’úsáid nó d’fhorbairt talún
muirearaithe.

(2) Ina theannta sin, féadfaidh GNBS talamh a fháil go
héigeantach, más rud é—

(a) go bhfuil an talamh ar úinéireacht ag duine is féichiúnaí,
féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó urra i ndáil le
sócmhainn bhainc fhaighte, agus gur mhainnigh an duine
sin go hábhartha a oibleagáidí nó a hoibleagáidí do
GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS a
chomhlíonadh, agus gur thrúig caillteanais shubstaintiúil,
nó gur dóigh gur trúig caillteanais shubstaintiúil, an
mhainneachtain sin do GNBS nó don ghrúpeintiteas de
chuid GNBS,

(b) go raibh sé beartaithe go mbeadh an talamh ina chuid
d’urrús i ndáil le saoráid chreidmheasa arna soláthar ag
foras rannpháirteach, ach nár áiríodh é san urrús trí
earráid nó easnamh, nó

(c) go bhfuil féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó
urra i ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte ag úsáid a
úinéireachta nó a húinéireachta ar an talamh, nó go
mbeartaíonn sé nó sí é a úsáid, chun bac ábhartha a chur
ar dhiúscairt talún ag GNBS, nó ag grúpeintiteas de chuid
GNBS, ar phraghas cóir réasúnach.

(3) Ní ceadmhach do GNBS talamh a fháil go héigeantach ach
amháin más rud é go bhfuil iarracht réasúnta déanta aici ar dtús an
talamh a fháil trí chomhaontú.

159.—(1) Má bheartaíonn GNBS aon talamh a fháil go
héigeantach, déanfaidh GNBS iarratas chun na Cúirte ar ordú (dá
ngairtear “ordú fála” sa Chaibidil seo) á údarú di an talamh a fháil.

(2) Beidh na léarscáileanna, na pleananna agus na leabhair
thagartha a bheidh le taisceadh de réir alt 161 i dteannta an iarratais
faoi fho-alt (1).
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160.—(1) Foilseoidh GNBS fógra (dá ngairtear an “fógra tosaigh”
sa Chaibidil seo), san fhoirm (más ann) a fhorordóidh an tAire le
rialacháin, i dtaobh iarratais faoi alt 159, i nuachtán laethúil a
scaiptear sa Stát i gcoitinne.

(2) Déanfaidh GNBS cóip d’fhógra tosaigh a sheirbheáil ar gach
duine ar dealraitheach do GNBS eastát nó leas a bheith aige nó aici
sa talamh lena mbaineann, a mhéid is indéanta le réasún na daoine
sin a fhionnadh. Má mhainnítear fógra tosaigh a sheirbheáil ar gach
duine den sórt sin, áfach, ní chuirtear an t-ordú fála lena mbaineann
ó bhail mar gheall air sin.

(3) Maidir le fógra tosaigh—

(a) beidh ráiteas ann á rá go bhfuil an ceart ag na daoine a
éilíonn go bhfuil eastát nó leas acu sa talamh lena
mbaineann agóid i gcoinne ordú fála a dhéanamh i ndáil
leis an talamh a thaisceadh leis an gCúirt, laistigh de 21
lá tar éis an fógra a fhoilsiú, agus

(b) sonrófar ann na tráthanna agus na háiteanna a bhféadfar
na léarscáileanna, na pleananna agus na leabhair
thagartha arna dtaisceadh de réir alt 161 a iniúchadh.

161.—(1) Cuirfidh GNBS faoi deara léarscáileanna, pleananna
agus leabhair thagartha a thaisceadh de réir an ailt seo.

(2) Beidh líon dóthanach de na léarscáileanna agus de na
pleananna ann, agus beidh siad de chineál dóthanach, chun an
talamh a thaispeáint ar leorscála.

(3) Beidh sna leabhair thagartha, a mhéid is indéanta, ainmneacha
úinéirí nó úinéirí ainme, léasaithe nó léasaithe ainme, agus áititheoirí
na talún a bheartaítear a fháil.

(4) Taiscfear na léarscáileanna, na pleananna agus na leabhair
thagartha i cibé áit nó áiteanna is dóigh le GNBS is oiriúnach agus
coimeádfar ar taisceadh iad amhlaidh ar feadh 21 lá ar a laghad tar
éis an fógra tosaigh a fhoilsiú. Fad a bheidh siad i dtaisce amhlaidh,
beidh siad ar fáil lena n-iniúchadh saor in aisce, idir 10 a chlog ar
maidin agus 4 a chlog tráthnóna gach lá ach amháin an Satharn, an
Domhnach agus laethanta saoire poiblí.

162.—(1) Aon duine a éileoidh go bhfuil eastát nó leas i dtalamh
aige nó aici a bhfuil fógra tosaigh foilsithe agus seirbheáilte i ndáil
leis, féadfaidh sé nó sí, laistigh de 21 lá tar éis an fógra tosaigh a
fhoilsiú, agóid a thaisceadh leis an gCúirt i gcoinne ordú fála a
dhéanamh i ndáil leis an talamh, is ordú ina leagfar amach na forais
ar a bhfuil an agóid bunaithe.

(2) Le linn don Chúirt iarratas ó GNBS faoin gCaibidil seo a
chinneadh, déanfaidh sí breithniú ar aon agóid arna taisceadh leis an
gCúirt de réir fho-alt (1).

(3) Níl oibleagáid ar an gCúirt aon agóid a bhreithniú—

(a) nach dtaisctear laistigh den tréimhse a cheadaítear le fo-
alt (1), nó
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(b) nach léirítear ar a héadan eastát nó leas an agóideora sa

talamh lena mbaineann.

(4) Beidh aird ag an gCúirt, le linn di agóid faoi fho-alt (1) a
bhreithniú, ar an gcineál eastáit nó leasa atá ag an agóideoir sa
talamh.

163.—(1) Mura dtaiscfear aon agóid leis an gCúirt i gcoinne an
iarratais ó GNBS laistigh den tréimhse dá dtagraítear in alt 162(1),
déanfaidh an Chúirt ordú á údarú do GNBS nó do ghrúpeintiteas de
chuid GNBS arna ainmniú ag GNBS an talamh lena mbaineann a
fháil go héigeantach de réir théarmaí a hiarratais.

(2) Más rud é go ndéantar agóid i gcoinne an iarratais ó GNBS a
thaisceadh leis an gCúirt laistigh den tréimhse dá dtagraítear in alt
162(1), déanfaidh an Chúirt ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1), más
deimhin leis an gCúirt—

(a) go bhfuil feidhm ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

(i) go bhfuil GNBS tagtha, le réasún, ar an tuairim dá
dtagraítear in alt 158(1);

(ii) go bhfuil coinníoll a leagtar amach in alt 158(2)
comhlíonta;

(b) go bhfuil an oibleagáid in alt 158(3) comhlíonta ag
GNBS, agus

(c) gur cóir agus gur cothromasach an t-ordú a dhéanamh.

(3) Tá feidhm ag an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na dTithe
1966 maidir le hordú fála faoi réir na modhnuithe seo a leanas:

(a) forléireofar tagairtí do shuim airgid mar thagairtí don
tsuim choibhéiseach in euro;

(b) forléireofar tagairtí d’údarás tithíochta nó d’údarás mar
thagairtí do GNBS;

(c) forléireofar tagairtí don Aire mar thagairt don Chúirt ag
feidhmiú a feidhmeanna faoin gCaibidil seo di;

(d) déanfar Airteagal 4, míreanna (1) go (4) d’Airteagal 5 agus
Airteagal 5(5)(d) a fhágáil ar lár.

164.—(1) I gcás ordú fála a bheith déanta, féadfaidh GNBS fógra
(dá ngairtear fógra gnóthaíochta) a sheirbheáil ar gach úinéir, léasaí
agus áititheoir ar an talamh (ach amháin tionóntaí ar feadh míosa nó
tréimhse is giorra).

(2) Maidir le fógra gnóthaíochta—

(a) luafar ann go bhfuil GNBS toilteanach gnóthaíocht a
dhéanamh chun na leasanna leithleacha sa talamh a
cheannach, agus

(b) ceanglófar leis ar gach duine is úinéir, léasaí agus
áititheoir—
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(i) a rá laistigh de thréimhse shonraithe (nach lú ná mí

amháin ó dháta an fhógra gnóthaíochta a
sheirbheáil) cad é cineál an leasa go díreach a bhfuil
cúiteamh á éileamh aige nó aici ina leith agus cad
iad mionsonraí an chúitimh a éilítear, agus

(ii) má cheanglaíonn GNBS amhlaidh, méideanna ar
leithligh den chúiteamh sin a idirdhealú ar cibé slí
a shonróidh GNBS san fhógra gnóthaíochta agus a
thaispeáint conas a ríomhtar gach méid acu sin.

(3) Measfar gur fógra gnóthaíochta chun críocha an Acquisition
of Land (Assessment of Compensation) Act 1919, fógra gnóthaíochta
arna sheirbheáil faoi fho-alt (1).

165.—(1) Aon tráth tar éis ordú fála a dhéanamh agus roimh
thíolacadh nó fionnadh praghais, féadfaidh GNBS nó an
grúpeintiteas de chuid GNBS arna ainmniú ag GNBS faoi alt 163(1),
faoi réir fho-alt (2), dul isteach ar an talamh a bheidh le fáil agus
seilbh a ghlacadh air.

(2) Ní rachaidh GNBS ná an grúpeintiteas ainmnithe de chuid
GNBS dá dtagraítear i bhfo-alt (1) isteach ar thalamh ná ní
ghlacfaidh sí nó sé seilbh ar thalamh faoin alt seo gan fógra 14 lá ar
a laghad a thabhairt i scríbhinn d’aon áititheoir nó d’aon úinéir ar
an talamh á rá go bhfuiltear chun déanamh amhlaidh.

166.—(1) Déanfar méid an phraghais a bheidh le híoc ag GNBS
ar thalamh a shocrú, cheal comhaontaithe, faoi réim agus de réir an
Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919.

(2) Beidh feidhm ag alt 63 agus ailt 69 go 79 den Lands Clauses
Consolidation Act 1845 maidir leis an bpraghas agus, faoi réir ailt 167
agus 169 den Acht seo, maidir leis an talamh a gheofar. Chun críche
fheidhm na n-alt sin, forléireofar tagairt do thionscnóirí gnóthais mar
thagairt do GNBS.

(3) Má fheidhmíonn GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS a
cumhacht nó a chumhacht chun dul isteach faoi alt 165, dlífidh GNBS
cúiteamh a íoc amhail is gur comhlíonadh forálacha Achtanna na
gClásanna Talmhan (de réir na brí a thugtar leis an Sceideal a
ghabhann leis an Acht Léiriúcháin 1937), a bhaineann le dul isteach
ar thailte, agus ús de réir an ráta is infheidhme maidir le horduithe
ceannaigh éigeantaigh ag údaráis áitiúla de réir fhorálacha Acht na
dTithe 1966 a íoc ar an gcúiteamh sin ón dáta a rachfar isteach ar
an talamh.

167.—(1) I gcás go bhfuil GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS
tar éis dul isteach, agus seilbh a ghlacadh, ar thalamh de réir alt 165
agus gur deimhin leis an gCúirt—

(a) nach ndearnadh na heastáit leithleacha nó na leasanna
leithleacha sa talamh a thíolacadh do GNBS nó don
ghrúpeintiteas ainmnithe de chuid GNBS ná a aistriú
chuici nó chuige,

(b) gur gá, i dtaca leis na críocha a bhfuil GNBS údaraithe
chucu an talamh a fháil go héigeantach, fáil na talún a
thabhairt chun críche, agus
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(c) go bhfuil tairiscint i scríbhinn déanta ag GNBS do gach

duine a bhfuil eastát nó leas sa talamh aige nó aici agus
a bhfuil dóthain sonraí faoin eastát nó faoin leas sin
tugtha aige nó aici chun a chumasú do GNBS tairiscint a
dhéanamh lena aghaidh,

ansin féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh (dá ngairtear “ordú
aistrithe éigeantaigh” sa Chaibidil seo) lena ndílseofar an talamh do
GNBS nó don ghrúpeintiteas ainmnithe de chuid GNBS, faoi réir
aon téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an gCúirt.

(2) Tar éis don Chúirt ordú aistrithe éigeantaigh a dhéanamh,
déanfaidh GNBS na nithe seo a leanas laistigh de 7 lá tar éis fógra a
fháil ón gCúirt faoin ordú a dhéanamh—

(a) fógra á rá go ndearnadh an t-ordú, ina dtuairiscítear an
talamh agus ina n-ainmneofar áit a mbeidh cóip den ordú
le feiceáil gach tráth réasúnach a fhoilsiú ar nuachtán a
scaiptear sa limistéar ina bhfuil an talamh lena
mbaineann an t-ordú, agus

(b) fógra á rá go ndearnadh an t-ordú, agus cén éifeacht atá
leis an ordú a sheirbheáil ar gach duine ar dealraitheach
do GNBS go bhfuil eastát nó leas sa talamh aige nó aici.

168.—I gcás go dtiocfaidh GNBS ar an eolas, sula ndéanfar ordú
aistrithe éigeantaigh, go bhfuil duine a bhfuil eastát nó leas sa talamh
le haistriú uaidh nó uaithi leis an ordú, faoi réir dliteanais i leith
dleachta eastáit, dleachta comharbais nó cánach oidhreachta,
tabharfaidh GNBS fógra do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil sé ar
intinn ag an gCúirt an t-ordú a dhéanamh.

169.—(1) Beidh léarscáil den talamh lena mbaineann sé ag
gabháil le hordú aistrithe éigeantaigh.

(2) Le hordú aistrithe éigeantaigh, dílsítear an talamh a
shonraítear ann do GNBS nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS
arna ainmniú ag GNBS faoi alt 163(1), i bhfeo simplí saor ó eirí agus
ó gach eastát, ceart, teideal agus leas is cuma cén cineál (seachas aon
cheart slí poiblí), le héifeacht ó dháta (nach luaithe ná 21 lá tar éis
an t-ordú a dhéanamh) a shonrófar san ordú.

(3) Cuirfidh GNBS faoi deara ordú aistrithe éigeantaigh a chur
chuig an Údarás Clárúcháin Maoine faoin Acht um Chlárú Teidil
1964 agus faoin Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006.
Cuirfidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine faoi deara GNBS nó an
grúpeintiteas ainmnithe de chuid GNBS dá dtagraítear i bhfo-alt
163(1) a chlárú mar úinéir na talún de réir an ordaithe.

170.—(1) Ar fháil éigeantach a thabhairt chun críche ar shlí
seachas le hordú aistrithe éigeantaigh, maidir le gach ceart slí
príobháideach agus gach ceart chun píopaí, séaraigh, draenacha,
sreanga nó cáblaí a leagan síos, a thógáil, a leanúint ar aghaidh nó a
chothabháil ar an talamh lena mbaineann, faoi nó thairis (mar aon
leis an maoin sna píopaí, sna séaraigh, sna draenacha, sna sreanga
nó sna cáblaí sin) agus na cearta nó na héasúintí eile go léir sa talamh
nó a bhaineann leis an talamh, dílseoidh siad (ach amháin a mhéid a
chomhaontóidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS arna
ainmniú ag GNBS faoi alt 163(1) agus an duine a bheidh i dteideal
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an chirt a mhalairt) do GNBS nó don ghrúpeintiteas ainmnithe de
chuid GNBS gan aon tíolacas ná aistriú.

(2) Beidh aon duine dá mbainfidh caillteanas de dhroim ceart nó
maoin a dhílsiú de bhua fho-alt (1) i dteideal go n-íocfaidh GNBS
cúiteamh leis nó léi.

(3) Déanfar cúiteamh is iníoctha de bhua fho-alt (2) a chinneadh
faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of
Compensation) Act 1919.

171.—(1) Féadfar fógra faoin gCaibidil seo a sheirbheáil ar dhuine
trína chur leis an bpost cláraithe i gclúdach a bheidh dírithe chuige
nó chuici ag a ghnáthsheoladh nó ag a gnáthsheoladh nó ag an
seoladh is deireanaí is eol a bheith aige nó aici.

(2) Más rud é, nach féidir, ar chúis ar bith, an clúdach a dhíriú
amhlaidh, féadfar é a sheirbheáil ar an duine dá bhfuil sé
beartaithe—

(a) trína chur leis an bpost cláraithe i gclúdach a bheidh
dírithe chuig “an t-áititheoir” gan a ainm nó a hainm a
lua, ag an talamh lena mbaineann an fógra, nó

(b) trí chóip den fhógra a ghreamú go feiceálach ar an talamh.

CAIBIDIL 6

Cumhachtaí Ginearálta i nDáil le Talamh

172.—(1) Má tá talamh muirearaithe ar úinéireacht ag duine
agus—

(a) más rud é, maidir leis an duine—

(i) go bhfuil talamh eile ar úinéireacht aige nó aici (dá
ngairtear an “talamh iomchuí” san fho-alt seo) nó
go bhfuil rogha aige nó aici talamh den sórt sin a
fháil, nó

(ii) go bhfuil leas aige nó aici i dtalamh eile, nó rogha leas
den chineál sin a fháil,

agus

(b) mura mbeadh an talamh iomchuí, an leas nó an rogha ar
úinéireacht ag GNBS nó i seilbh GNBS (de réir mar is
gá sa chás), nach bhféadfaí luach iomlán na talún
muirearaithe le haghaidh forbartha, díola, léasaithe nó
aon úsáide eile a réadú,

ní bheidh déileáil ag an duine leis an talamh iomchuí, leis an leas nó
leis an rogha gan fógra scríofa réasúnach a thabhairt do GNBS.

(2) Beidh déileáil de shárú ar fho-alt (1) in-neamhnithe de rogha
GNBS ach amháin in aghaidh duine a fuair leas sa talamh lena
mbaineann de mheon macánta agus ar luach-chomaoin.



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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(3) Aon duine is féichiúnaí i ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte,

ar duine é nó í dá dtagraítear in aon cheann d’fhomhíreanna (i), (ii),
(iii), (v) nó (vi) d’alt 70(1)(b) nó ar duine é nó í a ngníomhaíonn an
féichiúnaí nó an duine dá dtagraítear i gceann de na fomhíreanna sin
thar a cheann nó thar a ceann mar ainmnitheach nó iontaobhaí i
ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte, ní bhfaighidh sé nó sí ó GNBS
ná ó ghrúpeintiteas de chuid GNBS, má tá aon duine de na daoine
sin ag mainneachtain i ndáil le haon sócmhainn bhainc fhaighte, aon
leas dlíthiúil nó tairbhiúil i maoin a chuimsítear in urrús ar cuid é
d’aon sócmhainn bhainc fhaighte ar tharla an mhainneachtain i
ndáil léi.

(4) Féadfaidh an tAire, más é tuairim an Aire gur gá déanamh
amhlaidh ag féachaint do chríocha an Achta seo agus, go háirithe,
do leasanna na gcáiníocóirí agus do chineál agus do mhéid na
mainneachtana, rialacháin a dhéanamh—

(a) lena dtoirmisctear nó lena sriantar duine, ar duine é nó í
atá in aicme fhorordaithe féichiúnaithe nó in aicme
fhorordaithe daoine atá bainteach go díreach nó go
neamhdhíreach le féichiúnaithe, d’fháil leasa dhlíthiúil nó
thairbhiúil i maoin a chuimsítear san urrús ar cuid é d’aon
sócmhainn bhainc fhaighte nó d’aon sócmhainn bhainc
fhaighte d’aicme fhorordaithe sócmhainní bainc faighte, i
gcás go bhfuil an féichiúnaí lena mbaineann ag
mainneachtain go hábhartha in aon oibleagáid íocaíochta
do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS agus nach
bhfuil comhshocraíocht shásúil déanta ina leith chun an
mhainneachtain a réiteach, agus

(b) lena bhforordaítear na ceanglais a cheanglófaí ar dhaoine
den sórt sin a chomhlíonadh chun go bhfaighidh siad ó
GNBS nó ó ghrúpeintiteas de chuid GNBS maoin a
chuimsítear san urrús ar cuid é d’aon sócmhainn bhainc
fhaighte nó d’aon sócmhainn bhainc fhaighte d’aicme
shonraithe sócmhainní bainc faighte.

(5) Déanfar dréacht de gach rialachán a bheartaítear a dhéanamh
faoi fho-alt (4) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar an rialachán go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta
rite ag gach Teach acu sin.

173.—I gcás go bhfuil duine i bhfiacha ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS (cibé acu faoi shócmhainn bhainc
fhaighte nó ar shlí eile) féadfar, gan dochar d’aon cheart fritháirimh
eile a eascróidh faoin dlí, méid aon chúitimh is iníoctha ag GNBS nó
aon íocaíocht eile a bheidh dlite de GNBS nó de ghrúpeintiteas de
chuid GNBS don duine sin faoin Acht seo a chur chun feidhme chun
an fiach atá dlite do GNBS nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS
a shásamh.

CAIBIDIL 7

Cumhachtaí i nDáil le Talamh a Fhorbairt

174.—Chun críocha na Caibidle seo, aon tagairt sa Chaibidil seo
do GNBS, forléireofar í, i ndáil le sócmhainn bhainc atá faighte ag
grúpeintiteas de chuid GNBS, mar thagairt do GNBS nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS mura léir a mhalairt a bheith ar
intinn.
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175.—Beidh feidhm ag an gCaibidil seo i gcás gur cuid de
shócmhainn bhainc fhaighte muirear ar thalamh forbartha agus—

(a) go bhfuil ordú dílseacháin déanta ag an gCúirt i ndáil leis
an talamh, nó

(b) go bhfuil cumhacht díola an mhuirearaí tagtha chun bheith
infheidhmithe, nó

(c) go bhfuil glacadóir reachtúil ceaptha.

176.—(1) I gcás go bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo, féadfaidh
GNBS comhaontú a dhéanamh chun an talamh a fhorbairt (lena
n-áirítear comhaontú leis an duine arbh é nó í an féichiúnaí i ndáil
leis an tsócmhainn bhainc lena mbaineann).

(2) Is é cuspóir GNBS le linn di comhaontú a dhéanamh faoi fho-
alt (1) an talamh lena mbaineann a fhorbairt ar shlí ordúil chun go
n-áiritheofar an brabach is fearr is féidir le réasún.

177.—(1) I gcás go mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo, beidh ag
GNBS, gan dochar d’aon chearta a eascróidh le dlí, na cearta céanna
atá ag an bhforas rannpháirteach agus ag an bhféichiúnaí agus ag aon
fhéichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó urra i ndáil leis an tsócmhainn
bhainc fhaighte lena mbaineann i ndáil le haon sárú conartha nó
oibleagáide (lena n-áirítear dearadh fabhtach nó saoirseacht
fhabhtach in aon fhoirgneamh nó déanmhas eile atá arna fhoirgniú
nó le foirgniú, nó in oibreacha atá le déanamh, ar an talamh lena
mbaineann nó sa talamh nó faoin talamh). Measfar na cearta sin go
léir a bheith sannta do GNBS tríd an tsócmhainn bhainc a bheith
faighte ag GNBS, faoi réir an mhéid seo—

(a) aon oibleagáidí atá ar an bhforas rannpháirteach nó aon
dliteanais dá chuid faoin tsócmhainn bhainc iomchuí,
agus

(b) aon oibleagáidí agus aon dliteanais a leagtar amach sa
sceideal fála iomchuí a bheith eisiata ón bhfáil.

(2) I gcás go bhfaighidh GNBS ceart faoi fho-alt (1) i ndáil le
haon sárú conartha nó oibleagáide, féadfaidh GNBS, le deimhniú
faoina séala, an ceart sin a thabhairt do dhuine eile.

178.—(1) I gcás—

(a) go bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo, agus

(b) go bhfuil comhaontú le duine i ndáil leis an talamh lena
mbaineann a fhorbairt,

ansin—

(i) déanfaidh an duine cóip den chomhaontú (agus, más rud
é gur ullmhaíodh aon dearadh, plean nó doiciméad eile
faoin gcomhaontú chun críocha fhorbairt na talún, cóip
den dearadh, den phlean nó den doiciméad eile a
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ullmhaíodh) a sheachadadh ar GNBS, ar éileamh uaithi,
agus

(ii) féadfaidh GNBS roghnú a dhéanamh an comhaontú a
choimeád i bhfeidhm, de réir a théarmaí (agus
comhaontú eile a dhéanamh, nó gan comhaontú eile a
dhéanamh, leis an duine) de réir mar is cuí léi agus, má
choimeádann sí an comhaontú i bhfeidhm, glacfaidh
GNBS na cearta agus na hoibleagáidí faoin gcomhaontú
sin chuici féin.

(2) I gcás go gcruthófar le comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b) lian ar aon dearadh, plean nó doiciméad a ullmhófar chun
críocha na forbartha, beidh an lian ar neamhní amhail in aghaidh
GNBS, ach sin gan dochar don éileamh is bun leis an lian.

(3) Más rud é, gan dochar d’fho-alt (1)(b)(ii), go dtugtar ceart
chuige sin le comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) d’fhoras
rannpháirteach, féadfaidh GNBS a ordú don fhoras rannpháirteach
an comhaontú a shannadh do GNBS, agus nuair a dhéanfaidh GNBS
amhlaidh comhlíonfaidh an foras rannpháirteach an t-ordachán.

(4) I gcás go sannfar comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)
do GNBS, de réir ordacháin faoi fho-alt (3), nó go ndéanfaidh GNBS
roghnú faoi fho-alt (1)(b)(ii), ní bheidh GNBS faoi dhliteanas mar
gheall ar aon sárú ar an gcomhaontú a tharlóidh, nó aon dliteanas a
eascróidh, roimh an sannadh nó roimh an roghnú an comhaontú a
choimeád i bhfeidhm.

(5) Más rud é, maidir le haon cheadúnas a shealbhaíonn foras
rannpháirteach, nach féidir leis an bhforas rannpháirteach é a
shannadh do GNBS, measfar, de bhua an ailt seo, go sealbhaíonn
GNBS, mar is rogha léi, ceadúnas ón duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b) is ceadúnas—

(a) á údarú do GNBS aon mhaoin intleachtúil de chuid an
duine a atáirgeadh, a chur ar fáil, a oiriúnú, a dháileadh
agus a úsáid in aon líníochtaí, dearaí, pleananna nó
doiciméid eile dá dtagraítear san fho-alt sin, agus

(b) á údarú do GNBS focheadúnas de chuid an cheadúnais sin
a dheonú.

(6) Más rud é, maidir le ceadúnas a shealbhaíonn foras
rannpháirteach—

(a) nach n-údaraítear leis don fhoras rannpháirteach aon
mhaoin intleachtúil de chuid an duine dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(b) a atáirgeadh, a chur ar fáil, a oiriúnú, a
dháileadh ná a úsáid in aon líníochtaí, dearaí, pleananna
nó doiciméid eile dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

(b) nach n-údaraítear leis don fhoras rannpháirteach
focheadúnas de chuid an cheadúnais a dheonú,

ansin measfar, de bhua an ailt seo go sealbhaíonn GNBS, mar is
rogha léi, ceadúnas ón duine á údarú di na nithe a luaitear i míreanna
(a) agus (b) a dhéanamh.

(7) Ní dhéantar le haon ní san alt seo—
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(a) luach saothair cóir réasúnach ar obair a rinneadh cheana

féin a bhaint de dhuine, ná

(b) táille chóir réasúnach ar cheadúnas, i ndáil le ceadúnas dá
dtagraítear i bhfo-alt (5), a bhaint de dhuine.

179.—Ní bheidh feidhm ag alt 16 den Acht um Thiarnaí Talún
agus Tionóntaí (Leasú) 1980 i ndáil le tionóntacht (seachas
athnuachan ar thionóntacht láithreach) arna deonú ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS ar thionóntán (de réir na brí a thugtar
le halt 5 den Acht sin) mura sonróidh GNBS nó an grúpeintiteas de
chuid GNBS a mhalairt i scríbhinn.

CUID 10

Imeachtaí Dlí

CAIBIDIL 1

Léiriú

180.—Sa Chuid seo:

ciallaíonn “Cúirt” an Ard-Chúirt;

folaíonn “cúirt” eadránaí;

folaíonn “cosantóir” freagróir in imeachtaí eadrána;

folaíonn “gearánaí “ iarratasóir in imeachtaí eadrána.

CAIBIDIL 2

Imeachtaí Dlí a Thosaíonn an 30 Iúil 2009 nó dá éis

181.—(1) Beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo i ndáil le
himeachtaí dlí a thosaíonn an 30 Iúil 2009 nó dá éis ag duine is
féichiúnaí, nó féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir nó urra i ndáil le
sócmhainn bhainc, nó ag foras rannpháirteach i dtaca le sócmhainn
bhainc má shonraítear an tsócmhainn bhainc i sceideal fála (cibé acu
i dtosach na n-imeachtaí nó dá éis sin).

(2) Beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo i ndáil le
himeachtaí dlí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) an tráth agus ón tráth a
shonrófar an tsócmhainn bhainc lena mbaineann i sceideal fála.

182.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní eascraíonn as éileamh lena
mbaineann an Chaibidil seo ach leigheas maidir le damáistí nó
faoiseamh eile nach ndéanann difear ar aon slí don tsócmhainn
bhainc, d’fháil na sócmhainne bainc ná do leas GNBS nó an
ghrúpeintitis de chuid GNBS ná (chun amhras a sheachaint) d’aon
mhaoin is ábhar d’aon urrús is cuid de shócmhainn bhainc den sórt
sin.

(2) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh ar ordú á rá go
bhféadfaidh an duine iarratas a dhéanamh ar leigheas, seachas an
leigheas, nó de bhreis ar an leigheas, a cheadaítear le fo-alt (1), i
ndáil le héileamh lena mbaineann an Chaibidil seo.
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(3) Ní dhéanfar iarratas ar ordú a luaitear i bhfo-alt (2) ach le

cead na Cúirte. Féadfar iarratas ar chead den sórt sin a dhéanamh
ex parte.

(4) Ní thabharfar cead iarratas a dhéanamh ar ordú faoi fho-alt
(2) mura deimhin leis an gCúirt go bhfuil saincheist shubstainteach
a bheidh le cinneadh ag an gCúirt san iarratas agus—

(a) mura ndéanfar an t-iarratas ar chead chun na Cúirte
laistigh de 30 lá tar éis an ceann is déanaí de na nithe
seo—

(i) an tráth a thabharfaidh an foras rannpháirteach fógra
don fhéichiúnaí iomchuí, don fhéichiúnaí
comhlachaithe, don ráthóir nó don urra faoi alt 96,
agus

(ii) an tráth a d’fhabhraigh an chúis chaingne ar
tionscnaíodh na himeachtaí dlí ina leith,

nó

(b) murar deimhin leis an gCúirt—

(i) go bhfuil cúiseanna substaintiúla ann nach ndearnadh
an t-iarratas laistigh den tréimhse sin, agus

(ii) gur cóir agus gur cothromasach sna himthosca go léir
cead a thabhairt, ag féachaint do leasanna aon duine
dá ndéantar difear.

(5) Má thugann an Chúirt cead iarratas a dhéanamh ar ordú faoi
fho-alt (2), seirbheálfaidh an t-iarratasóir an t-ordú lena dtugtar cead
agus an t-iarratas ar GNBS.

(6) Déanfaidh an Chúirt ordú faoi fho-alt (2), más deimhin leis an
gCúirt, agus sa chás sin amháin, nár leor an leigheas damáistí dá suífí
éileamh an iarratasóra.

(7) Chun amhras a sheachaint, beidh feidhm ag an gCaibidil seo
maidir le himeachtaí a bheidh ar marthain an tráth a shonrófar
sócmhainn bhainc iomchuí i sceideal fála.

(8) Ní choisceann aon ní san alt seo ar pháirtí—

(a) imeachtaí in rem i leith sócmhainne bainc, arna
dtionscnamh ina choinne nó ina coinne ag GNBS, ag
grúpeintiteas de chuid GNBS, ag foras rannpháirteach nó
ag glacadóir reachtúil, a chosaint ar mhodh a d’fhéadfadh
difear a dhéanamh don tsócmhainn bhainc, d’fháil na
sócmhainne bainc ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid
GNBS, nó d’aon mhaoin is ábhar d’aon urrús, nó

(b) aon éileamh a dhéanamh i ndáil le sócmhainn bhainc den
sórt sin, le linn na himeachtaí sin a chosaint.

(9) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’fheidhmiú an Achta
um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976.
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CAIBIDIL 3

Imeachtaí Dlí i gCoitinne

183.—Beidh feidhm ag an gCaibidil seo i ndáil le gach imeacht
dlí—

(a) inar páirtí GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS nó ina
dtiocfaidh sí nó sé chun bheith ina páirtí nó ina pháirtí,

(b) a bhaineann le sócmhainn bhainc ainmnithe nó sócmhainn
bhainc fhaighte, nó

(c) a bhaineann le GNBS ar shlí eile.

184.—(1) I gcás gur páirtí in aon imeachtaí dlí a dhéanann difear
do shócmhainn bhainc fhaighte GNBS nó grúpeintiteas de chuid
GNBS, déanfaidh an foras rannpháirteach óna bhfuarthas an
tsócmhainn bhainc, gan dochar d’aon oibleagáid eile a eascraíonn
faoin Acht seo, má iarrann GNBS nó an grúpeintiteas de chuid
GNBS amhlaidh, aon chúnamh a sholáthar do GNBS nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS a cheanglóidh GNBS nó an
grúpeintiteas de chuid GNBS le réasún chun críche na n-imeachtaí,
lena n-áirítear—

(a) doiciméid nó faisnéis a sholáthar,

(b) finnéithe a chur ar fáil, agus

(c) fianaise a chur ar fáil le mionnscríbhinn nó ar shlí eile.

(2) Beidh ag foras rannpháirteach, agus measfar go raibh aige
riamh, mar chuid dá fheidhmeanna agus dá chuspóirí, an chumhacht
agus an cumas chun an cúnamh a cheanglaítear le fo-alt (1) a
thabhairt.

185.—(1) Má bhí imeachtaí dlí ar marthain i ndáil le sócmhainn
bhainc díreach roimh an tráth a fuarthas faoin Acht seo í, agus má
ba ghearánaí sna himeachtaí sin an foras rannpháirteach lena
mbaineann, leanfaidh na himeachtaí sin. Féadfaidh GNBS nó an
grúpeintiteas lena mbaineann de chuid GNBS, tar éis an tsócmhainn
bhainc a fháil, a roghnú go gcuirfear í nó é in ionad an fhorais
rannpháirtigh, ina cháil mar ghearánaí, sna himeachtaí.

(2) Má chuirtear GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS in ionad
an fhorais rannpháirtigh faoi fho-alt (1), gabhfaidh sí nó sé uirthi féin
nó air féin, faoi réir an ailt seo, na cearta agus na hoibleagáidí go léir
i ndáil leis na himeachtaí iomchuí a bhí ag an bhforas rannpháirteach
nó ar an bhforas rannpháirteach díreach roimh an tráth sin, seachas
na hoibleagáidí i ndáil le aon fhrithéileamh nó aon traséileamh a
chosaint nó i ndáil le dliteanas i leith an chéanna. Beidh lánchearta
ag an bhforas rannpháirteach i ndáil le haon fhrithéileamh nó aon
traséileamh den sórt sin, agus is é an foras rannpháirteach amháin
a bheidh faoi dhliteanas i leith aon leighis a dhámhfar i ndáil leis
an gcéanna.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás go gcuirfear GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS in ionad an fhorais rannpháirtigh faoi
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fho-alt (1), leanfaidh an foras rannpháirteach de bheith ina pháirtí
sna himeachtaí mar chosantóir nó mar fhreagróir ar aon
fhrithéileamh nó aon traséileamh sna himeachtaí.

(4) I gcás go gcuirfear GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS in
ionad an fhorais rannpháirtigh faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an chúirt a ordú don fhoras rannpháirteach
follasú a dhéanamh nó agarcheisteanna a fhreagairt
amhail is dá mba pháirtí sna himeachtaí fós é, agus

(b) ní ordófar do GNBS ná don ghrúpeintiteas de chuid
GNBS follasú a dhéanamh ná agarcheisteanna a
fhreagairt mura rud é go measfaidh an chúirt gur gá
déanamh amhlaidh ar aon chúis speisialta ar mhaithe leis
an gceartas.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), ní fhágfaidh rogha ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS go gcuirfí í nó é in ionad forais
rannpháirtigh faoi fho-alt (1) go mbeidh GNBS ná an grúpeintiteas
de chuid GNBS faoi dhliteanas i ndáil le haon fhrithéileamh nó
traséileamh, nó éileamh ar fhritháireamh, sna himeachtaí sin.

(6) I gcás rogha a bheith déanta ag GNBS nó ag grúpeintiteas de
chuid GNBS go gcuirfí í nó é in ionad forais rannpháirtigh faoi fho-
alt (1), déanfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS a
luaithe is féidir fógra faoin rogha a chomhdú sa chúirt lena
mbaineann agus déanfaidh sí nó sé cóip den fhógra a sheirbheáil ar
an bhforas rannpháirteach agus ar gach páirtí eile sna himeachtaí. Ní
cheanglófar aon leasú a dhéanamh ar na himeachtaí.

(7) I gcás go ndéanfar GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS a
chur in ionad forais rannpháirtigh faoi fho-alt (1), leanfaidh an foras
rannpháirteach, gan dochar d’aon iarratas ar chostais ón bhforas
rannpháirteach in aghaidh aon duine seachas GNBS nó grúpeintiteas
de chuid GNBS, de bheith faoi dhliteanas—

(a) i leith a chostas féin sna himeachtaí sular cuireadh GNBS
nó an grúpeintiteas de chuid GNBS in ionad an fhorais
rannpháirtigh mar pháirtí agus i leith aon dliteanais
ionchasaigh i leith costas a thabhófar do pháirtithe eile
sna himeachtaí de thoradh go raibh an foras
rannpháirteach ina pháirtí sna himeachtaí roimh an gcur
in ionad sin, agus

(b) i leith aon chostas ina dhiaidh sin a thabhóidh sé in aon
cháil ina leanann sé de bheith ina pháirtí sna himeachtaí.

(8) Ní bheidh páirtí in imeachtaí dlí dá dtagraítear san alt seo i
dteideal GNBS ná grúpeintiteas de chuid GNBS a uamadh mar
pháirtí sna himeachtaí.

(9) Beidh feidhm ag forálacha an ailt seo fara aon mhodhnuithe
is gá maidir le himeachtaí eadrána.

186.—(1) I gcás go bhfuil breithiúnas faighte ag foras
rannpháirteach in imeachtaí dlí i ndáil le sócmhainn bhainc fhaighte,
measfar gur sannadh an breithiúnas a fuarthas amhlaidh do GNBS,
nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann.
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(2) Féadfaidh GNBS, nó an grúpeintiteas de chuid GNBS lena

mbaineann, breithiúnas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fhorfheidhmiú
ar aon mhodh (lena n-áirítear trí fhorghníomhú a eisiúint). Go
sonrach, féadfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS
iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste breithiúnais de bhun an
bhreithiúnais.

187.—(1) Más rud é go bhfuil an foras rannpháirteach óna
bhfaigheann GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS sócmhainn
bhainc ina pháirtí (seachas mar ghearánaí), an tráth a fhaightear an
tsócmhainn bhainc, in imeachtaí dlí i ndáil leis an tsócmhainn bhainc,
leanfaidh an foras rannpháirteach de bheith ina pháirtí sna
himeachtaí, sa cháil chéanna.

(2) Féadfaidh GNBS, nó grúpeintiteas de chuid GNBS rogha a
dhéanamh go dtiocfaidh sí nó sé chun bheith ina páirtí nó ina pháirtí
in aon imeachtaí dlí dá dtagraítear i bhfo-alt (1). I gcás go bhfuil
frithéileamh déanta ag an bhforas rannpháirteach, féadfar GNBS nó
an grúpeintiteas de chuid GNBS, dá rogha féin, a chur in ionad an
fhorais rannpháirtigh mar fhrithéilitheoir, ach ní thiocfaidh sí nó sé
chun bheith faoi dhliteanas i leith an éilimh.

188.—Má dhéanann GNBS, nó grúpeintiteas de chuid GNBS,
rogha nach gcuirfear í nó é in ionad forais rannpháirtigh i ndáil le
himeachtaí dlí, nó má dhéanann sí nó sé rogha gur mar ghearánaí
amháin a chuirfear í nó é in ionad forais rannpháirtigh faoi alt 185—

(a) seolfaidh an foras rannpháirteach na himeachtaí fad a
dhíchill ar bhealach a chosnóidh leasanna GNBS agus an
ghrúpeintitis de chuid GNBS, agus de réir aon ordachán
a thabharfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid
GNBS, agus

(b) féadfaidh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS, dá
rogha féin, a bheith uamtha sna himeachtaí mar
fhógrapháirtí.

189.—(1) Ar gach iarratas idirbhreitheach in aon imeachtaí dlí
lena mbaineann an Chaibidil seo a thabhairt chun críche, déanfaidh
an chúirt lena mbaineann orduithe maidir le costais i leith an iarratais
agus, tar éis aighneachtaí a fháil ó na páirtithe maidir le leibhéil na
gcostas sin, déanfaidh an chúirt na costais sin a thomhas.

(2) Beidh costais a thomhaisfear faoi fho-alt (1)
infhorfheidhmithe i gcoinne an pháirtí a n-ordófar dó nó di na costais
sin a íoc. Má mhainníonn an páirtí na costais sin a urscaoileadh
laistigh de 30 lá tar éis an t-ordú cúirte ina dtomhaisfear na costais
sin a dhéanamh, féadfaidh an chúirt ar iarratas ó aon pháirtí sna
himeachtaí nó uaithi féin téarmaí a fhorchur maidir le leanúint leis
na himeachtaí go dtí go n-urscaoilfear na costais.

190.—In aon imeachtaí mar gheall ar airgead a ghnóthú ag GNBS
nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS, beidh deimhniú i scríbhinn faoi
shéala GNBS nó faoi ghnáthshéala an ghrúpeintitis de chuid GNBS
á rá go raibh suim shonraithe airgid dlite ar dháta an deimhnithe do
GNBS nó don ghrúpeintiteas de chuid GNBS de dhuine sonraithe
ar chuntas sonraithe ina fhianaise, aon tráth laistigh de mhí tar éis
dháta an deimhnithe, go bhfuil an tsuim a shonraítear sa deimhniú
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dlite, agus go leanann sí de bheith dlite, do GNBS nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS den duine agus ar an gcuntas a
shonraítear sa deimhniú.

191.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1879” an Bankers’ Books
Evidence Act 1879.

(2) I gcás—

(a) go mbeidh cóip de thaifead i leabhar baincéirí (de réir na
brí a thugtar le halt 9(2) d’Acht 1879) le tabhairt ar aird
i bhfianaise,

(b) go mbeidh an leabhar faoi choimeád nó faoi rialú GNBS
nó grúpeintitis de chuid GNBS, agus

(c) go dtabharfaidh oifigeach do GNBS nó do ghrúpeintiteas
de chuid GNBS fianaise (ó bhéal nó le mionnscríbhinn)—

(i) go gcreideann sé nó sí go fírinneach go raibh an
leabhar nó an taifead á choimeád i ngnáthchúrsa
ghnó an bhainc, agus

(ii) go bhfuil an leabhar faoi choimeád nó faoi rialú
GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid GNBS,

ansin measfar an ceanglas maidir le cruthúnas in alt 4 d’Acht 1879 a
bheith comhlíonta.

(3) Beidh éifeacht le hAcht 1879 i ndáil le leabhair agus taifid
GNBS nó grúpeintitis de chuid GNBS amhail is—

(a) dá mba bhanc GNBS nó an grúpeintiteas de chuid GNBS,

(b) dá mba thagairtí do ghnáthleabhair agus do ghnáth-thaifid
GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid GNBS tagairtí do
leabhair bhaincéirí san Acht sin, agus

(c) dá mba thagairtí d’oifigeach do GNBS nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS tagairtí san Acht sin
d’oifigeach do bhanc.

192.—(1) I gcás go lorgaítear faoiseamh urghaire ar bhonn
eatramhach nó idirbhreitheach in imeachtaí lena mbaineann an
Chaibidil seo—

(a) chun iallach a chur ar GNBS nó ar ghrúpeintiteas de chuid
GNBS aon ghníomh a dhéanamh nó staonadh ó aon
ghníomh a dhéanamh, nó

(b) chun iallach a chur ar aon duine eile aon ghníomh a
dhéanamh nó staonadh ó aon ghníomh a dhéanamh i gcás
go rachadh an faoiseamh, dá ndeonófaí é, chun dochair
do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS,

beidh aird ag an gCúirt ar leas an phobail le linn di cinneadh a
dhéanamh an dtabharfar faoiseamh den sórt sin.

(2) Le linn leas an phobail a bhreithniú, beidh aird ag an gCúirt—
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(a) ar chríocha an Achta seo, agus

(b) ar an tábhacht atá lena cheadú do GNBS a feidhmeanna
a chomhall ar mhodh dlúsúil éifeachtúil.

(3) Mura deimhin leis an gCúirt go mbeadh sé éagórach gan
faoiseamh urghaire a dheonú, ní dheonóidh an Chúirt faoiseamh den
sórt sin i gcás go mbeadh faoiseamh ar mhodh damáistí ar fáil don
duine a iarrann an faoiseamh sin.

(4) Chun críocha fho-alt (3), ní leor ann féin chun a shuíomh go
mbeadh sé éagórach gan faoiseamh urghaire a dheonú gurbh fhéidir
go mbeadh, nó go bhféadfadh go mbeadh, de thoradh ar an ngníomh
a lorgaítear faoiseamh urghaire ina aghaidh go ndéanfaí duine a
dhearbhú ina fhéimheach nó ina féimheach nó a ordú é nó í a
fhoirceannadh nó dochar a dhéanamh dó nó di ar shlí eile.

193.—(1) Ní cheadófar athbhreithniú breithiúnach ar bhreith
faoin Acht seo mura rud é—

(a) go dtarlóidh ceachtar díobh seo a leanas—

(i) go ndéanfar an t-iarratas ar chead chun athbhreithniú
breithiúnach a lorg chun na Cúirte laistigh de mhí
tar éis fógra faoin mbreith a thabhairt don duine lena
mbaineann, nó

(ii) gur deimhin leis an gCúirt—

(I) go bhfuil cúiseanna substaintiúla ann nach
ndearnadh an t-iarratas laistigh den tréimhse
sin, agus

(II) go bhfuil sé cóir, sna himthosca go léir, cead a
dheonú, ag féachaint do leasanna daoine eile dá
ndéantar difear agus ar mhaithe le leas an
phobail,

agus

(b) gur deimhin leis an gCúirt go bhfuil saincheist
shubstaintiúil a bheidh le cinneadh ag an gCúirt
eascraithe de bharr an iarratais.

(2) Féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh ar an
athbhreithniú breithiúnach a éisteacht is cuí léi, lena n-áirítear ordú
lena dtarchuirfear an ní chuig an duine a thug an bhreith maille le
cibé ordacháin is dóigh leis an gCúirt is cuí nó is gá.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le GNBS agus le grúpeintiteas
de chuid GNBS sa tslí chéanna a bhfuil feidhm aige maidir le haon
iarratasóir eile ar athbhreithniú breithiúnach ar bhreith faoin Acht
seo nó de bhun an Achta seo.

194.—(1) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cúirte maidir
le hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach, maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach,
maidir le hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar ordú, nó
maidir le hiarratas ar ordú, faoi alt 182, agus ní bheidh aon ábhar
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achomhairc ann i gcoinne bhreith na Cúirte chun na Cúirte
Uachtaraí i gceachtar cás, ach amháin le cead na Cúirte.

(2) Ní thabharfaidh an Chúirt cead faoi fho-alt (1) ach amháin má
dheimhníonn an Chúirt sin go bhfuil ponc dlí a ngabhann tábhacht
phoiblí eisceachtúil leis i gceist ina breith agus gurb inmhianaithe ar
mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Uachtaraí.

(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cinneadh ón gCúirt a mhéid
a bhaineann sé le ceist i dtaobh bhailíocht aon dlí ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta.

195.—I gcás go bhfuil sócmhainn bhainc faighte ag GNBS nó ag
grúpeintiteas de chuid GNBS, ní bheidh aon éifeacht le lis pendens,
le rabhadh ná le toirmeasc arna chlárú an 30 Iúil 2009 nó dá éis in
aghaidh GNBS, grúpeintitis de chuid GNBS ná duine a fhaigheann
an tsócmhainn bhainc sin ó GNBS nó ó ghrúpeintiteas de chuid
GNBS, fiú amháin má tá sé cláraithe in aghaidh an teidil chun aon
talún cláraithe ar cuid den tsócmhainn bhainc í, mura rud é go
ndearna nó go ndéanann an páirtí a chláraíonn é ordú faoi alt 182(2)
a fháil.

CUID 11

Faisnéis a Úsáid

196.—Sa Chuid seo, folaíonn “comhairleoir” comhairleoir
infheistíochta, baincéir infheistíochta, luachálaí maoine, aturnae,
cuntasóir agus iniúchóir agus aon chomhalta foirne nó fostaí de chuid
comhairleora agus aon ghníomhaire nó duine eile atá ag gníomhú
thar ceann comhairleora.

197.—Measfar chun gach críche gur thoiligh foras rannpháirteach
le nochtadh faisnéise de réir na Coda seo.

198.—(1) Má dhéanann foras creidmheasa faisnéis nó taifid i
dtaobh sócmhainne bainc, nó i dtaobh aon duine atá bainteach le
sócmhainn bhainc, a nochtadh do GNBS nó don GBCN an 30 Iúil
2009 nó dá éis, ní sháraíonn an nochtadh aon dualgas rúndachta a
bhfuil an foras creidmheasa nó aon duine eile faoina réir.

(2) Má dhéanann duine doiciméad a thabhairt ar aird do GNBS,
do ghrúpeintiteas de chuid GNBS nó do GBCN, is doiciméad nach
bhféadfaí iallach a chur ar dhuine é a thabhairt ar aird do chúirt ar
fhorais pribhléide gairmiúla dlíthiúla, ní hionann é sin agus an
phribhléid sin a tharscaoileadh i leith tabhairt ar aird i ndáil leis
an doiciméad.
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2009.
199.—(1) Má dhéanann GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS

faisnéis nó leabhar, doiciméad nó taifead i ndáil le sócmhainn bhainc
a nochtadh do cheannaitheoir ionchasach nó do ghníomhaire nó
comhairleoir ceannaitheora den sórt sin, ní sháraíonn an nochtadh
aon dualgas rúndachta a mbeadh GNBS nó an grúpeintiteas de chuid
GNBS faoina réir thairis sin.

(2) Má dhéantar aon leabhar, doiciméad nó taifead a thabhairt ar
aird faoi fho-alt (1) nach bhféadfaí iallach a chur ar GNBS nó ar
ghrúpeintiteas de chuid GNBS é a thabhairt ar aird d’aon chúirt ar
fhorais pribhléide gairmiúla dlíthiúla, ní hionann é sin agus an
phribhléid sin a tharscaoileadh.

(3) Féadfaidh GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS faisnéis
rúnda a nochtadh d’fhoras rannpháirteach, ach ní dhéanfar sin ach
amháin más gá déanamh amhlaidh chun sócmhainní bainc a
shainaithint, chun críocha GNBS do thabhairt breithe i dtaobh cibé
acu an bhfaighidh sí sócmhainní bainc nó nach bhfaighidh, nó chun
sócmhainní bainc faighte a bhainistiú go cuí.

200.—Maidir le hoibleagáid faoin Acht seo ar dhuine chun faisnéis
a sholáthar do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS, chun
leabhar, doiciméad nó taifead a thabhairt ar aird do GNBS nó do
ghrúpeintiteas de chuid GNBS, nó chun saoráidí a sholáthar chun
leabhar, doiciméad nó taifead a iniúchadh nó chun cóipeanna a
thógáil as an gcéanna, tá éifeacht léi freisin mar oibleagáid ar an
duine chun faisnéis den sórt sin a sholáthar, chun leabhar, doiciméad
nó taifead den sórt sin a thabhairt ar aird nó chun saoráidí den sórt
sin a sholáthar do ghníomhaire nó comhairleoir atá ag gníomhú thar
ceann GNBS nó an ghrúpeintitis de chuid GNBS.

201.—Chun amhras a sheachaint, maidir le hoibleagáid ar fhoras
creidmheasa nó ar aon duine eile faoin Acht seo faisnéis a nochtadh
do GNBS, do ghrúpeintiteas de chuid GNBS nó do GBCN, baineann
sí freisin le faisnéis phearsanta, de réir bhrí na nAchtanna um
Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

202.—(1) San Acht seo, ciallaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a bhaineann le leasanna tráchtála nó gnó forais
rannpháirtigh nó duine a bhfuil nó a raibh caidreamh aige
nó aici le foras rannpháirteach,

(b) faisnéis atá faoi réir dualgais rúndachta de réir dlí nó de
réir cothromais,

(c) faisnéis a mbeadh de thoradh uirthi, dá mbeadh sí i
ndoiciméad, nach bhféadfaí iallach a chur ar dhuine an
doiciméad a nochtadh i bhfianaise,

(d) faisnéis a dtiocfadh dá nochtadh go ndéanfaí GNBS,
grúpeintiteas de chuid GNBS nó GBCN a chur faoi
mhíbhuntáiste tráchtála, nó

(e) faisnéis faoi thograí de chineál tráchtála agus tairiscintí
arna gcur faoi bhráid GNBS, grúpeintitis de chuid GNBS
nó GBCN.
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(2) Ach amháin mar a fhoráiltear nó mar a údaraítear a mhalairt

leis an alt seo nó le hachtachán eile, ní dhéanfaidh duine, mura n-
údaraíonn GNBS, grúpeintiteas de chuid GNBS nó GBCN dó nó di
é nó mura n-údaraítear dó nó di nó mura bhfuil oibleagáid air nó
uirthi le dlí déanamh amhlaidh, faisnéis a nochtadh is eol dó nó di a
bheith faoi rún ná faisnéis faoi rún a úsáid, mar bhuntáiste díreach nó
neamhdhíreach dó féin nó di féin nó do dhuine eile (seachas GNBS,
grúpeintiteas de chuid GNBS nó GBCN), is faisnéis faoi rún a fuair
sé nó sí—

(a) le linn dó nó di a bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord,

(b) le linn dó nó di a bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach
do GNBS nó ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann
GBCN nó le linn dó nó di dualgais a chomhlíonadh ar
shlí eile thar ceann GNBS nó GBCN,

(c) mar thoradh ar nochtadh dó nó di arna cheadú le fo-alt
(5)(d) nó le halt 199(3), nó

(d) i gcúrsa seirbhís a sholáthar (lena n-áirítear soláthar ag
duine eile) do GNBS nó do GBCN.

(3) Aon tagairt i bhfo-alt (2) do nochtadh nó d’úsáid faisnéise,
folaíonn sí nochtadh nó úsáid doiciméid ina bhfuil an fhaisnéis.

(4) Chun críocha an ailt seo, toimhdeofar, mura suífear a
mhalairt, gurbh eol do dhuine gur faisnéis faoi rún a bhí i bhfaisnéis,
más rud é gur chóir le réasún gurbh eol don duine sin gur faisnéis
faoi rún a bhí inti.

(5) Ní choisceann aon ní i bhfo-alt (2) nochtadh faisnéise—

(a) do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS, do GBCN
nó don Aire,

(b) i gcúrsa fianaise a thabhairt os comhair cúirte nó binse ag
a bhfuil an chumhacht finnéithe a cheistiú faoi mhionn,

(c) i gcúrsa fianaise a thabhairt os comhair Tí den Oireachtas
nó Coiste de cheachtar Teach acu sin nó díobh araon, nó

(d) do ghníomhaire de chuid GNBS, grúpeintitis de chuid
GNBS, GBCN nó an Aire.

(6) D’ainneoin fho-alt (2), ní cion é ag duine, ag gníomhú dó nó
di de mheon macánta, faisnéis faoi rún a nochtadh—

(a) don Gharda Síochána,

(b) do na Coimisinéirí Ioncaim,

(c) don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach,

(d) don Údarás Iomaíochta,

(e) don Údarás Rialála,

(f) d’aon chomhlacht eile (cibé acu atá sé laistigh den Stát nó
nach bhfuil) atá freagrach as brath nó imscrúdú cionta
coiriúla, nó
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(g) d’aon chomhlacht eile (cibé acu atá sé laistigh den Stát nó

nach bhfuil) atá freagrach as brath nó imscrúdú sáruithe
dlí (cibé acu is dlí de chuid an Stáit é nó nach ea) a
bhaineann le cánachas, le cuideachtaí, le rialáil seirbhísí
airgeadais nó le hiomaíocht,

i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin ina bun le drochamhras réasúnach a
bheith ann, maidir le foras rannpháirteach, fostaí nó gníomhaire de
chuid forais rannpháirtigh, féichiúnaí i leith sócmhainne bainc a fuair
GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS nó fostaí nó gníomhaire de
chuid féichiúnaí den sórt sin—

(i) go ndearna sé nó sí cion coiriúil, nó

(ii) gur sháraigh sé nó sí dlí a bhaineann le cánachas, le
cuideachtaí, le rialáil seirbhísí airgeadais nó le
hiomaíocht.

203.—I gcás go bhfuil cúis ag GNBS drochamhras a bheith aici—

(a) go mb’fhéidir go ndearna foras rannpháirteach cion
coiriúil, nó

(b) go mb’fhéidir gur sháraigh foras rannpháirteach dlí a
bhaineann le cánachas, le cuideachtaí, le rialáil seirbhísí
airgeadais nó le hiomaíocht,

ansin déanfaidh GNBS an fhaisnéis a fhágann go bhfuil an
drochamhras sin aici a thuairisciú—

(i) don Gharda Síochána,

(ii) do na Coimisinéirí Ioncaim,

(iii) don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach,

(iv) don Údarás Iomaíochta,

(v) don Údarás Rialála,

(vi) d’aon chomhlacht eile (cibé acu laistigh den Stát nó nach
ea) atá freagrach as cionta coiriúla a bhrath nó a
imscrúdú, nó

(vii) d’aon chomhlacht eile (cibé acu laistigh den Stát nó nach
ea) atá freagrach as sáruithe dlí (cibé acu dlí an Stáit nó
dlí eile) a bhrath nó a imscrúdú, is sáruithe dlí a
bhaineann le cánachas, le cuideachtaí, le rialáil seirbhísí
airgeadais nó le hiomaíocht,

de réir mar is dealraitheach di is gá sa chás.

204.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “duine iomchuí” féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe,
ráthóir, urra nó muirearóir agus folaíonn sé duine bainteach (de réir
na brí a thugtar le halt 10 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) i
ndáil le féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir, urra nó
muirearóir;
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tá le “cáin” an bhrí a thugtar le halt 960A den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997.

(2) D’ainneoin aon fhorála den Acht seo ná aon achtacháin eile—

(a) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, chun a bhfeidhmeanna
faoi Chuid 42 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus
faoi aon rialacháin arna ndéanamh faoin gCuid sin a
chomhlíonadh, faisnéis atá i seilbh GNBS, nó ar eolas
ag GNBS, i ndáil le duine iomchuí ainmnithe a lorg ó
GNBS, agus

(b) i gcás go mbeidh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír (a) ina
seilbh ag GNBS, nó ar eolas aici, soláthróidh GNBS do
na Coimisinéirí Ioncaim í.

(3) D’ainneoin aon achtacháin eile, nochtfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim faisnéis do GNBS i ndáil le duine iomchuí ainmnithe is
faisnéis a theastóidh, i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim nó i
dtuairim GNBS, ó GNBS chun a feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh agus a bheidh ina seilbh ag na Coimisinéirí Ioncaim
nó ar eolas acu.

205.—(1) Féadfaidh an tAire, an Gobharnóir agus an tÚdarás
Rialála, de réir an dlí infheidhme, aon fhaisnéis a gheobhaidh aon
duine acu maidir le foras rannpháirteach nó le haon cheann dá
fhochuideachtaí a nochtadh dá chéile. Pléifidh an faighteoir le haon
fhaisnéis arna nochtadh de bhun an ailt seo ar mhodh rúin.

(2) Beidh nochtadh faoi fho-alt (1) faoi réir na gceanglas seo—

(a) ceanglais na gconarthaí a rialaíonn na Comhphobail
Eorpacha, agus

(b) ceanglais Reacht CEBC.

(3) I bhfo-alt (1), folaíonn “faisnéis” faisnéis i ndáil le tréimhse
sular ainmníodh an foras rannpháirteach lena mbaineann ina fhoras
rannpháirteach faoi alt 67.

(4) Féadfaidh an Gobharnóir agus an tÚdarás Rialála faisnéis a
nochtfar do cheachtar acu faoi fho-alt (1) a úsáid ag comhlíonadh a
bhfeidhmeanna dóibh.

CUID 12

Iompar Foras Rannpháirteach

206.—(1) Féadfaidh an tÚdarás Rialála, le ceadú an Aire,
ordachán a thabhairt d’fhoras rannpháirteach chun críocha an Achta
seo a bhaint amach, mar a shonraítear in alt 2.

(2) Féadfar, le hordachán faoi fho-alt (1)—

(a) fás an chláir comhardaithe a shrianadh,

(b) srian a chur le cumas an fhorais forais chreidmheasa eile
a tháthcheangal,
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(c) a cheangal go laghdófar an clár comhardaithe, nó

(d) comhdhlúthú agus cumasc foras rannpháirteach a
shrianadh nó a cheangal.

207.—(1) Féadfaidh an tÚdarás Rialála a ordú i scríbhinn d’fhoras
rannpháirteach aon tuarascáil a thabhairt a mheasfaidh an tÚdarás
Rialála is gá chun faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an
foras ag comhlíonadh a oibleagáidí faoin gCuid seo nó dá bua.

(2) Sonrófar in ordachán faoi fho-alt (1) an fhaisnéis a bheidh le
soláthar sa tuarascáil agus an tréimhse ar laistigh di a chuirfear an
tuarascáil faoi bhráid an Údaráis Rialála.

(3) Aon fhoras rannpháirteach a n-ordófar dó tuarascáil a
thabhairt faoi fho-alt (1), déanfaidh sé de réir an ordacháin.

(4) Féadfaidh an tAire a ordú don Údarás Rialála a cheangal ar
fhoras rannpháirteach cibé tuarascálacha eile a thabhairt a
mheasfaidh an tAire is gá.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil
maidir le forais rannpháirteacha do thabhairt tuarascálacha
tréimhsiúla, lena mhinice a thabharfar na tuarascálacha sin agus le
foirm na dtuarascálacha sin, agus leis na nithe a dtabharfar aghaidh
orthu sna tuarascálacha sin.

(6) Má dhéanann an tAire rialacháin faoi fho-alt (5), féadfar
riachtanais leachtachta, cóimheasa caipitil, cáilíocht sócmhainní,
méid na bpriacal, agus costais maoinithe a áireamh ar na nithe a
fhorordófar.

208.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, a ordú d’fhoras
rannpháirteach plean athstruchtúrúcháin a dhréachtú nó a leasú,
laistigh de thréimhse shonraithe, chun críocha an Achta seo.

(2) Déanfaidh foras rannpháirteach a dtabharfar ordachán dó faoi
fho-alt (1), laistigh den tréimhse a shonrófar san ordachán sin,
dréacht den phlean athstruchtúrúcháin a chur faoi bhráid an Aire
lena cheadú ag an Aire.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, a ordú d’fhoras
rannpháirteach dréachtphlean athstruchtúrúcháin a leasú ar
bhealach sonraithe. Déanfar tréimhse a gceanglaítear ar an bhforas
rannpháirteach déanamh amhlaidh laistigh di a shonrú san ordachán.

(4) Aon fhoras rannpháirteach a n-ordófar dó faoi fho-alt (3)
dréachtphlean athstruchtúrúcháin a leasú, déanfaidh sé amhlaidh
laistigh den tréimhse a shonrófar san ordachán.

(5) Má cheadaíonn an tAire dréachtphlean athstruchtúrúcháin,
cuirfidh an foras rannpháirteach lena mbaineann an plean i bhfeidhm
de réir cláir ama a ordóidh an tAire.

(6) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, a ordú d’fhoras
rannpháirteach plean gnó a chur faoi bhráid an Aire de réir an ailt
seo.
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(7) Déanfaidh foras rannpháirteach a dtabharfar ordachán dó faoi

fho-alt (6), dréacht den phlean gnó a chur faoi bhráid an Aire lena
cheadú laistigh den tréimhse a shonrófar san ordachán.

(8) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGobharnóir agus leis an Údarás Rialála, a ordú d’fhoras
rannpháirteach dréachtphlean gnó arna chur faoi bhráid an Aire faoi
fho-alt (7) a leasú de réir an ordacháin.

(9) Aon fhoras rannpháirteach a n-ordófar dó dréachtphlean gnó
a leasú faoi fho-alt (8), déanfaidh sé de réir an ordacháin laistigh den
tréimhse a shonrófar san ordachán.

(10) Déanfaidh foras rannpháirteach gach beart réasúnach chun a
chinntiú maidir le haon dréachtphlean gnó a chuirfear faoi bhráid
an Aire go mbeidh an fhaisnéis iomchuí go léir go cruinn ann. Má
cheadaíonn an tAire dréachtphlean gnó, déanfaidh an foras
rannpháirteach gach beart réasúnach chun an plean sin a chur i
ngníomh.

(11) Ní cheadóidh an tAire plean athstruchtúrúcháin ná plean gnó
nach mbeidh de réir dhlí an Stáit agus dhlí na gComhphobal Eorpach
a bhaineann le hiomaíocht agus de réir dhlíthe na gComhphobal
Eorpach lena rialaítear cúnamh Stáit.

209.—(1) Más é tuairim an Údaráis Rialála nach bhfuil ordachán
faoin gCuid seo comhlíonta ag foras rannpháirteach, féadfaidh an
tÚdarás Rialála iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú á ordú
don fhoras an t-ordachán a chomhlíonadh.

(2) Ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (1), féadfaidh an Chúirt a
ordú don fhoras rannpháirteach lena mbaineann an t-ordachán
iomchuí a chomhlíonadh nó féadfaidh sí an t-iarratas a dhiúltú, de
mar is cuí léi.

(3) Is go hachomair a dhéanfar iarratas faoi fho-alt (1).

(4) Le linn di a bheith ag plé le hiarratas faoi fho-alt (1), féadfaidh
an Chúirt aon ordú eatramhach nó idirbhreitheach is cuí léi a
dhéanamh.

(5) Ní dhiúltóidh an Chúirt faoiseamh eatramhach nó
idirbhreitheach dá dtagraítear i bhfo-alt (4) ar an aon bhonn amháin
nach mbainfeadh aon damáiste don Údarás Rialála mura ndeonófaí
an faoiseamh go dtí go dtabharfaí na himeachtaí chun críche.

(6) Más deimhin leis an gCúirt gur chóir, ar chúiseanna rúndachta
tráchtála, éisteacht faoin alt seo a sheoladh ar shlí seachas go poiblí,
féadfaidh an Chúirt a ordú amhlaidh.

210.—(1) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint—

(a) maidir le cleachtais agus nósanna imeachta
iasachtóireachta chun infhaighteacht creidmheasa d’aicmí
iasachtaithe nó iasachtaithe ionchasacha, lena n-áirítear
fiontair bheaga agus mheánmhéide, a éascú, agus

(b) a bhaineann le hathbhreithniú ar bhreitheanna foras
rannpháirteach deiseanna creidmheasa a dhiúltú.
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(2) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip de threoirlínte arna n-

eisiúint faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is indéanta.

(3) Comhlíonfaidh foras rannpháirteach aon treoirlínte a eiseofar
faoi fho-alt (1).

CUID 13

Ilghnéitheach

211.—(1) Más rud é, ar iarratas ó GNBS nó ó ghrúpeintiteas de
chuid GNBS, go suífear chun sástacht na Cúirte—

(a) gur diúscraíodh sócmhainn féichiúnaí nó féichiúnaí
chomhlachaithe, ráthóra nó urra, agus

(b) gurbh é éifeacht na diúscartha sárú ar GNBS nó ar
ghrúpeintiteas de chuid GNBS d’fháil sócmhainne bainc
incháilithe, nó moill nó bac a chur ar an gcéanna, nó
dochar a dhéanamh do luach sócmhainne bainc
incháilithe nó d’aon chearta (lena n-áirítear ceart chun
damáistí nó chun aon leighis eile, ceart chun breithiúnas
agus tosaíocht a fhorfheidhmiú) a gheobhadh GNBS nó
an grúpeintiteas de chuid GNBS nó lena ndéanfaí
dliteanas nó oibleagáid a mhéadú murach an diúscairt sin,

féadfaidh an Chúirt a dhearbhú go bhfuil an diúscairt ar neamhní
más rud é, i dtuairim na Cúirte, go bhfuil sé cóir agus cothromasach
déanamh amhlaidh.

(2) Le linn breith a thabhairt i dtaobh an bhfuil sé cóir agus
cothromasach dearbhú a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an
gCúirt ar chearta aon duine a bheidh, de mheon macánta agus ar
luach-chomaoin, tar éis leas a fháil sa tsócmhainn is ábhar don
diúscairt.

(3) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’oibriú alt 14 den
Conveyancing Act 1634 ná d’alt 74(4)(a) den Acht um Athchóiriú an
Dlí Talún agus Tíolactha 2009.

212.—(1) San alt seo, tá le “na hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil” agus “na hAchtanna Cánach Corparáide” na bríonna faoi
seach a thugtar dóibh le halt 1(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha
1997.

(2) I gcás go bhfaighidh aon cheann díobh seo a leanas scaireanna
i gcuideachta, eadhon—

(a) GNBS,

(b) cuideachta dá dtagraítear in alt 616(1)(g) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, nó

(c) grúpeintiteas de chuid GNBS,

agus, go ndéanfar, de dhroim na fála, le forálacha na nAchtanna um
Cháin Ghnóchan Caipitiúil, na nAchtanna Cánach Corparáide nó an
Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999, arna leasú nó arna
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leathnú, muirear cánach nó dleacht a fhorchur ar an gcuideachta de
bhua faoiseamh a aisghlámadh, déanfaidh an duine óna bhfaighfear
na scaireanna an muirear agus an méid cánach nó dleachta a bheidh
dlite a chur in iúl do GNBS, don chuideachta fála nó don
ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

213.—(1) San alt seo—

tá le “na hAchtanna” an bhrí a thugtar le halt 1095 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997;

tá le “Ard-Bhailitheoir” an bhrí a thugtar le halt 2(1) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997;

ciallaíonn “cáin gan íoc”, i ndáil le duine iomchuí, aon oibleagáid ar
an duine iomchuí a eascraíonn faoi na hAchtanna i ndáil le haon
chánacha, aon ús nó aon phionóis a cheanglaítear a íoc nó a chur ar
aghaidh faoi na hAchtanna a íoc nó a chur ar aghaidh;

ciallaíonn “duine iomchuí” féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe,
ráthóir, urra nó muirearóir agus folaíonn sé duine bainteach (de réir
na brí a thugtar le halt 10 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) i
ndáil le féichiúnaí, féichiúnaí comhlachaithe, ráthóir, urra nó
muirearóir.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo más rud é, le linn do GNBS nó do
ghrúpeintiteas de chuid GNBS aon fheidhm dá cuid nó dá chuid a
fheidhmiú faoin Acht seo, go mbeidh oibleagáid uirthi nó air méid
airgid a íoc le duine iomchuí.

(3) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo, ní dhéanfaidh GNBS ná
an grúpeintiteas de chuid GNBS lena mbaineann aon íocaíocht le
duine iomchuí go dtí—

(a) go ndéanfaidh an duine iomchuí deimhniú imréitigh
cánach bailí arna eisiúint chuig an duine iomchuí ag an
Ard-Bhailitheoir a sheachadadh ar GNBS nó ar dhuine
atá údaraithe ag GNBS, nó

(b) go mbeidh daingnithe ag an Ard-Bhailitheoir do GNBS,
tar éis iarraidh a fháil ó GNBS, nach bhfuil aon agóid
aige nó aici in aghaidh íocaíocht a dhéanamh leis an
duine iomchuí.

(4) I gcás nach bhféadfaidh duine iomchuí deimhniú imréitigh
cánach bailí a thabhairt ar aird do GNBS mar gheall ar aon cháin
atá gan íoc agus go bhfuil oibleagáid ar GNBS nó ar ghrúpeintiteas
de chuid GNBS méid airgid a íoc leis an duine iomchuí, féadfaidh
an duine iomchuí fógra i scríbhinn a eisiúint chuig GNBS nó chuig
an grúpeintiteas de chuid GNBS á ordú di nó dó na nithe seo a
leanas a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir—

(a) i gcás gur mó an méid airgid ná an cháin atá gan íoc, méid
airgid atá comhionann le méid na cánach atá gan íoc, nó

(b) i gcás go bhfuil an méid airgid comhionann leis an gcáin
atá gan íoc, nó gur lú é ná an cháin atá gan íoc, an méid
sin airgid.
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(5) Nuair a gheobhaidh an tArd-Bhailitheoir méid airgid arna íoc

ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS de bhun fho-alt (4),
cuirfidh an tArd-Bhailitheoir é sin in iúl don duine iomchuí.

214.—Beidh ioncam agus gnóchain a eascróidh chuig GNBS
díolmhaithe ó cháin ioncaim, ó cháin chorparáide agus ó cháin
ghnóchan caipitiúil.

215.—(1) Níl feidhm ag Codanna 2 agus 3 den Acht Iomaíochta
2002 maidir le fáil sócmhainní bainc faoin Acht seo.

(2) Níl feidhm ag alt 7 den Acht um Fhorais Chreidmheasa
(Tacaíocht Airgeadais) 2008 maidir le fáil sócmhainní bainc faoin
Acht seo.

216.—(1) Ach amháin de bhun na bhforálacha a luaitear nó dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), ní mheasfar GNBS ná grúpeintiteas de
chuid GNBS a bheith ag soláthar seirbhíse ná ag seoladh
gníomhaíochta a d’fhágfadh go mba ghá don Bhanc Ceannais í nó é
a údarú nó a rialáil.

(2) Is iad seo a leanas na forálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) dlí drochúsáide margaidh na hÉireann, arna mhíniú in alt
29(1) den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí
agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005;

(b) dlí réamheolaire na hÉireann, arna mhíniú in alt 38(1) den
Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus
Forálacha Ilghnéitheacha 2005;

(c) an dlí trédhearcachta (margaí rialáilte), arna mhíniú in alt
19(1) den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí
agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006;

(d) rialacháin arna ndéanamh faoi alt 6A den Acht um Margaí
in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha
2007, más rud é go ndearbhaíonn an tAire sna rialacháin
sin go bhfuil feidhm ag na rialacháin sin chun críocha an
ailt seo;

(e) aon fhoráil eile a ndearbhaíonn an tAire le rialachán ó am
go ham feidhm a bheith aige maidir le GNBS nó
grúpeintiteas de chuid GNBS.

217.—Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú na nithe
seo a leanas—

(a) an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995,

(b) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Críochnaitheacht
Socraíochta) 2008 (I.R. Uimh. 88 de 2008),

(c) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhshocraíochtaí
Comhthaobhacha Airgeadais) 2004 (I.R. Uimh. 1 de
2004), nó
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(d) rialachán 30 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach

(Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh)
2004 (I.R. Uimh. 198 de 2004),

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann foras rannpháirteach.

218.—(1) Ní chuirtear sócmhainn bhainc fhaighte ó bhail ná ní
bheidh sí ar neamhní ná inchurtha ar neamhní amhail in aghaidh
GNBS nó grúpeintitis de chuid GNBS nó a gcomharbaí i dteideal—

(a) le halt 60, 99, 100, 101, 111, 286 nó 288 d’Acht na
gCuideachtaí 1963,

(b) le halt 29, 31 nó 139 d’Acht na gCuideachtaí 1990,

(c) ar na forais go raibh sí ultra vires,

(d) ar an gcúis go mb’fhéidir nach raibh an soláthraí in ann a
fhiacha a íoc de réir mar a tháinig siad chun bheith dlite
an tráth a tugadh an t-urrús nó gur scoir stiúrthóirí an
tsoláthraí sin den chumhacht a bheith acu an t-urrús sin
a chruthú,

(e) ar an gcúis go mb’fhéidir nach raibh deonú an urrúis
údaraithe go cuí ag an deontóir nó go mb’fhéidir nach
raibh sé chun tairbhe don deontóir, ná

(f) ar an gcúis go mb’fhéidir nach bhfuarthas toiliú ó pháirtí,
is toiliú ba ghá chun an t-urrús a chruthú.

(2) D’ainneoin alt 127(4) den Acht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa 1999, ní bheidh muirear nó urrús, lena n-urraítear sócmhainn
bhainc fhaighte a cheanglaítear a stampáil ach nár stampáladh nó
nár stampáladh go leordhóthanach, neamh-inghlactha i bhfianaise ná
neamh-infhorfheidhmithe de bhíthin amháin nár stampáladh nó nár
stampáladh go leordhóthanach é.

(3) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear do thosaíocht láithreach aon
mhuirir eile.

219.—Ní atheagrú ná foirceannadh aon ní a dhéantar faoin Acht
seo chun críocha—

(a) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2004
(I.R. Uimh. 198 de 2004), ná

(b) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais
a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2003 (I.R. Uimh. 168
de 2003).

220.—(1) D’ainneoin aon ní sna Rialacha um Chlárú Talún 1972
go 2008, féadfaidh oifigeach do GNBS, comhairleoir atá ag gníomhú
thar ceann GNBS nó aon duine arna ainmniú nó arna hainmniú i
scríbhinn ag Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS aon doiciméad
a comhdaíodh i gClárlann na Talún a iniúchadh agus cóipeanna a
thógáil de ar dhéileáil nó idirbheart le maoin aon duine.
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(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo ach amháin maidir le doiciméid

atá iomchuí maidir le sócmhainn bhainc fhaighte.

(3) Tabharfaidh aon duine a iarrfaidh doiciméad a iniúchadh nó
cóip a thógáil de, de bhun fho-alt (1), fianaise ar aird don Údarás
Clárúcháin Maoine gur duine dá n-údaraítear faoin bhfo-alt sin
déanamh amhlaidh é nó í.

221.—(1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), más rud é go ndéanann
duine cumarsáid, thar ceann duine eile, le GNBS, le grúpeintiteas de
chuid GNBS nó le haon duine a sholáthraíonn seirbhísí nó comhairle
do GNBS nó do ghrúpeintiteas de chuid GNBS le hintinn tionchar
a imirt ar bhreith a thabhairt i ndáil le feidhmeanna GNBS nó an
ghrúpeintitis de chuid GNBS a chomhlíonadh, beidh an duine
ciontach i gcion.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), folaíonn tagairt san
fho-alt sin do bhreith i ndáil le comhlíonadh fheidhmeanna GNBS,
breith i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) iasachtóireacht airgid,

(b) imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh,

(c) imeachtaí dlíthiúla atá ar marthain,

(d) seirbhísí comhairleora shaineolaigh, nó soláthraí seirbhíse
eile, a fhruiliú,

(e) aon ní eile lena dtabharfar buntáiste nó tairbhe do dhuine
seachas GNBS,

(f) tairiscint, nó

(g) ceannach nó díol maoine.

(3) Ní cion de bhun fho-alt (1) é, má dhéantar an méid seo leis an
gcumarsáid lena mbaineann—

(a) í a phoibliú tráth na cumarsáide,

(b) í a dhéanamh gan rún tairbhe a dhéanamh do dhuine
sonrach, ná buntáiste a thabhairt dó nó di, ná

(c) í a dhéanamh ar leas an phobail.

(4) Ní cion de bhun fho-alt (1) é, má tá an duine a dhéanann an
chumarsáid lena mbaineann—

(a) ag gníomhú ina cháil ghairmiúil nó ina cáil ghairmiúil nó i
gcúrsa a fhostaíochta nó a fostaíochta, agus

(b) á dhéanamh amhlaidh sa cháil sin.

(5) Déanfaidh duine a chreideann go ndearnadh cumarsáid leis
nó léi, de shárú ar fho-alt (1), a luaithe is féidir, tuairisc a thabhairt—

(a) á rá go ndearnadh an chumarsáid,

(b) ina dtabharfar mionsonraí na cumarsáide a rinneadh, agus
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(c) ina dtabharfar ainm agus sloinne an duine a rinne

cumarsáid leis nó léi,

do chomhalta den Gharda Síochána.

(6) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (5) a chomhlíonadh, beidh
cion déanta aige nó aici.

(7) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear ar é nó í a
chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €1,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó iad araon a chur air nó uirthi.

222.—(1) I gcás go gcuirfidh duine is fostaí de chuid forais
rannpháirtigh nó is oifigeach do GNBS nó stiúrthóir nó fostaí de
chuid grúpeintitis de chuid GNBS a thuairim nó a tuairim in iúl, cibé
acu i scríbhinn nó ar shlí eile, do chomhalta den Gharda Síochána
nó do chomhalta den Bhord—

(a) go ndearnadh cion faoin Acht seo nó faoi aon achtachán
eile nó go bhfuil cion á dhéanamh,

(b) go bhfuil aon fhoráil den Acht seo nó d’aon achtachán nó
riail dlí eile sáraithe nó á sárú, nó

(c) go raibh drochiompar tromaí eile ann i ndáil le GNBS nó
le grúpeintiteas de chuid GNBS,

ansin, ach amháin gur de mheon mímhacánta a ghníomhaíonn an
duine, ní mheasfar aon sárú dualgais i leith aon duine eile a bheith
déanta aige nó aici, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine i
gcoinne an duine chéadluaite i leith na cumarsáide sin.

(2) I gcás go gcuirfidh duine is fostaí de chuid forais rannpháirtigh
nó is oifigeach do GNBS nó stiúrthóir nó fostaí de chuid grúpeintitis
de chuid GNBS a thuairim nó a tuairim in iúl, cibé acu i scríbhinn
nó ar shlí eile, don Aire go bhfuil ordachán arna thabhairt ag an
Aire faoin Acht seo sáraithe nó á shárú, ansin, ach amháin gur de
mheon mímhacánta a ghníomhaíonn an duine, ní mheasfar aon sárú
dualgais i leith aon duine eile a bheith déanta aige nó aici, agus ní
bheidh cúis chaingne ag aon duine i gcoinne an duine chéadluaite i
leith na cumarsáide sin.

(3) Baineann an t-alt seo le cumarsáid—

(a) arb é a bheadh inti, mura mbeadh an t-alt seo, sárú
dualgais ag an duine a rinne í, nó

(b) a mbeadh cúis chaingne ag duine eile ina leith i gcoinne
an duine a rinne í, mura mbeadh an t-alt seo.

223.—(1) San alt seo agus i Sceideal 2:

ciallaíonn “fostaí”—

(a) fostaí de chuid forais rannpháirtigh,

(b) oifigeach do GNBS, nó

(c) fostaí de chuid grúpeintitis de chuid GNBS;
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ciallaíonn “fostóir”—

(d) foras rannpháirteach,

(e) i ndáil le hoifigeach do GNBS, GNBS agus GBCN
araon, nó

(f) grúpeintiteas de chuid GNBS;

folaíonn “pionósú” aon ghníomh nó neamhghníomh ag fostóir nó
duine atá ag gníomhú thar ceann fostóra a dhéanann difear d’fhostaí
chun a aimhleasa nó a haimhleasa i leith aon téarma nó coinníoll dá
fhostaíocht nó dá fostaíocht, agus folaíonn sé go sonrach—

(g) fionraí, asleagan nó dífhostú (lena n-áirítear dífhostú de
réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go
2005), nó bagairt fionraí, asleagain nó dífhostaithe,

(h) ísliú céime nó deiseanna ar ardú céime a chailleadh,

(i) aistriú dualgas, athrú ar shuíomh áite oibre, pá a laghdú
nó athrú ar uaireanta oibre,

(j) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear
pionós airgeadais) a fhorchur nó a riaradh, agus

(k) comhéigean nó imeaglú.

(2) Chun amhras a sheachaint, tá éifeacht leis an alt seo agus le
Sceideal 2 i ndáil le duine is oifigeach do GNBS amhail is dá mba
fhostóirí an duine iad GNBS agus GBCN araon.

(3) Ní dhéanfaidh fostóir fostaí a phionósú ná pionósú a bhagairt
ar fhostaí—

(a) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó leis an Aire, maidir le foráil den
Acht seo, nach bhfuil sí á comhlíonadh,

(b) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoin
Acht seo, nó

(c) mar gheall ar fhógra a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige
nó aici aon cheann de na nithe dá dtagraítear i mír (a)
nó (b) a dhéanamh.

(4) Tá éifeacht le Sceideal 2 i ndáil le sárú líomhnaithe ar fho-alt
(3) agus nithe a leanann as sárú den sórt sin.

(5) Más rud é gurb éard a bheidh i bpionósú fostaí, de shárú ar
fho-alt (3), dífhostú an fhostaí de réir bhrí na nAchtanna um
Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005, ní ceadmhach faoiseamh a dheonú
don fhostaí i leith an phionósaithe sin faoi Sceideal 2 agus faoi na
hAchtanna sin araon.

224.—(1) Aon duine a luafaidh le comhalta den Gharda Síochána
nó comhalta den Bhord—

(a) go raibh nó go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi aon
achtachán eile á dhéanamh,
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(b) go bhfuil foráil den Acht seo, foráil d’aon achtachán eile

nó aon riail dlí sáraithe nó á sárú, nó

(c) go raibh drochiompar tromaí ann ag aon duine i ndáil le
GNBS nó le grúpeintiteas de chuid GNBS,

agus a fhios aige nó aici an ráiteas sin a bheith bréagach, beidh sé
nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

225.—(1) San alt seo:

déanfar “tréimhse chuntasaíochta” a fhorléiriú de réir alt 27 den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;

ciallaíonn “formhuirear” an cháin dá dtagraítear i bhfo-alt (3);

ciallaíonn “caillteanas foluiteach” an méid, más ann, a bheidh i
gcomhiomlán na gcaillteanas a thabhóidh GNBS (lena n-áirítear
grúpeintitis de chuid GNBS) de bhreis ar chomhiomlán na mbrabús
a eascróidh chuig GNBS (lena n-áirítear na heintitis sin) sa tréimhse
ó dháta a bunaithe go dtí an dáta dá dtagraítear san ordú faoi fho-
alt (2) nó an dáta a tharlóidh an teagmhas dá dtagraítear amhlaidh.

(2) Más rud é—

(a) go dtabharfaidh an tAire breith faoi alt 227(3)(b) nach gá
leanúint de GNBS, ag féachaint do chríocha an Achta
seo, déanfaidh an tAire, nó

(b) (i) go mbeidh 10 mbliana caite ó bunaíodh GNBS, nó

(ii) go mbeartóidh an tAire Bille a fhoilsiú, nó go mbeidh
Bille foilsithe aige nó aici, chun GNBS a
dhíscaoileadh, a athstruchtúrú nó a athrú go
hábhartha,

féadfaidh an tAire,

a ordú do GNBS tuarascáil agus cuntais a ullmhú, amhail ar dháta a
shonróidh an tAire nó ar an dáta a tharlóidh teagmhas a shonrófar
amhlaidh—

(I) ina dtaispeánfar na brabúis agus na caillteanais
chomhiomlána a eascróidh chuig GNBS agus a thabhóidh
sí (lena n-áirítear grúpeintitis de chuid GNBS), faoi
seach, óna gníomhaíochtaí sa tréimhse ó dháta a bunaithe
go dtí an dáta nó an teagmhas a shonrófar amhlaidh, agus

(II) a bheidh deimhnithe go cuí ag an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste,
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2009.
agus déanfaidh GNBS an tuarascáil agus na cuntais sin arna
ndeimhniú amhlaidh a chur chuig an Aire.

(3) Más rud é—

(a) go nochtfar sa tuarascáil agus sna cuntais a chuirfear chuig
an Aire faoi fho-alt (2) gur thabhaigh GNBS (lena n-
áirítear grúpeintitis de chuid GNBS) caillteanas
foluiteach, agus

(b) gurb é tuairim an Aire nach dócha go slánófar an
caillteanas foluiteach sin ar shlí eile,

ansin féadfaidh an tAire a chur faoi deara—

(i) foráil a chur i mBille Airgid, nó

(ii) foráil a mbeidh an éifeacht chéanna léi a chur in aon
Bhille eile a thionscnófar i nDáil Éireann,

lena ndéanfar foráil chun cáin speisialta a fhorchur, ar mhodh
formhuirir ar fhorais rannpháirteacha de réir fho-alt (4).

(4) Maidir leis an gcáin chomhiomlán a fhorchuirfear ar mhodh
formhuirir ar fhorais rannpháirteacha ar a mbrabúis faoi seach (de
réir bhrí alt 4 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) más ann—

(a) ní rachaidh sí thar mhéid an chaillteanais fholuitigh, más
ann, a bheidh tabhaithe ag GNBS (lena n-áirítear
grúpeintitis de chuid GNBS),

(b) déanfar í a chionroinnt ar gach foras rannpháirteach ar
bhonn leabharluach na sócmhainní bainc a bheidh faighte
ó gach foras rannpháirteach lena mbaineann mar
chionmhaireacht de leabharluach iomlán na sócmhainní
bainc a bheidh faighte ó na forais rannpháirteacha go léir,

agus déanfar an formhuirear a chionroinnfear amhlaidh a fhorchur
ar gach foras dá réir sin agus déanfaidh gach ceann díobh é a íoc i
gcaitheamh cibé tréimhse agus ag cibé tráthanna dá bhforálfar leis
an Acht dá éis seo lena dtabharfar éifeacht don alt seo agus lena
mbaineann fo-alt (3).

(5) Ní rachaidh aon fhormhuirear a bheidh dlite lena íoc ag foras
rannpháirteach de réir fho-alt (4) thar 100 faoin gcéad den cháin
chorparáideach, más ann, a bheidh dlite agus iníoctha ag an bhforas
rannpháirteach sin don tréimhse chuntasaíochta nó do na tréimhsí
chuntasaíochta, de réir mar a bheidh, ar sa tréimhse dá dtagraítear
san fho-alt sin di nó dóibh.

(6) Ní thiocfaidh aon fhormhuirear chun bheith iníoctha—

(a) go dtí 10 mbliana tar éis an tAcht seo a rith, nó

(b) go dtí go ndéanfar GNBS a dhíscaoileadh nó a
athstruchtúrú, nó go dtí go mbeidh athrú ábhartha ar
fheidhmeanna GNBS,

cibé acu is déanaí a tharlóidh.
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CUID 14

Athbhreithniú ar GNBS

226.—(1) Déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a
luaithe is féidir tar éis an 31 Nollaig 2012, agus gach 3 bliana dá éis
sin le linn do GNBS leanúint de bheith ar marthain, measúnú ar a
mhéid atá dul chun cinn déanta ag GNBS maidir lena críocha
foriomlána a bhaint amach.

(2) Déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste cóip den
tuarascáil sin a thíolacadh don Aire a luaithe is féidir agus cuirfidh
an tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

227.—(1) Féadfaidh an tAire, aon tráth, a cheangal ar GNBS
tuarascáil a thabhairt dó nó di maidir le dul chun cinn i ndáil le
críocha GNBS a bhaint amach.

(2) Leagfaidh an tAire cóip de thuarascáil faoi fho-alt (1) faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta le réasún.

(3) A luaithe is féidir tar éis an 31 Nollaig 2012, agus gach 5 bliana
dá éis sin fad a leanfaidh GNBS de bheith ar marthain—

(a) déanfaidh an tAire measúnú ar a mhéid atá dul chun cinn
déanta ag GNBS maidir lena críocha foriomlána a bhaint
amach, agus

(b) tabharfaidh an tAire breith i dtaobh an gá leanúint le
GNBS, ag féachaint do chríocha an Achta seo.

CUID 15

Achtacháin eile a Leasú agus a Mhodhnú

228.—(1) Measfar nach bhfolaíonn tagairt do chuideachta in alt
60(1) nó 72(1) d’Acht na gCuideachtaí 1963 grúpeintiteas de chuid
GNBS.

(2) Ní mheasfar go ndéanfaidh alt 286 d’Acht na gCuideachtaí
1963 íocaíocht arna déanamh le GNBS nó le duine eile ar ordachán
ó GNBS a dhéanamh neamhbhailí ná a chur ar neamhní.

229.—Measfar nach bhfolaíonn tagairt do chuideachta in alt 41(1),
nó i bhfo-alt (1) nó (3) d’alt 45, d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1983
tagairt do ghrúpeintiteas de chuid GNBS.

230.—Níl feidhm ag alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i
ndáil leis an Acht seo. Cuirfear téacs an Achta seo ar fáil go
leictreonach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla a luaithe is
indéanta tar éis a achtaithe.
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231.—Leasaítear an tAcht Cumann Foirgníochta 1989 mar a

shonraítear i gCuid 1 de Sceideal 3.

232.—Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais 1942 mar a
shonraítear i gCuid 2 de Sceideal 3.

233.—Leasaítear Acht na gCuideachtaí 1963 mar a shonraítear i
gCuid 3 de Sceideal 3.

234.—Leasaítear Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990 mar a
shonraítear i gCuid 4 de Sceideal 3.

235.—Leasaítear alt 54 den Acht Airgeadais 1970 mar a
shonraítear i gCuid 5 de Sceideal 3.

236.—Leasaítear an tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú) 1980 mar a shonraítear i gCuid 6 de Sceideal 3.

237.—Leasaítear an tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta 1990 mar a shonraítear i gCuid 7 de Sceideal 3.

238.—Leasaítear an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 mar a
shonraítear i gCuid 8 de Sceideal 3.

239.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999
mar a shonraítear i gCuid 9 de Sceideal 3.

240.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a
shonraítear i gCuid 10 de Sceideal 3.

241.—Leasaítear an tAcht Cánach Breisluacha 1972 mar a
shonraítear i gCuid 11 de Sceideal 3.
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SCEIDEAL 1

Cumhachtaí Glacadóirí Reachtúla

1. Seilbh a ghlacadh láithreach ar aon sócmhainn urraithe nó ar
aon chuid di a gceapfar é nó í ina leith, chun an céanna a ghlacadh
isteach agus a bhailiú, agus chun cibé iméilimh a dhéanamh agus cibé
imeachtaí a thionscnamh is dóigh a bheith fóirsteanach chun na
críche sin, agus chun seilbh a ghlacadh ar na sócmhainní urraithe ar
ceapadh é nó í ina leith agus na cearta céanna aige nó aici.

2. Maoin a dhíol, a réadú nó a dhiúscairt ar shlí eile.

3. Aon ghnó de chuid an mhuirearóra a sheoladh, a bhainistiú, a
fhorbairt, a athchóiriú, a chónascadh nó a éagsúlú, nó chun
comhthoiliú le seoladh, bainistiú, forbairt, athchóiriú, cónascadh nó
éagsúlú aon ghnó de chuid an mhuirearóra ar aon mhodh is cuí leis
nó léi.

4. Bainisteoirí, oifigigh, gníomhairí, comhairleoirí gairmiúla,
sainchomhairleoirí, seirbhísigh, fir oibre, fostaithe agus daoine eile a
cheapadh agus a urscaoileadh chun na gcríoch a shonraítear sa
Sceideal seo ar cibé téarmaí maidir le luach saothair nó eile is cuí
leis nó léi agus aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh amhlaidh
ag an muirearóir chun aon phoist den sórt sin a chur as an bpost sin.

5. Airgead a chruinniú agus a fháil ar iasacht nó aon dliteanas eile
a thabhú, gan urrús nó ar urrús aon sócmhainne urraithe i dtosaíocht
ar urrús GNBS nó ar urrús an ghrúpeintitis iomchuí de chuid GNBS
nó ar shlí eile agus i gcoitinne ar aon téarmaí agus chun cibé críche
is cuí leis nó léi.

6. Cearta nó éasúintí thar aon sócmhainn urraithe, nó roghanna
uirthi, a dheonú, í a dhiúscairt, a chomhshó in airgead agus a réadú
ar cheant poiblí nó trí chonradh príobháideach agus i gcoitinne ar
aon mhodh agus ar aon téarmaí is cuí leis nó léi. Féadfar gur airgead,
bintiúir nó oibleagáidí, scaireanna nó stoc eile nó comaoin luachmhar
eile a bheidh sa chomaoin maidir le haon idirbheart den sórt sin agus
féadfar aon chomaoin den sórt sin a bheith iníoctha ina cnapshuim
nó i dtráthchodanna thar aon tréimhse is cuí leis nó léi. Féadfar
daingneáin, gléasra agus innealra a théarbadh agus a dhíol ar leith
ón maoin ar cuid di iad gan toiliú an mhuirearóra.

7. Aon leas in aon sócmhainn urraithe a ligean, a fhruiliú, a léasú,
a cheadúnú nó a dheonú ar feadh aon téarma agus ar aon chíos (le
préimh nó gan phréimh) is cuí leis nó léi agus na téarmaí a athrú,
aon léas nó tionóntacht ar aon sócmhainn urraithe a fhorghéilleadh,
nó glacadh lena fhorghéilleadh nó lena forghéilleadh, ar aon téarmaí
is cuí leis nó léi (lena n-áirítear airgead a íoc le léasaí nó tionónta
ar fhorghéilleadh).

8. I gcás gur cuideachta an muirearóir, a cheangal ar an
muirearóir, nó ar stiúrthóirí an mhuirearóra, glaonna a dhéanamh go
coinníollach nó go neamhchoinníollach ar scairshealbhóirí an
mhuirearóra i leith aon chaipitil neamhghlaoite de chuid an
mhuirearóra agus íocaíocht aon ghlao arna dhéanamh amhlaidh a
fhorfheidhmiú trí chaingean (in ainm an mhuirearóra nó an
ghlacadóra reachtúil, de réir mar is cuí leis nó léi) nó ar shlí eile.
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9. Na fiacha leabhair go léir ar ina leith a cheaptar é nó í, nó aon

cheann díobh, a dhíol nó a shannadh ar cibé modh, agus i gcoitinne
ar cibé téarmaí agus coinníollacha, is cuí leis nó léi.

10. Na cumhachtaí vótála nó eile go léir nó na cearta vótála nó
eile go léir a fheidhmiú i leith aon sócmhainne urraithe ar cibé modh
is cuí leis nó léi.

11. Aon talamh nó aon leas i dtalamh nó aon cheart thar thalamh
a cheannach nó a fháil.

12. Na cumhachtaí go léir a thugtar do thiarna talún nó do
thionónta le haon reachtaíocht a bheidh i bhfeidhm ó am go ham in
aon dlínse iomchuí agus a bhaineann le cíosanna nó le talmhaíocht
a fheidhmiú thar ceann an mhuirearóra i leith aon chuid de na
sócmhainní urraithe, gan toiliú an mhuirearóra nó gan fógra a
thabhairt dó nó di.

13. Na cumhachtaí agus na cearta go léir de chuid an mhuirearóra
a fheidhmiú thar ceann an mhuirearóra agus in ainm an mhuirearóra,
ar cumhachtaí agus cearta iad is iomchuí maidir le clárú aon mhuirir
shocraithe nó shonraigh arna chruthú ar aon talamh cláraithe,
criostalú aon mhuirir fholuainigh nó a cheapachán nó a ceapachán
mar ghlacadóir reachtúil i gClárlann na Talún a thabhairt i gcrích
agus is gá chun an clárú sin a thabhairt i gcrích.

14. Aon éileamh, conradh, cuntas, díospóid, ceist nó iméileamh, ó
aon duine nó ag aon duine is creidiúnaí de chuid an mhuirearóra nó
a éilíonn gur creidiúnaí de chuid an mhuirearóra é nó í, nó a
bhaineann ar aon slí le haon sócmhainn urraithe, a shocrú, a
choigeartú, a chur chun eadrána, am a cheadú le haghaidh íocaíochta,
a chomhréiteach agus a chomhshocrú.

15. Aon chaingean, agra nó imeachtaí is cuí leis nó léi a
thionscnamh, a ionchúiseamh, a fhorfheidhmiú, a chosaint agus a
thréigean, ina ainm nó ina hainm féin agus in ainm an mhuirearóra
araon i ndáil le haon sócmhainn urraithe.

16. Admháil bhailí a thabhairt ar aon airgead agus aon
fhorchinntiú nó ní a fhorghníomhú is gá nó is inmhianaithe chun aon
sócmhainn urraithe a réadú.

17. I gcás gur cuideachta an muirearóir, fochuideachta de chuid
an mhuirearóra a fhoirmiú, comhshocraíocht a dhéanamh go mbeidh
aon fhochuideachta den sórt sin ag trádáil nó go scoirfidh sí de bheith
ag trádáil de réir mar is cuí leis nó léi, ina cháil nó ina cáil mar
scairshealbhóir agus aon sócmhainn urraithe a aistriú chuig an
bhfochuideachta sin agus aon fhochuideachta den sórt sin a dhíol nó
a dhiúscairt ar shlí eile.

18. A chumhachtaí nó a cumhachtaí a tharmligean.

19. Bainisteoirí, oifigigh, gníomhairí, comhairleoirí gairmiúla,
sainchomhairleoirí, seirbhísigh, fir oibre, fostaithe agus daoine eile a
cheapadh ar cibé tuarastail, ar feadh cibé tréimhsí agus ar cibé
téarmaí a chinnfidh sé nó sí, d’fhonn a chumhachtaí nó a cumhachtaí
a fheidhmiú.

20. Aon chonarthaí is cuí leis nó léi a dhéanamh, a thréigean, a
chomhlíonadh, a shéanadh, a neamhniú, a athrú nó a chealú.
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21. Airgead a thabhairt ar iasacht d’aon chustaiméir de chuid an

mhuirearóra nó creidmheas a airleacan chuige nó chuici.

22. Gléasra agus innealra an mhuirearóra a ionadú nó a fheabhsú
de réir mar is cuí leis nó léi.

23. Aon pholasaí árachais a thabhairt i gcrích le haon árachóir in
ionad an árachais, i gcúiteamh an árachais nó ina theannta a
cheanglaítear a choimeád faoi aon doiciméad urrúis nó aon
chomhaontú saoráide iasachta a dhéanfadh an muirearóir agus atá i
seilbh GNBS nó grúpeintitis de chuid GNBS.

24. Aon rogha a dhéanamh is cuí leis nó léi chun críocha cánach
breisluacha.

25. Gnóthaí cánach an mhuirearóra a sheoladh ar aon mhodh is
cuí leis nó léi.

26. Na himscrúduithe, na staidéir, an tsampláil agus an tástáil go
léir, agus na gníomhartha feabhais, aistrithe agus eile go léir, a
cheanglaítear le dlí nó ag GNBS nó ag grúpeintiteas de chuid GNBS,
a sheoladh agus a chríochnú agus gach ordú agus ordachán dleathach
de chuid aon údaráis faoi dhlí comhshaoil a chomhlíonadh.

27. Na bearta go léir a dhéanamh is gá chun aon chlárú,
athnuachan, feidhmiú, nó fógra, is cuí leis nó léi a thabhairt i gcrích
chun aon mhaoin intleachtúil a choimeád i bhfeidhm nó a chosaint.

28. Aon leas urrúis roimhe a fhuascailt agus na cuntais a
mbaineann an leas urrúis sin leo a shocrú agus a cheadú. Aon
chuntais a shocraítear agus a cheadaítear amhlaidh, is cuntais
dhochloíte iad agus beidh siad ina gceangal ar an muirearóir, agus
aon airgead a íoctar amhlaidh, measfar gur caiteachas é a thabhaigh
sé nó sí go cuí.

29. Aon deisiú nó árachú a a thabhairt i gcrích, agus aon ghníomh
eile a dhéanamh a d’fhéadfadh an muirearóir a dhéanamh i
ngnáthchúrsa a ghnó, chun aon sócmhainn urraithe a chosaint nó
a fheabhsú.

30. Aon oibríocht foirgníochta a thosú agus a chríochnú, agus aon
oibríocht foirgníochta a tosaíodh cheana a chríochnú.

31. Aon seirbhís a shocrú nó a sholáthar is seirbhís is cóir chun
na sócmhainní urraithe a úsáid nó a bhainistiú go héifeachtach.

32. Iarratas a dhéanamh ar aon chead pleanála, aon cheadú rialála
tógála nó aon údarú eile agus é a choimeád.

33. Na gníomhartha agus na rudaí eile go léir a dhéanamh a
mheasfaidh sé nó sí is inmhianaithe nó is gá chun aon sócmhainn
urraithe a réadú nó atá teagmhasach nó cuiditheach i ndáil le haon
cheann de na cearta, na cumhachtaí nó na discréidí a thugtar do
ghlacadóir reachtúil.

34. Na cearta, na cumhachtaí agus na húdaráis uile a fheidhmiú i
ndáil le sócmhainn urraithe a d’fhéadfadh sé nó sí a fheidhmiú dá
mba é nó í úinéir tairbhiúil iomlán na sócmhainne urraithe.

35. Ainm an mhuirearóra a úsáid nuair a bheidh aon cheann de
na cearta, na cumhachtaí nó na discréidí a thugtar dó nó di á
fheidhmiú nó á feidhmiú aige nó aici.
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36. I gcás gur cuideachta an muirearóir, séala an mhuirearóra a

úsáid.

37. Na gníomhartha go léir a dhéanamh agus aon ghníomhas,
admháil nó doiciméad eile a fhorghníomhú in ainm an mhuirearóra
agus thar ceann an mhuirearóra.

38. Aon bhille malairte nó nóta gealltanais a tharraingt, a
ghlacadh, a dhéanamh nó a fhormhuiniú in ainm an mhuirearóra
agus thar ceann an mhuirearóra.

39. Aon íocaíocht a dhéanamh atá riachtanach nó teagmhasach i
ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

40. Céim thosaíochta a bheith aige nó aici agus éileamh a
dhéanamh i bhféimheacht, i ndócmhainneacht, i bhforlámhú nó i
leachtú aon duine atá i bhfiacha ag an muirearóir agus díbhinní a
fháil, agus teacht chun na ngníomhas iontaobhais i gcomhair
creidiúnaithe aon duine den sórt sin.

41. I gcás gur cuideachta an muirearóir, suíomh oifig chláraithe
an mhuirearóra a athrú.
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SCEIDEAL 2

Sásamh mar gheall ar Shárú ar alt 223(3)

Gearáin le coimisinéir um chearta

1. (1) Féadfaidh fostaí gearán á rá go bhfuil alt 223(3) sáraithe ag
a fhostóir nó a fostóir i ndáil leis an bhfostaí a thíolacadh do
choimisinéir um chearta.

(2) I gcás go ndéanfar gearán faoi fhomhír (1), déanfaidh an
coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise is iomchuí maidir leis an
ngearán a thíolacadh don choimisinéir,

(b) breith i scríbhinn a thabhairt i ndáil leis, agus

(c) an bhreith a chur in iúl do na páirtithe.

(3) Déanfar le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2)
aon cheann amháin nó níos mó acu seo a leanas:

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a bheidh, nach raibh
bonn leis an ngearán;

(b) a cheangal ar an bhfostóir gníomh sonraithe a dhéanamh;

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh ina mbeidh cibé méid
(más ann) is cóir cothromasach, ag féachaint do na
himthosca uile, a íoc leis an bhfostaí.

(4) Déanfar na tagairtí i bhfomhír (3) d’fhostóir a fhorléiriú, i gcás
ina n-athróidh úinéireacht ghnó an fhostóra tar éis don sárú lena
mbaineann an gearán tarlú, mar thagairtí don duine a thiocfaidh
chun bheith i dteideal na húinéireachta sin de bhua an athraithe.

(5) Ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aird ar ghearán faoin
mír seo má thíolactar dó nó di é tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí
dar tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an gearán.

(6) D’ainneoin fhomhír (5), féadfaidh coimisinéir um chearta aird
a thabhairt ar ghearán faoin mír seo arna thíolacadh dó nó di tar éis
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (5) (ach tráth nach
déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin) más deimhin leis
nó léi go raibh cúis réasúnach leis an mainneachtain an gearán a
thíolacadh laistigh den tréimhse sin.

(7) Tíolacfar gearán trí fhógra ina thaobh i scríbhinn a thabhairt
do choimisinéir um chearta agus beidh san fhógra cibé sonraí agus
beidh sé i cibé foirm a shonróidh an tAire ó am go ham.

(8) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta lena mbaineann cóip
d’fhógra faoi fhomhír (7) don pháirtí eile lena mbaineann.

(9) Déanfar imeachtaí faoin mír seo os comhair coimisinéara um
chearta a sheoladh ar dhóigh seachas go poiblí.

(10) Tabharfaidh coimisinéir um chearta don Chúirt Oibreachais
cóip de gach breith arna tabhairt ag an gcoimisinéir faoi fhomhír (2).
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Achomhairc in aghaidh breitheanna ó choimisinéir um chearta

2. (1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Oibreachais in aghaidh breithe ó choimisinéir um
chearta faoi mhír 1 agus, má dhéanann an páirtí amhlaidh, déanfaidh
an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil uaithi agus
aon fhianaise is iomchuí maidir leis an achomharc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh i scríbhinn a dhéanamh i ndáil leis an achomharc
ina ndaingneofar, ina n-athrófar nó ina gcuirfear ar ceal
an bhreith, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann achomharc faoin mír seo
a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais, laistigh de 6 seachtaine (nó cibé tréimhse is faide ná sin
a chinnfidh an Chúirt sna himthosca áirithe) ón dáta a cuireadh an
bhreith lena mbaineann sé in iúl don pháirtí, ina mbeidh cibé sonraí
a chinnfidh an Chúirt Oibreachais faoi fhomhír (4) agus ina sonrófar
go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí lena mbaineann achomharc a
dhéanamh i gcoinne na breithe.

(3) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais cóip d’fhógra faoi fhomhír
(2) a thabhairt d’aon pháirtí eile lena mbaineann a luaithe is indéanta
tar éis don Chúirt Oibreachais an fógra a fháil.

(4) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe seo a leanas, nó na
nósanna imeachta a bheidh le leanúint i ndáil leo:

(a) an nós imeachta i ndáil leis na nithe go léir a bhaineann
leis an gCúirt Oibreachais do thionscnamh agus
d’éisteacht achomharc faoin mír seo;

(b) na tráthanna agus na háiteanna a n-éistfear achomhairc
den sórt sin;

(c) ionadaíocht na bpáirtithe in achomhairc den sórt sin;

(d) cinntí na Cúirte Oibreachais a fhoilsiú agus a chur in iúl;

(e) na sonraí a bheidh le cur i bhfógra faoi fhomhír (2);

(f) aon nithe a leanfaidh de na nithe sin roimhe seo nó a
ghabhfaidh leo.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarratas ón gCúirt Oibreachais, ceist dlí
a eascróidh in imeachtaí os a comhair faoin mír seo a tharchur chun
na hArd-Chúirte chun go ndéanfaidh sí cinneadh ina leith. Is
cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte i
ndáil le ceist den sórt sin.

(6) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin mír seo achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte in aghaidh cinnidh ag an gCúirt Oibreachais ar phonc dlí.
Is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte ar
achomharc den sórt sin.
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Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha

3. (1) Beidh feidhm ag alt 39(17) den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1967 i ndáil le himeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoi mhír 2 mar atá feidhm aige maidir le nithe a
tharchuirtear chuig an mBinse Achomhairc Fostaíochta faoin alt sin
agus—

(a) déanfar san fhoráil sin tagairtí don Chúirt Oibreachais a
chur in ionad tagairtí don Bhinse, agus

(b) déanfar i mír (e) den fhoráil sin “€3,000” a chur in ionad
“£150”.

(2) Más rud é nár chuir an fostóir lena mbaineann breith ó
choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo i gcrích
de réir théarmaí na breithe, go bhfuil an tráth chun achomharc a
thabhairt i gcoinne na breithe imithe in éag agus nach bhfuil aon
achomharc den sórt sin tugtha, féadfaidh an fostaí lena mbaineann
an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus
déanfaidh an Chúirt Oibreachais, gan an fostóir lena mbaineann ná
aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite),
cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis is atá leis an mbreith.

(3) Tabharfar gearán os comhair na Cúirte Oibreachais faoi
fhomhír (2) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt Oibreachais
ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a chinnfidh an Chúirt Oibreachais.

(4) Foilseoidh an Chúirt Oibreachais, ar mhodh a mheasfaidh sí
a bheith cuí, sonraí aon chinnidh arna dhéanamh aici faoi fhomhír
(4)(a), (b), (c), (e) agus (f) de mhír 2 (nach cinneadh i ndáil le
hachomharc áirithe faoin mír sin) agus faoi fhomhír (3).

Cinntí na Cúirte Oibreachais a fhorfheidhmiú

4. (1) Má mhainníonn fostóir cinneadh de chuid na Cúirte
Oibreachais i ndáil le gearán faoi mhír 1 a chur i ngníomh de réir a
théarmaí laistigh de 6 seachtaine ón dáta a chuirfear an cinneadh in
iúl do na páirtithe, déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas a bheith
déanta chuici chuige sin—

(a) ag an bhfostaí lena mbaineann,

(b) le toiliú an fhostaí, ag aon cheardchumann ar comhalta de
an fostaí, nó

(c) ag an Aire, má mheasann an tAire gur cuí an t-iarratas a
dhéanamh ag féachaint do na himthosca go léir,

gan an fostóir nó aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite) a éisteacht, ordú á ordú don fhostóir an cinneadh a chur
i ngníomh de réir a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh de chuid na Cúirte
Oibreachais, is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar éag don tráth
chun achomharc a thabhairt ina choinne, aon achomharc den sórt sin
tugtha i ndáil leis nó, má tá aon achomharc den sórt sin tugtha, go
bhfuil sé tréigthe agus déanfar na tagairtí don dáta a chuirfear an
cinneadh in iúl do na páirtithe a léamh, i gcás go mbeidh achomharc
den sórt sin tréigthe, mar thagairtí do dháta an tréigin sin.
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(3) In ordú faoin mír seo lena ndéanfar foráil maidir le cúiteamh

a íoc, féadfaidh an Chúirt Chuarda, má mheasann sí gur cuí é sin a
dhéanamh sna himthosca go léir, a ordú don fhostóir lena mbaineann
ús ar an gcúiteamh, de réir an ráta dá dtagraítear in alt 22 d’Acht na
gCúirteanna 1981, a íoc leis an bhfostaí lena mbaineann i leith na
tréimhse go léir nó aon chuid den tréimhse dar tosach 6 seachtaine
tar éis an dáta a chuirfear cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do
na páirtithe agus dar críoch dáta an ordaithe.

(4) Déanfar iarratas faoin mír seo chun na Cúirte Cuarda a
shuífidh sa Chuaird ina bhfuil an áit oibre (de réir bhrí an Achta um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005) ina mbíonn an
fostaí ar fostú ag an bhfostóir de ghnáth.

Forálacha a bhaineann le foirceannadh agus féimheacht

5. (1) Le linn dáileadh a dhéanamh ar shócmhainní cuideachta
atá á foirceannadh, áireofar ar na fiacha a bheidh le híoc i dtosaíocht
ar gach fiach eile faoi alt 285 d’Acht na gCuideachtaí 1963 (arna
leasú le halt 10 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982 agus le halt 134
d’Acht na gCuideachtaí 1990), an uile chúiteamh is iníoctha de bhua
breithe faoi mhír 1(2)(b) nó cinnidh faoi mhír 2(1) ag an gcuideachta
le fostaí, agus beidh éifeacht dá réir sin leis an Acht sin. Ní éileofar
cruthúnas foirmiúil ar na fiacha dá dtabharfar tosaíocht faoin
bhfomhír seo ach amháin i gcásanna ina bhforálfar dá mhalairt le
rialacha arna ndéanamh faoin Acht sin.

(2) Le linn dáileadh a dhéanamh ar mhaoin féimhigh nó
féichiúnaí comhshocraíochta, áireofar ar na fiacha a bheidh, faoi alt
81 den Acht Féimheachta 1988, le híoc i dtosaíocht ar gach fiach eile,
an uile chúiteamh is iníoctha de bhua breithe faoi mhír 1(2)(b) nó
cinnidh faoi mhír 2(1) ag an bhféimheach nó ag an bhféichiúnaí
comhshocraíochta, de réir mar a bheidh, le fostaí, agus beidh éifeacht
dá réir sin leis an Acht sin. Ní éileofar cruthúnas foirmiúil ar na
fiacha dá dtabharfar tosaíocht faoin bhfomhír seo ach amháin i
gcásanna ina bhforálfar dá mhalairt faoin Acht sin.
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SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

LEASÚ AR AN ACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA 1989

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 2(1) I ndiaidh an mhínithe ar “cumann”, an méid seo a leanas
a chur isteach—

“forléireofar ‘scaireanna infheistíochta speisialta’ de réir
alt 18(1A);”.

2 Alt 14(6) “Cé is moite d’aon athrú ar na rialacha lena ndéantar
athruithe atá riachtanach nó iarmhartach maidir le
scaireanna infheistíochta speisialta a eisiúint, ní
dhéanfaidh athrú” a chur in ionad “Ní dhéanfaidh athrú”.

3 Alt 17(3) I ndiaidh mhír (a), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(aa) chun glacadh le híocaíochtaí ar mhodh
suibscríobh le haghaidh scaireanna
infheistíochta speisialta;”.

4 Alt I ndiaidh “iarchurtha”, cuirtear isteach “, scaireanna
18(1)(b)(i) infheistíochta speisialta”.

5 Alt 18(1) I ndiaidh fho-alt (1), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(1A) Ní eiseofar scaireanna infheistíochta speisialta ach
chuig an Aire Airgeadais nó chuig cibé duine eile a
ainmneoidh sé nó sí, agus féadfaidh an tAire sin na
téarmaí agus na coinníollacha a shonrú ar a bhféadfar
scaireanna infheistíochta speisialta a eisiúint, lena n-
áirítear téarmaí agus coinníollacha—

(a) lena dtugtar teideal do shealbhóir na
scaireanna chun cibé cearta vótála maidir le
rúin a fhoráiltear, de réir alt 69(3A), sna
téarmaí eisiúna,

(b) lena dtugtar teideal do shealbhóir na
scaireanna cibé líon stiúrthóirí a cheapadh
ar an gcumann a fhoráiltear, de réir alt
50(18), sna téarmaí eisiúna, agus

(c) is dóigh leis an Aire Airgeadais a bheith
riachtanach i gcomhthéacs chomhaontú an
Aire suibscríobh do na scaireanna sin agus
chun críocha an Achta um Fhorais
Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008,
lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) stádas caipitiúil agus tosaíocht na
scaireanna,

(ii) na scaireanna a fhuascailt, a
athcheannach nó a réadú ar shlí eile,

(iii) na díbhinní, más ann, a bheidh le híoc ar
na scaireanna, agus

(iv) inaistritheacht na scaireanna,

ach ní fhorléireofar aon ní san Acht seo ná i rialacha an
chumainn mar ní lena dteorannaítear nó lena ndéantar
difear do na téarmaí agus na coinníollacha sin, nó mar ní
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

lena dteorannaítear nó lena ndéantar difear
d’infhorfheidhmitheacht na dtéarmaí agus na
gcoinníollacha sin ná do chearta a eascraíonn astu.”.

6 I ndiaidh alt 18, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Creat caidrimh.
18A.—(1)(a) Féadfaidh an tAire Airgeadais, ó am go
ham—

(i) creat caidrimh a shonrú i scríbhinn chun
an caidreamh a rialú idir cumann
foirgníochta a eisíonn scair nó
scaireanna infheistíochta speisialta chuig
an Aire Airgeadais nó chuig
ainmnitheach an Aire sin, agus an tAire
sin nó an t-ainmnitheach sin, agus

(ii) aon chreat caidrimh den sórt sin a leasú
nó a chúlghairm.

(b) Aithneofar i gcreat caidrimh den sórt sin gur
rud ar leithligh ón Aire nó ón
ainmnitheach sin an cumann foirgníochta
lena mbaineann agus teorannófar, go dtí an
méid is gá chun leas an phobail a chosaint,
an méid a fhéadfaidh an tAire sin nó an t-
ainmnitheach sin lámh a bheith aige nó aici
i seoladh gnó an chumainn foirgníochta sin.

(c) Beidh an creat caidrimh, gach tráth, de réir
ceanglas rialála.

(2) Gníomhóidh an cumann foirgníochta lena mbaineann,
an tAire Airgeadais agus aon ainmnitheach de chuid an
Aire sin de réir aon chreata caidrimh a shonraítear faoi
fho-alt (1).

(3) Ní bheidh feidhm ag Codanna 2 agus 3 den Acht
Iomaíochta 2002 maidir le scair nó scaireanna
infheistíochta speisialta a eisiúint chuig an Aire
Airgeadais nó chuig ainmnitheach an Aire sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 7 den Acht um Fhorais
Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 maidir le scair
nó scaireanna infheistíochta speisialta a eisiúint chuig an
Aire Airgeadais nó chuig ainmnitheach an Aire sin.”.

7 Alt 50(1) “fho-ailt (11), (16) agus (18) agus alt 69(3A)(c)” a chur in
ionad “fho-ailt (11) agus (16)”.

8 Alt 50 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(17)—

“(18) I gcás go bhforálann na téarmaí agus coinníollacha
eisiúna amhlaidh, beidh teideal ag comhalta a
shealbhaíonn scaireanna infheistíochta speisialta, ó am go
ham, trí fhógra a thabhairt i scríbhinn don chumann, cibé
líon stiúrthóirí a shonrófar i dtéarmaí eisiúna na
scaireanna sin a cheapadh ar an gcumann, aon stiúrthóir
a cheapfar amhlaidh a chur as oifig agus duine eile a chur
in ionad an duine a bheidh curtha as oifig.

(19) Ní oibreoidh aon fhoráil i meabhrán nó i rialacha
cumainn—

(a) chun ceapachán stiúrthóirí de bhun fho-alt
(18) a chosc, ná

(b) chun go mbeidh mar éifeacht leo a cheangal
ar stiúrthóir arna cheapadh nó arna
ceapadh ag comhalta a bhfuil scaireanna
infheistíochta speisialta ar seilbh aige nó
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

aici, a bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den chumann, scaireanna sa
chumann nó taisce leis an gcumann a
shealbhú, nó éirí as oifig, nó scor d’oifig ar
shlí seachas de réir fho-alt (18).

(20) I gcás go bhforálann na téarmaí agus na
coinníollacha eisiúna amhlaidh, aon chomhalta a
shealbhaíonn scaireanna infheistíochta speisialta, beidh sé
nó sí i dteideal, trí ghnáthrún, stiúrthóir a chur as oifig
roimh dheireadh a thréimhse nó a tréimhse oifige,
d’ainneoin aon ní sna rialacha nó in aon chomhaontú idir
an cumann agus an stiúrthóir.”.

9 Alt 69(1)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad—

“(a) ar rún, seachas rún comhshó—

(i) na comhaltaí go léir a raibh, i ndeireadh
na bliana airgeadais deiridh de chuid an
chumainn roimh dháta an chruinnithe
nó na postbhallóide, de réir mar a
bheidh, scaireanna a raibh luach €125
ar a laghad leo ar seilbh go leanúnach
acu ar feadh na tréimhse 6 mhí roimhe
sin agus a bhfuil na scaireanna sin ar
seilbh acu fós ar an dáta vótála, agus

(ii) aon chomhalta a bhfuil scaireanna
infheistíochta speisialta ar seilbh aige nó
aici; agus”.

10 Alt 69(3) “Faoi réir fho-alt (3A), i gcás vóta” a chur in ionad “I
gcás vóta”.

11 Alt 69 I ndiaidh fho-alt (3), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(3A) Aon tráth a bheidh scaireanna infheistíochta
speisialta ar eisiúint agus a bhforálann a dtéarmaí
amhlaidh—

(a) ní rithfear rún ar bith gan toiliú i scríbhinn
ón gcomhalta a bhfuil scaireanna den sórt
sin ar seilbh aige nó aici,

(b) i gcás go vótálfaidh an comhalta a bhfuil
scaireanna den sórt sin ar seilbh aige nó
aici i bhfabhar rúin, áireofar an rún sin
chun gach críche mar rún arna rith ag
tromlach de na comhaltaí atá i dteideal
vótáil ar rún den sórt sin, agus

(c) d’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo nó
aon fhorála de chuid rialacha an
chumainn—

(i) beidh rún i scríbhinn arna shíniú ag an
gcomhalta a bhfuil scaireanna den sórt
sin ar seilbh aige nó aici chomh bailí
agus chomh héifeachtach céanna chun
gach críche is a bheadh sé dá mba ag
cruinniú ginearálta den chumann a
tionóladh agus a seoladh go cuí a
ritheadh an rún, agus

(ii) maidir le rún a luaitear i bhfomhír (i),
más mar rún speisialta nó mar rún
comhshó a thuairiscítear é, measfar gur
rún den sórt sin é.”.

12 Alt 70(2) “Faoi réir alt 69(3A), beidh rún” a chur in ionad “Beidh
rún”.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

13 Alt 71(1) “Faoi réir alt 69(3A), beidh rún” a chur in ionad “Beidh
rún”.

14 I ndiaidh alt 71, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Rúin le haghaidh scaireanna infheistíochta speisialta.

71A.—(1) I gcás go mbeartaíonn cumann foirgníochta
scaireanna infheistíochta speisialta a eisiúint agus go
dtiocfaidh a bhord stiúrthóirí de mheon macánta ar an
tuairim go gcuideoidh eisiúint scaireanna den sórt sin
chun staid airgeadais an chumainn foirgníochta a urrasú,
féadfaidh an bord stiúrthóirí, d’ainneoin aon fhorála i
rialacha an chumainn, rún a thairiscint chun eisiúint
scaireanna den sórt sin a cheadú agus rún speisialta a
thairiscint chun meabhrán agus rialacha an chumainn a
athrú chun éifeacht a thabhairt do na hathruithe uile atá
riachtanach agus iarmhartach i ndáil le heisiúint
scaireanna den sórt sin.

(2) I gcás go mbeidh an rún agus an rún speisialta a
luaitear i bhfo-alt (1) le breithniú i gcruinniú, ansin,
d’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo ná aon fhorála
de chuid na rialacha, féadfaidh bord stiúrthóirí an
chumainn lena mbaineann an tréimhse a cheanglófaí,
murach sin, chun fógra a thabhairt maidir leis an
gcruinniú, a laghdú go tréimhse nach giorra ná 5 lá, más
dóigh leis an mbord sin go mba cheart déanamh
amhlaidh mar gheall ar na himthosca.

(3) I gcás gur i bpostbhallóid a bheidh an vótáil le
déanamh ar an rún agus ar an rún speisialta dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), ansin, d’ainneoin aon fhorála
eile den Acht seo ná aon fhorála de chuid na rialacha,
féadfaidh bord stiúrthóirí an chumainn lena mbaineann
an tréimhse a cheanglófaí, murach sin, chun fógra a
thabhairt, a laghdú go tréimhse nach giorra ná 5 lá roimh
an dáta a shonróidh an bord mar dháta na postbhallóide,
más dóigh leis an mbord sin go mba cheart déanamh
amhlaidh mar gheall ar na himthosca.”.

15 Alt 73(1)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad—

“(b) aon éileamh ag iarraidh vótaíochta ar aon
cheist den sórt sin a chur ó éifeacht, ar éileamh
é—

(i) a dhéanfaidh líon comhaltaí nach lú ná 10
a bhfuil ceart acu chun vótáil ag an
gcruinniú, nó

(ii) a dhéanfaidh comhalta a bhfuil
scaireanna infheistíochta speisialta ar
seilbh aige nó aici.”.



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

CUID 2

LEASÚ AR ACHT AN BHAINC CHEANNAIS 1942

Ítim An An leasú
fhoráil a
leasaítear

1 Alt An fo-alt a scriosadh.
18B(2)

2 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 18B—

“Comhaltas den Bhord agus den Údarás Rialála.

18BA.—(1) Ní léifear aon ní san Acht seo ar shlí a
choiscfeadh ar aon chomhalta den Bhord a
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Údarás Rialála.

(2) I gcás go mbeidh líon is mó ná a leath de
chomhaltaí an Bhoird ina gcomhaltaí den
Údarás Rialála freisin, ansin beidh feidhm ag
mír 2 de Sceideal 1 amhail is dá mba mar ‘7 is
córam do gach cruinniú den Bhord’ a léifí é.”.

3 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19A—

“Cinntí i dtaobh saincheisteanna áirithe a bhaineann le
Conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha agus le
Reacht CEBC.
19B.— I gcás go mbeidh saincheist bhuiséid nó mhaoinithe
maidir leis an mBanc nó leis an Údarás Rialála á breithniú ag
an mBord a bhféadfadh impleachtaí a bheith aici maidir le
neamhspleáchas an Bhainc nó maidir leis an nGobharnóir do
chomhlíonadh na bhfeidhmeanna a thugtar don Ghobharnóir
agus don Bhanc leis na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail
Eorpacha (de réir na brí a thugtar le halt 1 d’Acht na
gComhphobal Eorpach 1972) nó le Reacht CEBC, nó fúthu nó
faoi—

(a) is ag an nGobharnóir amháin a bheidh an ceart
an tsaincheist a chinneadh, agus

(b) is cinneadh críochnaitheach cinneadh an
Ghobharnóra.

4 Alt 25(2) An fo-alt a scriosadh.

5 Alt 25(3) Scriostar “ar shlí eile seachas de bhua a bheith ina chomhalta
nó ina comhalta den Údarás Rialála”.

6 Alt Cuirtear ina ionad—
25(4)(b)

“(b) d’fhonn a chumasú don Bhord nó don Bhord
agus don Údarás Rialála feidhmiú go
héifeachtach, nó

(c) d’fhonn athstruchtúrú ar an mBord agus ar an
Údarás a éascú ar shlí a chumasódh caidreamh
oibre níos dlúithe a bheith ann eatarthu.”.

7 Alt Cuirtear “Beidh 8 gcomhalta ar a laghad agus 12 chomhalta ar
33E(1) a mhéid san Údarás Rialála” in ionad “Beidh 8 gcomhalta ar a

laghad agus 10 comhalta ar a mhéad san Údarás Rialála”.

8 Alt 33E Cuirtear “líon nach lú ná 6 agus nach mó ná 10 acu” in ionad
(1)(c) “líon nach lú ná 6 agus nach mó ná 8 acu”.

9 33E I ndiaidh fho-alt (1), cuirtear isteach—

“(1A) Ní léifear aon ní san Acht seo ar shlí a
choiscfeadh ar aon chomhalta den Údarás
Rialála a bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord.”.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

Ítim An An leasú
fhoráil a
leasaítear

10 Alt 33I I ndiaidh fho-alt (1), cuirtear isteach—

“(1A) I gcás go gceapann nó gur cheap an tAire an
Gobharnóir mar chomhalta den Údarás, ansin, ní
léifear aon ní san Acht seo ar shlí a choiscfeadh an
Gobharnóir a cheapadh mar Chathaoirleach an
Údaráis.”.

11 Sceideal Sa deireadh, cuirtear isteach—
2, Cuid 1

“

An tAcht fán Cuid 12
nGníomhaireacht um
Bainistíocht Sócmhainní
2009

”.

12 Sceideal Cuirtear ina ionad—
3, mír
5(3)(b) “(b) d’fhonn a chumasú don Údarás Rialála nó don

Údarás agus don Bhord feidhmiú go
héifeachtach, nó

(c) d’fhonn athstruchtúrú ar an Údarás agus ar an
mBord a éascú ar shlí a chumasódh caidreamh
oibre níos dlúithe a bheith ann eatarthu.”.

CUID 3

Leasú ar Acht na gCuideachtaí 1963

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 216 I ndiaidh fho-alt (1), cuirtear isteach—

“(2) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú chun cuideachta a
fhoirceannadh mura rud é—

(a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon
oibleagáidí ar an gcuideachta i ndáil le
sócmhainn bhainc a aistríodh chuig an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní nó chuig grúpeintiteas de chuid
GNBS, nó

(b) má tá aon oibleagáid den sórt sin ar an
gcuideachta—

(i) go bhfuil cóip den achainí seirbheáilte ar
an nGníomhaireacht sin, agus

(ii) go bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don
Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an ordú
a dhéanamh.

(3) I bhfo-alt (2), tá le ‘sócmhainn bhainc’ agus le
‘grúpeintiteas de chuid GNBS’ na bríonna céanna faoi
seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.
CUID 4

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 2 I ndiaidh fho-alt (4), cuirtear isteach—

“(5) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura
rud é—

(a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon
oibleagáidí ar an gcuideachta i ndáil le
sócmhainn bhainc a aistríodh chuig an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní nó chuig grúpeintiteas de chuid
GNBS, nó

(b) má tá aon oibleagáid den sórt sin ar an
gcuideachta—

(i) go bhfuil cóip den achainí seirbheáilte ar
an nGníomhaireacht sin, agus

(ii) go bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don
Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an ordú
a dhéanamh.

(6) I bhfo-alt (5), tá le ‘sócmhainn bhainc’ agus le
‘grúpeintiteas de chuid GNBS’ na bríonna céanna faoi
seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.

2 Alt 4 I ndiaidh fho-alt (6), cuirtear isteach—

“(7) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura
rud é—

(a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon
oibleagáidí ar an gcuideachta ghaolmhar i
ndáil le sócmhainn bhainc a aistríodh chuig
an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní nó chuig
grúpeintiteas de chuid GNBS, nó

(b) má tá aon oibleagáid den sórt sin ar an
gcuideachta ghaolmhar—

(i) go bhfuil cóip den achainí seirbheáilte ar
an nGníomhaireacht sin, agus

(ii) go bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don
Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an ordú
a dhéanamh.

(8) I bhfo-alt (7), tá le ‘sócmhainn bhainc’ agus le
‘grúpeintiteas de chuid GNBS’ na bríonna céanna faoi
seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

CUID 5

Leasú ar an Acht Airgeadais 1970

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 54 I ndiaidh fho-alt (7D), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(7E) Féadfaidh an tAire—

(a) cibé idirbhearta de ghnáthchineál
baincéireachta is cuí leis nó léi a dhéanamh
le haon duine—

(i) i dtaca le comhlíonadh a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoin Acht fán
nGníomhaireacht um Bainistíocht
Sócmhainní 2009, agus

(ii) d’fhonn bainistiú níos fearr a dhéanamh
ar aon fhéichiúnas a thabhóidh an tAire
faoin Acht sin,

agus

(b) chun críocha na n-idirbheart sin, cibé cistí is
cuí leis nó léi a eisiúint as an Státchiste.

Déanfar na caiteachais agus na costais eile a thabhóidh an
tAire i dtaca leis na hidirbhearta sin, nó ag eascairt astu, a
mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar thoradh fáis an
Chiste sin.”.

CUID 6

Leasuithe ar an Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Leasú) 1980

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt Cuirtear “dea-bhainistí eastáit, nó” in ionad “dea-bhainistí
17(2)(a)(v) eastáit.”.

2 Alt 17(2)(a) I ndiaidh fhomhír (v), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(vi) go mbeidh seilbh ag teastáil ón tiarna talún
(arb í an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní é) faoi cheann 5
bliana tar éis fhoirceannadh na tionóntachta
láithrí, chun aon chríche chun a bhfuil
teideal ag an nGníomhaireacht sin maoin a
fháil (trí cheannach nó ar shlí eile) faoin
Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

CUID 7

Leasuithe ar an Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta 1990

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 I ndiaidh alt 4A, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Cumhachtaí breise GBCN.

4B.—(1) Beidh ag an nGníomhaireacht na
cumhachtaí go léir is gá nó is fóirsteanach chun aon
fheidhm a thugtar di leis an Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009 a chomhlíonadh.

(2) Maidir leis an nGníomhaireacht do
chomhlíonadh feidhme faoin Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009, ní feidhm de chuid na
Gníomhaireachta í faoin Acht seo.”.

2 Alt 12 I ndiaidh fho-alt (3), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(4) Beidh ar áireamh sna cuntais iniúchta a
ullmhaítear de bhun an ailt seo taifead ar aon
chaiteachais a thabhóidh an Ghníomhaireacht i
gcomhlíonadh feidhmeanna faoin Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009.”.

3 Sceideal 1 I ndiaidh mhír (ge), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(gf) alt 54(7E) (a cuireadh isteach leis an Acht
fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009) den Acht
Airgeadais 1970;”.

4 Sceideal 1 I ndiaidh mhír (t), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(u) alt 47 den Acht fán nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.
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[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

CUID 8

Leasú ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 40(3) “San alt seo agus in ailt 42 agus 42A,” a chur in
ionad “San alt seo agus in alt 42,”.

2 I ndiaidh alt 42, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Cumhacht chun an tréimhse chuí a fhadú ar iarratas
ó GNBS.

42A.—(1) D’ainneoin alt 42, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta chuige ag an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, déanfaidh údarás pleanála,
maidir le cead áirithe amhail ar dhul in éag
agus ó dhul in éag don chead sin, an
tréimhse chuí a fhadú de cibé tréimhse
bhreise nach faide ná 5 bliana a mheasfaidh
an t-údarás is gá chun go bhféadfar an
fhorbairt lena mbaineann an cead a
chríochnú ar choinníoll go gcomhlíontar
gach ceann de na ceanglais seo a leanas:

(a) ceachtar díobh seo—

(i) gur deimhin leis an údarás—

(I) gur tosaíodh ar an
bhforbairt lena
mbaineann an cead roimh
dheireadh na tréimhse cuí
a iarrfar a fhadú,

(II) go ndearnadh
móroibreacha de bhun an
cheada le linn na
tréimhse sin, agus

(III) go gcríochnófar an
fhorbairt laistigh d’achar
réasúnach ama,

nó

(ii) gur deimhin leis an údarás—

(I) go raibh cúinsı́ de chineál
tráchtála, eacnamaı́ochta nó
teicniúil ann nach raibh neart
ag an iarratasóir orthu a chuir
go substaintiúil i gcoinne
forbairt a thosú nó
móroibreacha a dhéanamh de
bhun an cheada pleanála, agus

(II) nár tharla aon athruithe
suntasacha ar na cuspóirí
forbartha sa phlean forbartha
ná i gcuspóirí forbartha
réigiúnaí sna treoirlínte
pleanála réigiúnaí do
limistéar an údaráis pleanála
ó dháta an cheada ionas nach
ngéillfeadh an t-údarás, de
thoradh na n-athruithe sin,
d’iarratas ar chead don
fhorbairt mar fhorbairt a
bheadh de shárú ábhartha ar
phleanáil chuí agus forbairt
inmharthana limistéar an
údaráis,



[2009.] [Uimh. 34.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

(b) go bhfuil an t-iarratas de réir cibé
rialachán faoin Acht seo a bhfuil
feidhm acu maidir leis,

(c) go gcomhlíonfar aon cheanglais de
chuid na rialachán sin, nó aon
cheanglais a dhéanfar fúthu,
maidir leis an iarratas, agus

(d) faoi réir fho-alt (7), go ndéantar an
t-iarratas go cuí roimh dheireadh
na tréimhse cuí.

(2)(a) I gcás go ndéanfar iarratas go cuí
faoin alt seo chuig údarás pleanála
agus go gcomhlíonfar aon cheanglais
de chuid rialachán, nó arna
ndéanamh faoi rialacháin, faoi alt 43,
maidir leis an iarratas, déanfaidh an
t-údarás pleanála a bhreith ar an
iarratas a luaithe is féidir.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír
(a), beidh sé mar chuspóir ag an
údarás pleanála a chinntiú go
dtabharfaidh sé fógra maidir lena
bhreith ar iarratas faoin alt seo
laistigh den tréimhse 8 seachtain
dar tosach—

(i) i gcás go ndéanfar gach ceann
de na ceanglais dá dtagraítear
i mír (a) a chomhlíonadh ar
an lá, nó roimh an lá, a
gheobhaidh an t-údarás
pleanála an t-iarratas, an lá
sin, agus

(ii) in aon chás eile, an lá a bheidh
na ceanglais sin go léir arna
gcomhlíonadh.

(3) Maidir le breith tréimhse chuí a fhadú,
déanfar uair amháin í, agus ní
dhéanfar ach uair amháin í, faoin alt
seo, agus ní dhéanfaidh údarás
pleanála an tréimhse chuí a fhadú
tuilleadh.

(4) Déanfar sonraí maidir le haon iarratas
arna dhéanamh chuig údarás
pleanála faoin alt seo agus maidir le
breith an údaráis pleanála i leith an
iarratais a thaifeadadh ar an taifead
iomchuí sa chlár.

(5) I gcás go ndéanfar breith faoin alt seo
tréimhse a fhadú, déanfar, i ndáil leis
an gcead lena mbaineann an bhreith,
alt 40 a fhorléiriú, agus beidh
éifeacht leis, faoi réir agus de réir
théarmaí na breithe.

(6) Le linn dó a dheimhniú dó féin faoi
fho-alt (1)(a)(ii), beidh aird ag
údarás pleanála ar aon treoirlínte
arna n-eisiúint ag an Aire faoi alt 28,
d’ainneoin gur eisíodh amhlaidh iad
tar éis dáta tugtha an cheada a
ndéantar iarratas i ndáil leis faoin alt
seo.

167

Sc.3



Sc.3

Alt 239.

168

[Uimh. 34.] [2009.]An tAcht fán nGnı́omhaireacht
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2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

(7) I ndáil le cead i gcás go dtéann an
tréimhse chuí in éag le linn na
tréimhse dar tosach 1 Eanáir 2009 nó
dá éis agus dar críoch 31 Nollaig
2011 nó roimhe, féadfaidh GNBS
iarratas a dhéanamh chun an
tréimhse chuí a fhadú—

(a) roimh an tréimhse chuí do dhul in
éag, nó

(b) aon tráth le linn na tréimhse 2
bhliain dar tosach dáta éaga na
tréimhse cuí.”.

CUID 9

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 I ndiaidh alt 108A, an méid seo a leanas a chur isteach—

“An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní.

108B.—(1) San alt seo:

tá le ‘sócmhainn bhainc fhaighte’, ‘sócmhainn bhainc’ agus
‘foras rannpháirteach’ na bríonna faoi seach a thugtar le
halt 4(1) d’Acht 2009;

ciallaíonn ‘Acht 2009’ an tAcht fán nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009;

ciallaíonn ‘GNBS’ an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní;

ciallaíonn ‘fochuideachta de chuid GNBS’, i ndáil le
hionstraim dá dtagraítear i bhfo-alt (3) comhlacht
corpraithe atá i gcomhlachas le GNBS de réir fhorálacha
alt 79 an tráth a fhorghníomhaítear an ionstraim.

(2)(a) I gcás aon chuid de ghnáth-scairchaipiteal,
de réir bhrí alt 79, comhlachta chorpraithe
eile (dá ngairtear ‘an chéad chomhlacht
corpraithe’ san fho-alt seo) a bheith ar
úinéireacht go díreach ag GNBS, ansin
measfar GNBS a bheith i gcomhlachas leis
an gcéad chomhlacht corpraithe de réir
fhorálacha alt 79.

(b) I gcás an chéad chomhlacht corpraithe a
bheith i gcomhlachas, go díreach nó go
neamhdhíreach, le comhlacht corpraithe eile
(dá ngairtear ‘an dara comhlacht corpraithe’
sa mhír seo) de réir fhorálacha alt 79, ansin
measfar GNBS a bheith i gcomhlachas leis
an dara comhlacht corpraithe de réir
fhorálacha alt 79.

(3) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoi réim
ná faoi threoir aon Cheannteidil i Sceideal 1 ar ionstraim—

(a) lena ndéanann GNBS, fochuideachta de chuid
GNBS nó foras rannpháirteach aon mhaoin,
sócmhainn nó doiciméadacht a dhíol le
GNBS nó le fochuideachta de chuid GNBS,
a aistriú chuici, a léasú léi nó a dhiúscairt
chuici ar shlí eile,
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

(b) lena ndéantar urrúis arna n-eisiúint de réir
Acht 2009 chun críocha alt 47(2)(b), 48(2)(b)
nó 49 den Acht sin a aistriú chuig
fochuideachta de chuid GNBS nó chuig foras
rannpháirteach,

(c) lena ndéanann GNBS nó fochuideachta de
chuid GNBS urrúis arna n-eisiúint de réir
Acht 2009 a aistriú chuig fochuideachta de
chuid GNBS chun críocha alt 47(2)(a) nó
48(2)(a) den Acht sin,

(d) lena ndéanann GNBS nó fochuideachta de
chuid GNBS sócmhainn bhainc, urrús nó
maoin eile a aistriú chuig foras
rannpháirteach i dtaca le halt 125 d’Acht
2009, nó

(e) lena ndéantar aon mhaoin a aistriú chuig
GNBS nó fochuideachta de chuid GNBS nó
a dhiúscairt chuici ar shlí eile mar
shocraíocht nó mar pháirtsocraíocht ar
shócmhainn bhainc fhaighte.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 12(2) maidir le hionstraim a
bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir léi.

(5) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hionstraimí a
fhorghníomhaítear ar an lá bunaithe (de réir bhrí alt 4
d’Acht 2009) nó dá éis.”.

CUID 10

Leasuithe ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt I bhfomhír (i)(II), “Pinsean,” a chur in ionad “Pinsean,
172A(1)(a), nó”
an míniú ar
“dáileadh
iomchuí”

2 Alt I ndiaidh fhomhír (i)(III) an méid seo a leanas a chur
172A(1)(a), isteach—
an míniú ar
“dáileadh “(IV) chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um
iomchuí” Bainistíocht Sócmhainní, nó cuideachta dá

dtagraítear in alt 616(1)(g), agus”.

3 I ndiaidh alt 230A, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Beidh brabúis GNBS díolmhaithe ó cháin chorparáide.

230AA.—D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna
Cánach Corparáide, beidh aon bhrabúis a eascróidh chuig
an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, díolmhaithe ó cháin chorparáide.”.

4 Alt 246(3) I ndiaidh mhír (e), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(ea) ús arna íoc—

(i) leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní nó le
cuideachta dá dtagraítear in alt
616(1)(g),
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Náisiúnta um Bainistı́ocht Sócmhainnı́

2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

(ii) leis an Stát ag gníomhú dó tríd an
nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní nó trí
chuideachta dá dtagraítear in alt
616(1)(g), nó

(iii) ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní nó ag
cuideachta dá dtagraítear in alt 616(1)(g)
le Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta,

(eb) ús arna íoc—

(i) ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní,

(ii) ag cuideachta dá dtagraítear in alt
616(1)(g), nó

(iii) ag an Stát ag gníomhú dó tríd an
nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, nó trí
chuideachta dá dtagraítear in alt
616(1)(g),

le duine a bhfuil, de bhua dlí críche iomchuí,
cónaí air nó uirthi chun críocha cánach sa
chríoch iomchuí, ach amháin, i gcás gur
cuideachta an duine, más rud é go n-íoctar an
t-ús sin leis an gcuideachta i dtaca le trádáil nó
gnó a sheolann an chuideachta sa Stát trí
bhrainse nó gníomhaireacht,”.

5 Alt 256(1), I ndiaidh fhomhír (iiic), an méid seo a leanas a chur
an míniú ar isteach—
“taisce
iomchuí”, “(iiid) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
mír (a) Bainistíocht Sócmhainní,

(iiie) an Stát ag gníomhú dó tríd an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní,”.

6 Alt 396(1) “Faoi réir alt 396C, i gcás go mbainfidh” a chur in ionad
“I gcás go mbainfidh”.

7 I ndiaidh alt 396B, an méid seo a leanas a chur isteach—

“Faoiseamh ó Cháin Chorparáide i leith caillteanas foras
rannpháirteach.

396C.—(1)(a) San alt seo—

ciallaíonn ‘caillteanais inchomhairimh’, i ndáil le
tréimhse chuntasaíochta forais rannpháirtigh,
caillteanais arna dtabhairt ar aghaidh ó thréimhsí
cuntasaíochta roimhe sin arb inchomhairimh
faoiseamh ina leith faoi alt 396(1) sa tréimhse
chuntasaíochta sin nó i dtréimhsí cuntasaíochta dá
héis sin;

ciallaíonn ‘grúpchuideachta’, do thréimhse
chuntasaíochta i ndáil le foras rannpháirteach (dá
ngairtear an ‘foras céadluaite’ sa mhíniú seo),
cuideachta atá ina foras rannpháirteach agus a
bhfuil tréimhse chuntasaíochta aici atá
comhthráthach le tréimhse chuntasaíochta an
fhorais chéadluaite más rud é, le linn thréimhse
chuntasaíochta an fhorais chéadluaite—

(a) gur fochuideachta de chuid an fhorais
chéadluaite an chuideachta,
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Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

(b) gur fochuideachta de chuid na cuideachta
an foras céadluaite, nó

(c) gur fochuideachtaí de chuid tríú
cuideachta an chuideachta agus an foras
céadluaite araon;

tá le ‘foras rannpháirteach’ agus ‘fochuideachta’ na
bríonna céanna faoi seach atá leo in alt 4 den Acht
fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009;

ciallaíonn ‘méid iomchuí’ do thréimhse
chuntasaíochta i ndáil le foras rannpháirteach 50
faoin gcéad den mhéid, más ann, dar mó
comhiomlán an ioncaim trádála, más ann, de chuid
an fhorais rannpháirtigh agus a ghrúpchuideachtaí
don tréimhse chuntasaíochta ná comhiomlán na
gcaillteanas trádála, más ann, a bheidh tabhaithe
ag an bhforas rannpháirteach agus a
ghrúpchuideachtaí sa tréimhse chuntasaíochta sin;

ciallaíonn ‘teorainn iomchuí’ i ndáil le tréimhse
chuntasaíochta forais rannpháirtigh méid a
chinnfear de réir na foirmle—

A X B

C

i gcás—

gurb é A an méid iomchuí don tréimhse
chuntasaíochta i ndáil leis an bhforas
rannpháirteach,

gurb é B méid comhiomlán an ioncaim
trádála, más ann, de chuid an fhorais
rannpháirtigh don tréimhse
chuntasaíochta roimh aon
fhaoiseamh i leith caillteanas
inchomhairimh, agus

gurb é C méid comhiomlán an ioncaim
trádála, más ann, de chuid an fhorais
rannpháirtigh agus a
ghrúpchuideachtaí don tréimhse
chuntasaíochta roimh aon
fhaoiseamh i leith caillteanas
inchomhairimh.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) tá tréimhse chuntasaíochta cuideachta
comhthráthach le tréimhse
chuntasaíochta cuideachta eile má
thosaíonn an tréimhse chuntasaíochta
chéadluaite an lá céanna agus má
chríochnaíonn sí an lá céanna leis an
dara tréimhse chuntasaíochta a luaitear,
agus

(ii) aon tagairtí d’ioncam trádála nó do
chaillteanais trádála is tagairtí iad
d’ioncam trádála nó do chaillteanais
trádála, de réir mar a bheidh, a
eascróidh—

(I) chuig cuideachta a chónaíonn sa
Stát, nó

(II) trí bhrainse nó as brainse nó trí
ghníomhaireacht nó as
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2009.

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

gníomhaireacht sa Stát de chuid
cuideachta nach gcónaíonn
amhlaidh.

(2) Más rud é, maidir le haon tréimhse chuntasaı́ochta, go
ndéanann foras rannpháirteach éileamh faoi fho-alt 396(1) ar
fhaoiseamh i leith caillteanas inchomhairimh a tabhaı́odh, nó
a mheastar faoi fho-alt (3) a tabhaı́odh, i dtrádáil arna
seoladh ag an bhforas sin, nı́ mó méid na gcaillteanas a
fhéadfar a fhritháireamh i gcoinne ioncaim trádála ón trádáil
sa tréimhse chuntasaı́ochta sin ná teorainn iomchuı́ an fhorais
rannpháirtigh don tréimhse sin.

(3)(a) Faoi réir fho-alt (2) agus mhíreanna (b) agus (c),
más rud é i ndáil le tréimhse chuntasaíochta—

(i) go bhfuil méid caillteanas inchomhairimh
(dá ngairtear na ‘caillteanais
inchomhairimh bhreise’ san fho-alt seo)
ag foras rannpháirteach nach féidir leis
faoiseamh a fháil ina leith don tréimhse
sin, agus

(ii) go bhféadfadh grúpchuideachta i ndáil leis
an bhforas sin, tar éis an faoiseamh go
léir faoi alt 396(1), más ann, a mbeadh sí
ina theideal thairis sin (lena n-áirítear
faoi threoir éileamh eile arna ndéanamh
faoin bhfo-alt seo) a éileamh, faoiseamh
nó tuilleadh faoisimh a fháil faoi alt
396(1) don tréimhse chuntasaíochta sin
dá measfaí cuid de na caillteanais
inchomhairimh bhreise de chuid an
fhorais rannpháirtigh nó iad go léir a
bheith tabhaithe ag an
ngrúpchuideachta,

ansin, ar an ngrúpchuideachta do dhéanamh éilimh
chuige sin, féadfaidh an foras rannpháirteach méid
de na caillteanais inchomhairimh bhreise sin nach
mó ná an méid a bhféadfadh an ghrúpchuideachta
faoiseamh a fháil ina leith don tréimhse
chuntasaíochta sin a ghéilleadh don
ghrúpchuideachta, tar éis gach faoiseamh eile faoi
alt 396(1) a éileamh a bhfuil sé ina theideal, agus—

(I) measfar chun críocha alt 396(1) gurb í
an ghrúpchuideachta sin a thabhaigh
na caillteanais sin agus déanfaidh sí
an méid a ghéilltear amhlaidh a
fhritháireamh i gcoinne a hioncaim
trádála don tréimhse chuntasaíochta,
is ioncam a áireofar mar ioncam
arna laghdú den mhéid sin, agus

(II) measfar, chun críocha uile na
nAchtanna Cánach Corparáide,
caillteanais inchomhairimh na
cuideachta géilltí a bheith laghdaithe
den mhéid arna ghéilleadh.

(b) Féadfaidh níos mó ná grúpchuideachta
amháin éileamh faoin bhfo-alt seo a
dhéanamh maidir leis an bhforas
rannpháirteach céanna agus leis an tréimhse
chuntasaíochta chéanna de chuid an fhorais
sin ach, cibé acu faoi threoir an ailt seo nó
aon ailt eile de na hAchtanna Cánach
Corparáide nó aon teaglama den chéanna,
ní thabharfar faoiseamh níos mó ná uair
amháin i leith méid caillteanas
inchomhairimh.
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(c) Maidir le héileamh ar fhaoiseamh faoin bhfo-
alt seo—

(i) déanfar é sa tuairisceán a cheanglaítear a
thabhairt faoi alt 951 don tréimhse
chuntasaíochta de chuid na
grúpchuideachta atá ag éileamh an
fhaoisimh,

(ii) nı́ mór toiliú an fhorais rannpháirtigh a fháil
ina leith, ar toiliú é a chuirfear in iúl don
chigire i cibé foirm a cheanglóidh na
Coimisinéirı́ Ioncaim, agus

(iii) déanfar é laistigh de 2 bhliain ó
dheireadh na tréimhse cuntasaíochta
lena mbaineann an t-éileamh.

(4) (a) Faoi réir fhomhír (b), i gcás go bhfaigheann
an cigire amach go bhfuil aon fhaoiseamh a
éilítear de réir an ailt seo iomarcach nó
tagtha chun bheith iomarcach, déanfaidh sé
nó sí measúnacht i leith cánach corparáide
faoi Chás 1 de Sceideal D maidir leis an
méid is cóir a mhuirearú ina thuairim nó ina
tuairim.

(b) Ní dochar fomhír (a) do dhéanamh
measúnachta faoi alt 919(5)(b)(iii) ná do
dhéanamh na gcoigeartuithe eile sin go léir
mar urscaoileadh nó aisíoc cánach nó ar shlí
eile de réir mar is gá i gcás an iomarca
faoisimh a bheith faighte ag cuideachta.

(5) Tá éifeacht leis an alt seo maidir le tréimhsí
cuntasaíochta dar tosach tráth rite an Achta fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
2009 nó dá éis.”.

8 Alt 495(10) An méid seo a leanas a chur ina ionad—

“(10) Faoi réir alt 507, ní ceadmhach don chuideachta
tráth ar bith le linn na tréimhse cuí—

(a) rialú a bheith aici (nó rialú a bheith aici i
dteannta aon duine a bhfuil baint aige nó
aici léi) ar chuideachta eile nó a bheith faoi
rialú ag cuideachta eile (nó ag cuideachta
eile agus ag aon duine a bhfuil baint aige nó
aici leis an gcuideachta eile sin), murab í an
Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní nó cuideachta dá dtagraítear in
alt 616(1)(g) a fheidhmíonn an rialú sin, nó

(b) a bheith ina fochuideachta 51 faoin gcéad de
chuid aon chuideachta seachas an
Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní nó cuideachta dá dtagraítear in
alt 616(1)(g), ná fochuideachta 51 faoin
gcéad a bheith aici féin,

agus ní cead aon chomhshocraíochtaí a bheith ar marthain
tráth ar bith i rith na tréimhse sin a bhféadfadh an
chuideachta dá mbua teacht faoi réim mhír (a) nó (b).”.

9 Alt 530(1) I ndiaidh an mhínithe ar “oibríochtaí próiseála feola”, an
méid seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘GNBS’ agus ‘grúpeintiteas de chuid GNBS’
na bríonna céanna, faoi seach, atá leo san Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009;”.
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10 Alt 530(1), “, ná conradh idir GNBS agus grúpeintiteas de chuid
an míniú ar GNBS ná conradh idir grúpeintiteas de chuid GNBS agus
“conradh grúpeintiteas eile de chuid GNBS” a chur isteach i ndiaidh
iomchuí” “conradh fostaíochta”.

11 Alt 616(1) I ndiaidh mhír (f), an méid seo a leanas a chur isteach:

“(g) D’ainneoin mhír (b)—

(i) is fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad
de chuid na Gníomhaireachta Náisiúnta
um Bainistíocht Sócmhainní cuideachta
(dá ngairtear ‘an chuideachta
chéadluaite’ sa mhír seo) i gcás gur leis
an nGníomhaireacht sin, go díreach, aon
chuid de ghnáth-scairchaipiteal na
cuideachta sin, agus

(ii) is fochuideachta éifeachtach 75 faoin
gcéad de chuid na Gníomhaireachta
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
aon chuideachta eile is fochuideachta
éifeachtach 75 faoin gcéad de chuid na
cuideachta céadluaite.”.

12 Alt 623(2) “Faoi réir fho-alt (2A), tá feidhm ag an alt seo más rud
é—” a chur in ionad “Tá feidhm ag an alt seo más rud
é—”.

13 Alt 623 I ndiaidh fho-alt (2), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(2A)(a) Níl feidhm ag an alt seo maidir le
sócmhainn bhainc i gcás go bhfuair aon cheann
díobh seo a leanas an tsócmhainn sin an lá
bunaithe nó dá éis—

(i) GNBS, nó

(ii) cuideachta lena mbaineann alt 616(1)(g) ón
nGníomhaireacht sin nó ó chuideachta lena
mbaineann an mhír sin.

(b) San fho-alt seo, tá le ‘sócmhainn bhainc’, ‘lá
bunaithe’ agus ‘GNBS’ na bríonna céanna,
faoi seach, atá leo san Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009.”.

14 I ndiaidh alt 644AA, cuirtear isteach—

“Mar a dhéileálfar le brabúis nó gnóchain ó athchriosuithe
talún.

644AB.—(1) San alt seo—

tá le ‘bonntréimhse’ an bhrí chéanna atá leis in alt 127(1);

tá le ‘cuideachta’ an bhrí chéanna atá leis in alt 4;

ciallaíonn ‘oibríochtaí foirgníochta’, i ndáil le talamh,
oibríochtaí d’aon cheann de na tuairiscí dá dtagraítear sa
mhíniú ar ‘oibríochtaí foirgníochta’ in alt 530(1);

ciallaíonn ‘úsáid talún forbraíochta’ úsáidí cónaitheacha,
tráchtála nó tionsclaíocha nó meascán de na húsáidí sin;

tá le ‘dáileadh’ an bhrí chéanna atá leis in alt 130(2);

ciallaíonn ‘úsáid talún neamhfhorbraíochta’ úsáid talún
arb éard í úsáid talmhaíochta, spáis oscailte, áineasa nó
taitneamhachta nó meascán de na húsáidí sin;
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2009.
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ciallaíonn ‘talamh cáilitheach’ talamh a dhiúscraítear aon
tráth i gcúrsa gnó, is talamh—

(a) a diúscraíodh le húdarás ag a bhfuil
cumhachtaí ceannaigh éigeantaigh i gcás gur
deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim nach
ndéanfaí an diúscairt murach feidhmiú na
gcumhachtaí sin nó murach gur thug an
t-údarás fógra foirmiúil gur bheartaigh sé na
cumhachtaí sin a fheidhmiú, nó

(b) a dhiúscair cuideachta dá dtagraítear in alt
616(1)(g);

ciallaíonn ‘athchriosú’ athrú ar chriosú talún i bplean
forbartha nó i bplean limistéir áitiúil arna dhéanamh nó
arna athrú an 30 Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis faoi
Chuid II den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ó
úsáidí talún neamhfhorbraíochta go dtí úsáidí talún
forbraíochta nó ó úsáid talún forbraíochta amháin go dtí
úsáid talún forbraíochta eile lena n-áirítear meascán
d’úsáidí den sórt sin.

(2) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le brabúis nó gnóchain a eascróidh ó
dhéileáil i dtalamh, nó ó thalamh a
fhorbairt, i gcúrsa gnó arb éard é nó a
n-áirítear ann déileáil i dtalamh, nó forbairt
talún, is trádáil faoi réim Sceideal D, nó
cuid de thrádáil den sórt sin, nó a meastar
gur trádáil, nó cuid de thrádáil, den sórt sin
í, nó

(b) maidir le haon ghnóchan de chineál caipitiúil
a eascróidh go díreach nó go
neamhdhíreach ó dhiúscairt talún agus arb
éard é, de bhua alt 643, brabúis nó gnóchain
ar ar inmhuirearaithe cáin faoi Chás IV de
Sceideal D,

a mhéid is inchurtha síos d’athchriosú na talún sin na
brabúis nó gnóchain.

(3) D’ainneoin aon fhorála dá mhalairt sna hAchtanna
Cánach Corparáide, ach faoi réir an ailt seo, ní bheidh
cuideachta inmhuirearaithe i leith cánach corparáide
maidir le brabúis nó gnóchain lena mbaineann an t-alt seo
agus, dá réir sin, ní mheasfar, chun críocha cánach
corparáide, gur brabúis nó gnóchain de chuid na
cuideachta na brabúis nó gnóchain sin.

(4) D’ainneoin aon fhorála eile de chuid na nAchtanna
Cánach agus faoi réir fho-ailt (6) agus (7), a mhéid is
brabúis nó gnóchain lena mbaineann an t-alt seo brabúis
nó gnóchain bonntréimhse do bhliain mheasúnachta—

(a) beidh na brabúis nó gnóchain sin
inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim don
bhliain sin de réir ráta 80 faoin gcéad, agus

(b) tabharfar neamhaird ar na brabúis nó
gnóchain sin chun críocha uile na
nAchtanna Cánach, seachas na críocha sin a
bhaineann le cáin ioncaim, agus le haon ús
nó pionóis ar an gcáin sin, a mheasúnú, a
bhailiú agus a ghnóthú.

(5) (a) A mhéid a bheidh caillteanas inchurtha
síos d’athchriosú talún dá dtagraítear i bhfo-
alt (2), maidir leis an gcaillteanas sin—
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2009.
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leasaítear

(i) féadfar é a thabhairt ar aghaidh
agus ní ceadmhach é a asbhaint
ach amháin as méid na mbrabús
nó na ngnóchan lena mbaineann
an t-alt seo d’aon bhliain
mheasúnachta dá éis sin agus ní
ceadmhach é a fhritháireamh ach
amháin i gcoinne an chéanna,
agus

(ii) i gcás cuideachta, tabharfar
neamhaird air chun críocha na
nAchtanna Cánach Corparáide.

(b) Aon fhaoiseamh faoin bhfo-alt seo tabharfar
é a mhéid is féidir in aghaidh na mbrabús
nó na ngnóchan don chéad bhliain
mheasúnachta dá éis sin agus, a mhéid nach
nach féidir é a thabhairt amhlaidh, tabharfar
é ó na brabúis nó gnóchain don bhliain
mheasúnachta ina dhiaidh sin agus mar sin
de do bhlianta dá héis.

(6) I gcás duine aonair a bheith inchurtha faoi cháin de
réir fho-alt (4) maidir le brabúis nó gnóchain, ní áireofar
na brabúis nó na gnóchain in ioncam ináirithe—

(a) de réir bhrí alt 2(1) den Acht Comhdhlúite
Leasa Shóisialaigh 2005, ná

(b) de réir bhrí alt 1 den Acht um Ranníocaí
Sláinte 1979,

chun críocha na nAchtanna sin nó aon rialachán arna
ndéanamh faoi na hAchtanna sin.

(7) Chun críocha na nAchtanna Cánach le linn na
brabúis nó gnóchain lena mbaineann an t-alt seo a ríomh,
ní thabharfar aon aird, le linn na brabúis nó gnóchain sin
a chinneadh, ar an gcuid sin, más ann, de bhrabúis nó
gnóchain is inchurtha—

(a) i leith oibríochtaí foirgníochta ar an talamh,
nó

(b) i leith talún cáilithí.

(8) Más rud é, d’fhonn éifeacht a thabhairt
d’fhorálacha fho-ailt (2), (4) agus (7), gur gá cionroinnt a
dhéanamh ar bhrabúis agus gnóchain, ar mhéideanna is
infhaighte nó ar chaiteachais a thabhófar, déanfar an
chionroinnt sin ar mhodh a bheidh cóir réasúnach.

(9) I gcás go ndéanfaidh cuideachta dáileadh go
páirteach as brabúis nó gnóchain lena mbaineann an t-alt
seo agus go páirteach as brabúis nó gnóchain eile, ansin
déileálfar leis an dáileadh amhail is dá mba éard é 2
dháileadh arna ndéanamh as na brabúis nó gnóchain lena
mbaineann an t-alt seo agus as brabúis nó gnóchain eile
faoi seach.

(10) An méid sin d’aon dáileadh a rinneadh as brabúis
nó gnóchain lena mbaineann an t-alt seo, ní mheasfar gur
ioncam é chun aon chríche de chuid na nAchtanna
Cánach Ioncaim ná ní áireofar é in ioncam ináirithe—

(a) de réir bhrí alt 2(1) den Acht Comhdhlúite
Leasa Shóisialaigh 2005, ná

(b) de réir bhrí alt 1 den Acht um Ranníocaí
Sláinte 1979,
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chun críocha na nAchtanna sin nó aon rialachán arna
ndéanamh faoi na hAchtanna sin.

(11) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2010 agus blianta measúnachta dá éis sin.”.

15 I ndiaidh alt 649A, cuirtear isteach—

“Gnóchain amhantair ó athchriosuithe: an ráta muirir.

649B.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘úsáid talún forbraíochta’ úsáidí cónaitheacha,
tráchtála nó tionsclaíocha nó meascán de na húsáidí sin;

ciallaíonn ‘caillteanas a eascraíonn de dhroim athchriosú’
caillteanas arna dhéanamh an 30 Deireadh Fómhair 2009
nó dá éis ar dhiúscairt talún a mhéid a bheidh an
caillteanas sin inchurtha go hiomlán i leith laghdú ar
mhargadhluach na talún a eascróidh de dhroim athchriosú,
is caillteanas a bheidh fágtha gan fhaoiseamh éifeachtach
thairis sin;

ciallaíonn ‘úsáid talún neamhfhorbraíochta’ úsáid talún
arb éard í úsáid talmhaíochta, spáis oscailte, áineasa nó
taitneamhachta nó meascán de na húsáidí sin;

ciallaíonn ‘athchriosú’ athrú ar chriosú talún i bplean
forbartha nó i bplean limistéir áitiúil arna dhéanamh nó
arna athrú an 30 Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis faoi
Chuid II den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ó
úsáidí talún neamhfhorbraíochta go dtí úsáidí talún
forbraíochta nó ó úsáid talún forbraíochta amháin go dtí
úsáid talún forbraíochta eile lena n-áirítear meascán
d’úsáidí den sórt sin;

ciallaíonn ‘gnóchan amhantair’ aon mhéadú ar
mhargadhluach talún is inchurtha i leith athchriosú.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairt iomchuí,
arna déanamh an 30 Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis, i
gcás gurb éard í an diúscairt—

(a) talamh ab ábhar d’athchriosú ón uair a fuair
an duine atá ag déanamh na diúscartha é,

(b) talamh a fuarthas ó dhuine bainteach agus ar
chostas, chun críocha na nAchtanna
Gnóchan Caipitiúil, seachas margadhluach
an costas fála, i gcás gur tharla an t-
athchriosú le linn tréimhse úinéireachta
ceachtar duine, nó

(c) talamh ab ábhar do sheicheamh d’aistrithe
idir daoine bainteacha, más le linn na
tréimhse idir an dáta diúscartha agus an
dáta is déanaí ba mhargadhluach an costas
fála, ag céim ar bith sa seicheamh, a tharla
an t-athchriosú.

(3) D’ainneoin alt 28(3), is é 80 faoin gcéad an ráta
cánach gnóchan caipitiúil i leith gnóchain inmhuirearaithe,
arb éard é an ceann is lú den ghnóchan a eascróidh de
dhroim na diúscartha agus den ghnóchan amhantair, a
fhabhróidh chuig duine ar dhiúscairt iomchuí lena
mbaineann an t-alt seo.

(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairt
talún lena mbaineann fo-alt (2) i gcás—

(a) go ndéanfar an talamh a dhiúscairt le húdarás
ag a mbeidh cumhachtaí ceannaigh
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éigeantaigh, ach sin sa chás amháin gur
deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim nach
ndéanfaí an diúscairt murach feidhmiú na
gcumhachtaí sin nó murach an t-údarás do
thabhairt fógra fhoirmiúil go mbeartaíonn sé
na cumhachtaí sin a fheidhmiú, nó

(b) gur diúscairt ag cuideachta dá dtagraítear in
alt 616(1)(g) an diúscairt,

agus, dá réir sin, is é a bheidh sa ráta cánach gnóchan
caipitiúil i leith gnóchain inmhuirearaithe as diúscairt
iomchuí a shonraítear i míreanna (a) go (c) an ráta dá
dtagraítear in alt 28(3).

(5) D’ainneoin aon fhorála dá mhalairt sna hAchtanna
um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, ní dhéanfar aon
chaillteanas a fhabhróidh ar aon diúscairt, seachas
caillteanas a eascróidh de dhroim athchriosú, a asbhaint as
gnóchan inmhuirearaithe lena mbaineann an t-alt seo.

(6) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí
iomchuí arna ndéanamh an 30 Deireadh Fómhair 2009 ná
dá éis.”.

16 Alt “nó” a scriosadh.
730D(2)(b)(v)

17 Alt “nó” a chur isteach i ndiaidh “aon Chúirte,”.
730D(2)(b)(vi)

18 Alt I ndiaidh fhomhír (vi), an méid seo a leanas a chur
730D(2)(b) isteach—

“(vii) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní,”.

19 Alt “nó” a scriosadh.
730E(3)(e)(v)

20 Alt “nó” a chur isteach i ndiaidh “aon Chúirte,”.
730E(3)(e)(vi)

21 Alt I ndiaidh fhomhı́r (vi), an méid seo a leanas a chur isteach—
730E(3)(e)

“(vii) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní,”.

22 Alt “i mír (e)” a chur in ionad “i bhfomhír (i) go (v), nó (vi)
730E(3)(f) de mhír (e)”.

23 Alt 739D(6) I ndiaidh mhír (k), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(ka) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní agus go bhfuil
dearbhú sa chéill sin déanta aici don
ghnóthas infheistíochta,”.

24 Alt 980 I ndiaidh fho-alt (11), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(12) Ní comaoin chun críocha an ailt seo forghníomhú
fiach-urrúis ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní nó ag cuideachta lena mbaineann
alt 616(1)(g).

(13) Níl feidhm ag fo-alt (9) maidir leis an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
ná le cuideachta lena mbaineann alt 616(1)(g).

(14) Níl feidhm ag an alt seo maidir le diúscairt ag
cuideachta, ar cuideachta lena mbaineann alt 616(1)(g) a
bheadh inti dá mba thagairt d’fhochuideachta 51 faoin
gcéad an tagairt san alt sin d’fhochuideachta 75 faoin
gcéad.
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(15) Chun críocha an ailt seo, ní phléifear le
forghníomhú fiach-urrúis ag an nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní ná ag cuideachta
lena mbaineann alt 616(1)(g) mar dhiúscairt ar
shócmhainn.”.

25 Sceideal 13 I ndiaidh mhír 173, an méid seo a leanas a chur isteach—

“174. An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní nó cuideachta lena mbaineann alt 616(1)(g).”.

26 Sceideal 15, I ndiaidh mhír 42, an méid seo a leanas a chur isteach—
Cuid 1

“43. An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní.”.
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CUID 11

Leasuithe ar an Acht Cánach Breisluacha 1972

Ítim An fhoráil a An leasú
leasaítear

1 Alt 4B(2) “Faoi réir fho-ailt (3), (5), (7) agus (8)” a chur in ionad
“Faoi réir fho-ailt (3), (5) agus (7)”.

2 Alt 4B(5) “Faoi réir fho-alt (8), i gcás ina ndéanfaidh duine
inchánach” a chur in ionad “I gcás ina ndéanfaidh duine
inchánach”.

3 Alt 4B(7) I ndiaidh mhír (b), an méid seo a leanas a chur isteach—

“(c) I gcás inar soláthar earraí dochorraithe lena
mbainfeadh an fo-alt seo soláthar iomchuí,
pléifear dá éis sin leis an bhfaighteoir, chun
críocha an fho-ailt seo i leith na n-earraí
dochorraithe sin, amhail is dá mba dhuine a
bheadh bainteach (de réir bhrí alt 7A) leis an
duine a d’fhorbair na hearraí dochorraithe sin é.

(d) San fho-alt seo agus i bhfo-alt (8)—

tá le ‘faighteoir’ an bhrí a shanntar dó le halt
8(1C).

tá le ‘soláthar iomchuí’ an bhrí a shanntar dó
le halt 8(1C).”.

4 Alt 4B I ndiaidh fho-alt (7), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(8)(a) I gcás ina ndéanfar soláthar iomchuí agus i gcás
ina mbeadh an soláthar sin díolmhaithe thairis sin
de réir fho-alt (2), féadfaidh an faighteoir a
roghnú an soláthar sin a chur faoi cháin (dá
ngairtear ‘rogha le haghaidh cánachais’ san fho-alt
seo), agus i gcás ina bhfeidhmeofar an rogha sin,
beidh cáin inmhuirearaithe, d’ainneoin fho-alt (2),
ar an soláthar sin, agus sa chás sin ní bheidh
feidhm ag fo-alt (5). Ní bheidh feidhm ag an
rogha le haghaidh cánachais maidir le soláthairtí
iomchuí a bheidh díolmhaithe de réir alt 4(9) nó
fho-alt (2) nó (6)(b) d’alt 4C.

(b) Measfar go bhfeidhmíonn an faighteoir an rogha le
haghaidh cánachais i ndáil le soláthar iomchuí a
bheadh díolmhaithe thairis sin de réir mhíreanna
(b), (c), (d) agus (e) d’fho-alt (2).”.

5 Alt 8 I ndiaidh fho-alt (1B), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(1C)(a) I gcás ina ndéanfar soláthar iomchuí, ansin
beidh an faighteoir ina dhuine cuntasach nó ina
duine cuntasach i ndáil leis an soláthar sin agus
dlífidh sé nó sí an cháin is inmhuirearaithe i ndáil
leis an soláthar sin a íoc amhail is dá ndéanfadh
an faighteoir sin an soláthar earraí sin i gcúrsa
gnó nó ag bisiú gnó.

(b) I gcás ina mbeidh feidhm ag mír (a) ní bheidh an
soláthróir cuntasach in íoc na cánach i ndáil leis
an soláthar iomchuí ná ní dhlífidh sé nó sí an
cháin sin a íoc.

(c) San fho-alt seo—

tá le ‘GNBS’ an bhrí a shanntar dó leis an
Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009;
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ciallaíonn ‘eintiteas de chuid GNBS’ duine nó
comhlacht daoine lena bhfuil GNBS bainteach
de réir bhrí alt 7A;

ciallaíonn ‘soláthar iomchuí’ soláthar earraí is
aistriú úinéireachta earraí a dhéantar le hordú
dílseacháin arna dhéanamh de réir alt 153 den
Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní 2009,

ciallaíonn ‘faighteoir’, i ndáil le soláthar
iomchuí, GNBS agus aon eintiteas de chuid
GNBS;

ciallaíonn ‘soláthróir’ i ndáil le soláthar
iomchuí an muirearóir dá dtagraítear in alt
153 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta
um Bainistíocht Sócmhainní 2009.”.

6 Alt “alt 4B(6)(a), 4(8) nó 8(1C)” a chur in ionad “alt
12(1)(a)(iiic) 4B(6)(a) nó 4(8)”.

7 Alt 12E I ndiaidh fho-alt (9), an méid seo a leanas a chur
isteach—

“(9A)(a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (9), más rud é—

(i) go ndéanfar soláthar bainteach agus go
ndéanfaidh an díoltóir comhaontú i
scríbhinn leis an gceannaitheoir á rá go
mbeidh an ceannaitheoir sin freagrach
as gach oibleagáid faoin alt seo i ndáil
leis an earra caipitiúil ón dáta a
sholáthrófar an t-earra caipitiúil sin nó
a aistreofar é, amhail is—

(I) dá mba í an cháin iomlán a thabhaigh
an ceannaitheoir sin agus an méid a
d’asbhain sé nó sí i ndáil leis an
earra caipitiúil an cháin iomlán a
thabhaigh an díoltóir sin agus an
méid a d’asbhain sé nó sí, agus

(II) dá ndéanfaí aon choigeartuithe a
gceanglaítear faoin alt seo ar an
gceannaitheoir sin iad a dhéanamh,

agus

(ii) go n-eiseoidh an díoltóir chuig an
gceannaitheoir cóip de thaifead an
earra chaipitiúil i leith an earra
chaipitiúil dá dtagraítear i bhfomhír (i).

(b) I gcás ina mbeidh feidhm ag mír (a) beidh
an ceannaitheoir freagrach as na
hoibleagáidí dá dtagraítear i mír (a)(i)
agus úsáidfidh sé nó sí an fhaisnéis sa
chóip de thaifead an earra chaipitiúil arna
heisiúint ag an díoltóir de réir mhír (a)(ii)
chun aon cháin is inmhuirearaithe nó is
inasbhainte de réir an ailt seo i leith an
earra chaipitiúil sin ag an gceannaitheoir
sin ón dáta a dhéanfar an soláthar nó an t-
aistriú dá dtagraítear i mír (a)(i) a ríomh.

(c) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘soláthar bainteach’ soláthar nó
aistriú earra chaipitiúil is soláthar nó aistriú a
mbeadh oibleagáid ar dhíoltóir, murach
feidhm an fho-ailt seo, méid cánach dlite a
ríomh air de réir fho-alt (9);
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leasaítear

ciallaíonn ‘ceannaitheoir’ an duine a ndéantar
an soláthar nó an t-aistriú dá dtagraítear i
bhfo-alt (9) dó nó di nó chuige nó chuici;

ciallaíonn ‘díoltóir’ an t-úinéir earraí caipitiúla
dá dtagraítear i bhfo-alt (9) a dhéanann
soláthar nó aistriú an earra chaipitiúil dá
dtagraítear san fho-alt sin.”.


