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ACHT D’ÉASCÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL,
COBHSAÍOCHT AIRGEADAIS AN LIMISTÉIR EURO
INA IOMLÁINE A CHOSAINT AGUS CHUN NA CRÍCHE
SIN DÁ CHUMASÚ ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AS
AN bPRÍOMHCHISTE NÓ AS TORADH FÁIS AN CHISTE
SIN CHUN A CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT SA
STÁT DON CHOMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH
MAIDIR LEIS NA hIASACHTAÍ DÉTHAOBHACHA
COMHTHIOMSAITHE CHUN SOCHAIR DON
PHOBLACHT HEILLÉANACH ARNA DHÉANAMH AG
BALLSTÁIT ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH, LENA
nÁIRÍTEAR AN STÁT, AGUS IDIR NA BALLSTÁIT SIN
AGUS DÁ CHUMASÚ, CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS DE
RÉIR AIRTEAGAL 2 DEN CHOMHAONTÚ SIN,
ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN
SÉ LEIS AN STÁT, DON CHOMHAONTÚ SAORÁIDE
IASACHTA DÁ dTAGRAÍTEAR SAN AIRTEAGAL SIN,
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS NA FÁLTAIS
GO LÉIR A GHEOFAR I LEITH AIRGID A
AIRLEACFAR FAOIN ACHT SEO A ÍOC ISTEACH SA
STÁTCHISTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[20 Bealtaine, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch” an Comhaontú
Idirchreidiúnaíoch maidir leis na hiasachtaí déthaobhacha
comhthiomsaithe chun sochair don Phoblacht Heilléanach a shínigh
an tAire thar ceann an Stáit an 7 Bealtaine 2010, a bhfuil an téacs
de leagtha amach i Sceideal 1;

tá le “saoráid iasachta” an bhrí a shanntar dó le halt 2;

ciallaíonn “Comhaontú Saoráide Iasachta” an Comhaontú dá
dtagraítear in Airteagal 2 den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch,
arna dhéanamh—

(a) ag an bPoblacht Heilléanach mar iasachtaí agus Banc na
Gréige, mar ghníomhaire don iasachtaí, de pháirt, agus
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(b) ag Ballstáit eile an Limistéir Euro a ndéanann an
Coimisiún Eorpach (ag gníomhú dó mar ghníomhaire do
na Ballstáit sin de chuid an Limistéir Euro, seachas
Poblacht Chónaidhme na Gearmáine) ionadaíocht dóibh
agus KfW (ag gníomhú dó ar mhaithe le leas an phobail,
faoi réir threoracha, agus le sochar ráthaíocht, Phoblacht
Chónaidhme na Gearmáine) mar iasachtóirí den pháirt
eile,

a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais.

2.—Faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch agus
an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, féadfar a íoc as an bPríomh-
Chiste nó as toradh fáis an Chiste sin cibé suimeanna, nach mó a
suim san iomlán (dá ngairtear “saoráid iasachta” san Acht seo) ná
€1,500,000,000, chun a chumasú don Stát na híocaíochtaí dá
bhforáiltear sna Comhaontuithe sin a dhéanamh.

3.—Aon airgead a gheofar thar ceann an Stáit i leith na saoráide
iasachta dá bhforáiltear faoi alt 2, cuirfear chun creidmheasa chuntas
an Státchiste é agus beidh sé mar chuid den Phríomh-Chiste agus
beidh sé ar fáil ar aon mhodh ar a mbeidh an Ciste sin ar fáil.

4.—Déanfaidh an tAire, i leith gach bliana a mbeidh aon mhéid
gan aisíoc agus dlite don Stát faoin tsaoráid iasachta, a chur faoi
deara tuarascáil a leagan faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is
indéanta tar éis dheireadh na bliana sin ina mbeidh an fhaisnéis seo
a leanas:

(a) méid comhiomlán an airgid a d’airleac an Stát faoi alt 2 le
linn na bliana sin,

(b) méid comhiomlán an airgid a fuair an Stát faoi alt 3 le linn
na bliana sin,

(c) méid comhiomlán an airgid a d’airleac an Stát faoi alt 2
suas go dtí deireadh na bliana sin,

(d) méid comhiomlán an airgid a fuair an Stát faoi alt 3 suas
go dtí deireadh na bliana sin, agus

(e) méid comhiomlán an airgid a bheidh gan aisíoc agus dlite
don Stát faoin tsaoráid iasachta i ndeireadh na bliana sin.

5.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

6.—Féadfar an tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro 2010
a ghairm den Acht seo.
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SCEIDEAL 1

An Comhaontú Idirchreidiúnaíoch

COMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH

idir

RÍOCHT NA BEILGE
POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE

ÉIRE
RÍOCHT NA SPÁINNE

POBLACHT NA FRAINCE
POBLACHT NA hIODÁILE

POBLACHT NA CIPIRE
ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG

POBLACHT MHÁLTA
RÍOCHT NA hÍSILTÍRE

POBLACHT NA hOSTAIRE
POBLACHT NA PORTAINGÉILE

POBLACHT NA SLÓIVÉINE
POBLACHT NA SLÓVAICE

AGUS
POBLACHT NA FIONLAINNE

8 Bealtaine 2010
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AN COMHAONTÚ IDIRCHREIDIÚNAÍOCH SEO (an
“Comhaontú”)

is comhaontú é arna dhéanamh ag na Ballstáit seo a leanas agus
eatarthu:

Ríocht na Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Ríocht
na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na
Cipire, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht Mhálta, Ríocht na
hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, Poblacht
na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice agus Poblacht na Fionlainne (dá
ngairtear “na Páirtithe” anseo ina dhiaidh seo).

BROLLACH

De bhrí:

(1) Gur iarr an Ghréig (“an tIasachtaí”), an 23 Aibreán 2010,
iasachtaí déthaobhacha ar Bhallstáit eile an Limistéir Euro de
réir Ráiteas Chinn Stáit agus Rialtais an limistéir euro an 25
Márta 2010 agus de réir Ráiteas an Ghrúpa Euro an 11
Aibreán 2010.

(2) De bhun na hiarrata sin, gur chinn ionadaithe Bhallstáit an
Limistéir Euro (seachas an Ghréig), an 2 Bealtaine 2010,
tacaíocht chobhsaíochta a sholáthar don Ghréig i gcreat idir-
rialtasach trí iasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe (“na
hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe”).

(3) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5
Bealtaine 2010, na tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú ar
na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe mar atá leagtha
amach sa Chomhaontú seo a chur ar iontaoibh an Choimisiúin.

(5) Go mbeidh na hIasachtaí Déthaobhacha Comhthiomsaithe faoi
rialú ag forálacha comhaontaithe saoráide iasachta (“an
Comhaontú Saoráide Iasachta”) a dhéanfar idir na Páirtithe sa
Chomhaontú seo, seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine
(“an Ghearmáin”), agus KfW (“KfW”) mar Iasachtóirí (“na
hIasachtóirí”) agus an tIasachtaí agus ag téarmaí an
Chomhaontaithe seo.

(6) Go ndéanfar bearta maidir le comhordú agus faireachas ar
araíonacht bhuiséadach na Gréige agus lena leagfar amach
treoirlínte beartais gheilleagraigh don Ghréig a mhíniú i
gCinneadh ón gComhairle ar bhonn Airteagail 126(9) agus 136
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (an “Cinneadh
ón gComhairle”), agus go ndéanfar an tacaíocht a dheonófar don
Ghréig a chur faoi réir an Ghréig i measc Ballstát eile do
chomhlíonadh beart a bheidh ar comhréir leis an ngníomh sin, ar
bearta iad a leagfar síos i Meabhrán de Bheartais Gheilleagracha
agus Airgeadais, i Meabhrán Tuisceana um Choinníollacht i
dtaca le Beartas Geilleagrach Sonrach agus i Meabhrán Teicniúil
Tuisceana (dá ngairtear an “MT” le chéile anseo ina dhiaidh seo)
ar shínigh an tIasachtaí agus Banc na Gréige gach ceann acu an
3 Bealtaine 2010.

(7) Go n-osclóidh an Coimisiún cuntas in ainm na nIasachtóirí leis
an mBanc Ceannais Eorpach (“BCE”), lena úsáid chun gach
íocaíocht a phróiseáil thar ceann na bPáirtithe, KfW agus an
Iasachtaí i gcomhthéacs na nIasachtaí Déthaobhacha
Comhthiomsaithe.
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Anois, ar an ábhar sin, tá na Páirtithe tar éis comhaontú mar a
leanas:

1. CUSPÓIR

1. Comhaontaíonn na Páirtithe leis seo go ndéanfaidh an Coimisiún
ionadaíocht dóibh in eagrú agus i riaradh na nIasachtaí
Déthaobhacha Comhthiomsaithe atá le deonú don Iasachtaí de
bhun téarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.
Comhaontaíonn na Páirtithe thairis sin ar chomhshocraíochtaí
áirithe eatarthu féin a bhaineann lena gcaidreamh frithpháirteach.

2. Ar Dhaingniúcháin Tiomantais (mar atá leagtha amach in
Iarscríbhinn 4) a bheith faighte ag an gCoimisiún ó chúig Pháirtí
ar a laghad, arb éard iad 2/3 ar a laghad den Tiomantas Iomlán
(“Líon Criticiúil Ballstát”), tiocfaidh an Comhaontú seo in
éifeacht agus beidh sé ina cheangal ar agus idir na Páirtithe sin a
bhfuil Daingniúcháin Tiomantais den sórt sin tugtha acu.
Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm agus tiocfaidh sé chun
bheith ina cheangal ar gach Páirtí eile le héifeacht ón dáta a
gheobhaidh an Coimisiún Daingniúchán Tiomantais an Pháirtí sin.
Admhaítear agus comhaontaítear go bhféadfaidh feidhm
shealadach a bheith ag Daingniúchán Tiomantais Páirtí de réir
dhlíthe agus reachtaíocht náisiúnta an Pháirtí iomchuí.

3. Déanfaidh an Ghearmáin KfW a ainmniú mar Iasachtóir thar
ceann na Gearmáine chun críocha an Chomhaontaithe Saoráide
Iasachta. Féadfaidh an Ghearmáin KfW a cheapadh freisin mar
thoscaire aici i ndáil le comhlíonadh dualgas agus feidhmeanna
áirithe faoin gComhaontú seo, ar choinníoll nach mbeidh KfW i
dteideal ionadaíocht a dhéanamh don Ghearmáin chun críocha
Airteagail 4, 7, agus 8. D’ainneoin cheapadh an toscaire sin,
leanfaidh an Ghearmáin de bheith faoi lándliteanas as
comhlíonadh a cuid oibleagáidí faoin gComhaontú seo. Dá réir
sin, sa Chomhaontú seo agus i ndáil leis an nGearmáin, aon
tagairtí do Pháirtí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus
d’oibleagáidí Páirtí, tagraíonn siad don Ghearmáin agus aon
tagairtí d’Iasachtóirí agus do dhualgais, d’fheidhmeanna agus
d’oibleagáidí Iasachtóirí, tagraíonn siad do KfW mar Iasachtóir
faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus é ag gníomhú ar
mhaithe le leas an phobail, faoi réir na dtreoracha ón nGearmáin
agus le sochar ráthaíocht na Gearmáine, ar choinníoll, i gcás
feidhm, dualgas nó oibleagáid a bheith forchurtha ar Iasachtóir
faoin gComhaontú seo, go ndéanfaidh an Ghearmáin, mar Pháirtí
sa Chomhaontú seo, a chinntiú do na Páirtithe eile agus don
Choimisiún go gcomhlíonfaidh KfW an dualgas, an fheidhm nó an
oibleagáid sin mar Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide
Iasachta.

4. Mura mínítear a mhalairt anseo, beidh le focail agus le habairtí
faoi cheannlitreacha a úsáidtear sa Chomhaontú seo an bhrí a
shanntar dóibh sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

2. AN COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA

1. Comhaontaíonn na Páirtithe go ndéanfaidh an Coimisiún na nithe
seo a leanas a chaibidil thar ceann na bPáirtithe: (i) an Comhaontú
Saoráide Iasachta faoina gcuirfear na hIasachtaí Déthaobhacha
Comhthiomsaithe ar fáil don Iasachtaí faoi réir na dtéarmaí agus
na gcoinníollacha arna leagan amach ann; (ii) an MT leis an
Iasachtaí; agus (iii) aon réamhchoinníollacha a bhailiú agus a
shlánchoimeád. Údaraíonn na Páirtithe (seachas an Ghearmáin)
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leis seo don Choimisiún an Comhaontú Saoráide Iasachta a shíniú
thar a gceann, faoi réir ceadú a fháil ó gach ceann acu roimh ré,
tar éis idirchaidreamh a dhéanamh le BCE. Údaraíonn na
Páirtithe don Choimisiún leis seo an Meabhrán Tuisceana a shíniú
thar a gceann, faoi réir ceadú a fháil ó gach ceann acu roimh ré,
tar éis idirchaidreamh a dhéanamh le BCE. Beidh éifeacht
láithreach leis na húdaruithe sin agus leis an údarú dá dtagraítear
in Airteagal 3 amhail ar shíniú an Chomhaontaithe seo d’ainneoin
théarmaí Airteagal 1(2) thuas.

Féadfaidh na páirtithe a bheith páirteach sna caibidlí leis an
Iasachtaí a mbeidh an Coimisiún i gceannas orthu.

2. Beidh príomhshuim iomlán suas le EUR 80 billiún ag an
gComhaontú Saoráide Iasachta, ag freagairt do mhéid
comhiomlán na n-iasachtaí déthaobhacha a fhéadfaidh na
hIasachtóirí uile a dhéanamh (dá ngairtear “an tSaoráid
Iasachta” ansin).

3. Is é Tiomantas gach Páirtí agus, ina theannta sin, i gcás na
Gearmáine, Tiomantas an Iasachtóra KfW faoi seach faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta méid comhiomlán na hiasachta
déthaobhaí, mar is féidir í a roinnt ina thráinsí bliantúla, a bhfuil
tiomantas tugtha ag an bPáirtí sin (an Ghearmáin thar ceann
KfW) nó ag an Iasachtóir faoi seach é a chur ar fáil, .i. an méid
EUR arna chinneadh tríd an gcéatadán a leagtar amach láimh le
hainm gach Páirtí sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”) in
Iarscríbhinn 2, a chur chun feidhme ar an bpríomhshuim iomlán
EUR 80 billiún, arna leasú ó am go ham de réir Airteagail 2(5)(b)
agus 2(7).

4. Is Tiomantas daingean ceangailteach é Tiomantas gach Páirtí (an
Ghearmáin thar ceann KfW) agus an Iasachtóra faoi seach an
iasacht dhéthaobhach fhreagrach a sholáthar. Níl sé faoi réir aon
nósanna imeachta a chomhlíonadh1 ach amháin iad siúd is gá faoi
dhlí náisiúnta gach Páirtí. Déanfaidh Páirtithe a ndícheall chun na
nósanna imeachta sin a chur i gcrích go tapa. Má chuirtear na
nósanna imeachta sin i gcrích go rathúil, ceanglófar ansin ar na
Páirtithe a bheith páirteach sna hIasachtaí nó a chinntiú go
mbeidh an tIasachtóir faoi seach páirteach iontu, laistigh den
Tiomantas faoi seach, agus na tráinsí bliantúla dá dtagraítear in
Airteagal 2(3) á gcur i gcuntas, más infheidhme, le haghaidh na
méideanna a chinnfidh an Coimisiún de réir an Chomhaontaithe
seo, faoi réir na gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 2(5)(b) agus
4(2) maidir le scaoileadh eisíocaíochta.

5. (a) Má thagann costais maoinithe roimh Iasachtóir is airde ná na
costais maoinithe is infheidhme maidir leis an Iasachtaí faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh an tIasachtóir sin é
sin in iúl do na Páirtithe eile agus don Choimisiún (trí
Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro) agus iarrfaidh sé go
gcinnfear an t-ús is infheidhme maidir leis na hIasachtaí atá
gan íoc de réir Iarscríbhinn 3.

(b) Má thagann costais maoinithe is airde roimh iasachtóir,
féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn mar aon le faisnéis thaca
atá sásúil do na hIasachtóirí eile, a iarraidh ar na Páirtithe
(maille le cóip don Choimisiún agus do Chathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro) glacadh leis nach mbeidh an
tIasachtóir atá i gceist páirteach sna hIasachtaí a bheidh le

1 Údarú parlaiminteach, go háirithe.
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déanamh. Déanfar cinneadh na bPáirtithe tráth nach déanaí
ná an tráth a chinnfidh siad Iasacht de réir Airteagal 4(2).

6. Muirearófar Táille Seirbhíse láithreach, arna ríomh ar
phríomhshuim gach Iasachta, ar an Iasachtóir agus asbhainfear í
as an méid airgid a thabharfar don Iasachtaí i leith gach Iasachta
den sórt sin (chun gurb é an glanmhéid a gheobhaidh an
tIasachtaí), chun costais oibríochta a chlúdach. Asbhainfear an
Táille Seirbhíse as an méid airgid a tharchuirfear chuig an
Iasachtaí i leith gach Iasachta (ach ní laghdóidh sí príomh-mhéid
na hIasachta sin a bhfuil an tIasachtaí faoi dhliteanas é a aisíoc)
agus déanfaidh an Coimisiún í a leithroinnt ar na hIasachtóirí a
ranníocann leis an eisíocaíocht sin iarbhír, i gcomhréir le
rannpháirteachas gach Iasachtóra den sórt sin i méid iomlán na
hIasachta sin. I gcás go ndéanfar athleithroinnt ar na hIasachtaí a
thabharfaidh Iasachtóirí éagsúla de réir Airteagal 6(2), déanfar an
Táille Seirbhíse sin a athleithroinnt ar na hIasachtóirí uile a
ghlacann páirt sna hIasachtaí ar bhonn pro rata.

7. Ní ceadmhach don Iasachtaí a iarraidh go ndéanfar iarratas a
eisíoc ach amháin le linn na Tréimhse Fála a bheidh sonraithe sa
Chomhaontú Saoráide Iasachta. Féadfaidh na Páirtithe a
chinneadh d’aon toil aon tráth an Tréimhse Fála a fhadú.
Féadfaidh na Páirtithe freisin, agus iad ag gníomhú d’aon toil, a
aontú na Tiomantais agus méid comhiomlán na nIasachtaí a
chuirfear ar fáil faoin gComhaontú Saoráide Iasachta a mhéadú.
Sa chás sin, cuirfidh an Ghearmáin faoi deara go bhfadóidh KfW
an Tréimhse Fála agus/nó go méadóidh sé a Thiomantas faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta dá réir.

3. CUNTAS A OSCAILT

Tá an Coimisiún údaraithe ag na Páirtithe chun cuntas a oscailt in
ainm na nIaschtóirí le BCE agus chun an cuntas sin a úsáid chun
na híocaíochtaí uile a phróiseáil thar ceann na nIasachtóirí agus ón
Iasachtaí i gcomhthéacs na nIasachtaí Déthaobhacha
Comhthiomsaithe. Tá údarás eisiach ag an gCoimisiún chun na
treoracha uile a thabhairt i ndáil leis an gcuntas sin de réir an
Chomhaontaithe seo. Déantar an cuntas sin a chothabháil le
haghaidh gach ceann de na hIasachtóirí de réir a leasanna faoi seach
sna cistí arna gcreidiúnú don chuntas.

4. EISÍOCAÍOCHTAÍ A ULLMHÚ AGUS A ÚDARÚ

1. Roimh gach eisíocaíocht ar Iasacht faoin gComhaontú Saoráide
Iasachta, déanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE,
tuarascáil a thíolacadh do na Páirtithe ina ndéanfar anailís ar
chomhlíonadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, arna leagan
amach san MT agus sa Chinneadh ón gComhairle, ag an Iasachtaí.
Déanfaidh na Páirtithe an comhlíonadh sin a mheas agus
tabharfaidh siad breith d’aon toil i dtaobh an gceadófar scaoileadh
na hIasachta iomchuí. Is ar an MT a shíniú a scaoilfear an chéad
Iasacht agus ní bheidh sí ina hábhar do thuarascáil den sórt sin.

2. Tar éis Iarraidh ar Chistí a fháil ón Iasachtaí, a chomhlíonann
téarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, déanfaidh na
Páirtithe (seachas i leith na Chéad Iasachta) tuarascáil an
Choimisiúin maidir le comhlíonadh an MT agus an Chinnidh ón
gComhairle ag an Iasachtaí a bhreithniú. Más dóigh leis na
Páirtithe, agus iad ag gníomhú d’aon toil, gur chomhlíon an
tIasachtaí na coinníollacha a bhaineann le híostarraingt faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta agus gur deimhin leo gur
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chomhlíon sé téarmaí agus coinníollacha an Mheabhráin
Tuisceana agus an Chinnidh ón gComhairle, ansin iarrfaidh
Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro i scríbhinn ar an gCoimisiún,
thar ceann na nIasachtóirí, Fógra Glactha a chur in iúl. Sonrófar
san iarraidh ó Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro an méid a
mbeidh na hIasachtóirí toilteanach é a chur ar fáil ar mhodh
Iasachta faoin gComhaontú Saoráide Iasachta agus na téarmaí ar
a gcuirfidh siad ar fáil í, lena n-áirítear méid na hIasachta, an
Glanmhéid Eisíoca, an Téarma, an sceideal fuascailte agus an
Ráta Úis i ndáil leis an Iasacht sin.

Más rud é, an tráth a gheofar Iarraidh ar Chistí le haghaidh
Iasachta, nach nglacfaidh Iasachtóir nó Iasachtóirí páirt san
Iasacht sin mar gheall ar na himthosca a thuairiscítear in
Airteagail 2(4) nó 2(5)(b), ansin tabharfaidh na hIasachtóirí eile
isteach an méid atá gearr, suas le teorainn a gcuid Tiomantas faoi
seach, agus na tráinsí bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 2(3) á
gcur i gcuntas, más infheidhme. In imthosca den sórt sin,
déanfaidh an Coimisiún sciar gach Iasachtóra in aon Iasacht
ionchasach amach anseo a athríomh d’fhonn é a thabhairt ar ais,
a mhéid is féidir, go dtí % Coigeartaithe Ranníoca gach Iasachtóra
(arna mhíniú in Airteagal 6(2)(b)(i)) a luaithe is féidir (tús-
ualú/cúl-ualú). Beidh an ríomh ar ranníoc gach Iasachtóra san
Iasacht ina chuid de na mionsonraí a bhaineann le hIarraidh ar
Chistí arna soláthar ag an gCoimisiún do na hIasachtóirí.

3. Tar éis don Choimisiún Iarraidh ar Chistí a chur in iúl agus tar éis
do na Páirtithe cinneadh a dhéanamh d’aon toil dul ar aghaidh le
heisíoc Iasachta, cuirfidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro,
thar ceann na nIasachtóirí, litir chuig an gCoimisiún ina
ndaingneofar údarú an eisíoca. Daingneofar go neamh-
inchúlghairthe leis an litir méid na hIasachta, an Glanmhéid
Eisíoca, an Téarma, an sceideal fuascailte, an Ráta Úis, an Dáta
Eisíoca agus aon choinníollacha eile is infheidhme mar aon le cion
gach Iasachtóra faoi seach. Más infheidhme, agus tar éis fógra i
scríbhinn a fháil ó Iasachtóirí iomchuí, cuirfidh Cathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro in iúl don Choimisiún agus do na
hIasachtóirí an amhlaidh a chuir aon Iasachtóir in iúl dó nó di go
bhfuil feidhm ag na himthosca a thuairiscítear in Airteagal 2(5)
maidir leis nó léi agus breitheanna na bPáirtithe a bhaineann leis
sin. Cuirfidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro breitheanna na
bPáirtithe in iúl don Choimisiún 10 Lá Gnó ar a laghad roimh an
Dáta Eisíoca iomchuí. D’ainneoin an méid sin roimhe seo, maidir
leis an gcéad Iasacht, cuirfear an bhreith in iúl don Choimisiún
dhá Lá Gnó ar a dhéanaí roimh an Dáta Eisíoca.

5. AN NÓS IMEACHTA ÍOSTARRAINGTHE

1. Le linn ullmhú a dhéanamh chun Iasacht a eisíoc, iarrfaidh an
Coimisiún, seacht Lá Gnó (T-7) ar a laghad roimh an Dáta Eisíoca
(“T”) (dhá Lá Gnó (T-2) i gcás na chéad eisíocaíochta), ar na
hIasachtóirí Tiomanta a rannpháirtíocht a chur ar fáil ar an
gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 ar T faoi 11:00 a.m. (am na
Bruiséile) i bhfoirm an Fhógra Theimpléadaigh Íostarraingthe in
Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an gComhaontú seo. Cuirfidh na
hIasachtóirí Tiomanta cóip dá dtreoracha íocaíochta chuige sin
chun an Choimisiúin agus chun BCE dhá Lá Gnó (T-2) roimh
ré ar a dhéanaí (Lá Gnó amháin (T-1) roimh ré i gcás na chéad
eisíocaíochta). Geallann na hIasachtóirí gan iad a athrú.

2. Más rud é, an Dáta Eisíoca, nach mbeidh méid iomlán na nGlan-
Rannpháirtíochtaí (an “Méid Iomlán”) chun creidmheasa an
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chuntais dá dtagraítear in Airteagal 3 in am trátha chun gur féidir
le BCE méid iomlán na hIasachta a aistriú a bheidh le heisíoc ar
T, ansin:

(a) más ionann méid comhiomlán na nGlan-Rannpháirtíochtaí
agus 90% ar a laghad den Mhéid Iomlán i leith na hIasachta
sin, ansin, ar choinníoll go dtoileoidh an tIasachtaí, ordóidh
an Coimisiún do BCE an Iasacht a eisíoc i méid a bheidh
comhionann le comhiomlán na nGlan-Rannpháirtíochtaí a
fuarthas sa chuntas iarbhír; más rud é, sna himthosca sin, go
ndiúltóidh an tIasachtaí an méid is ísle den Iasacht a ghlacadh
ansin ordóidh an Coimisiún do BCE na Glan-
Rannpháirtíochtaí a fuarthas a thabhairt ar ais do na
hIasachtóirí Tiomanta lena mbaineann; má thoilíonn an
tIasachtaí na Glan-Rannpháirtíochtaí laghdaithe a fháil agus,
laistigh de dhá Lá Gnó de T, go bhfaightear cuid den easnamh
nó an t-easnamh go léir sna Glan-Rannpháirtíochtaí i gCuntas
na nIasachtóirí, ansin rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis
an Iasachtaí i dtaobh an mian nó nach mian leis íocaíocht de
na cistí sin a fháil agus sa chás sin déanfaidh na páirtithe cibé
coigeartuithe ar théarmaí an chiona iomchuí den Iasacht chun
fáil dhéanach na gcistí sin a chur san áireamh. Tabharfaidh an
Coimisiún aon chistí a gheofar lasmuigh den tréimhse dhá Lá
Gnó seo ar ais do na hIasachtóirí Tiomanta iomchuí ach sin
gan dochar do chearta an Iasachtaí i leith cibé Iasachtóirí
Tiomanta a mhainnigh an Iasacht a mhaoiniú;

(b) más ísle méid comhiomlán na nGlan-Rannpháirtíochtaí a
gheofar ná 90% den Mhéid Iomlán i ndáil leis an Iasacht sin,
ansin, ní ordóidh an Coimisiún do BCE an Iasacht sin a
dhéanamh agus fanfaidh BCE agus an Coimisiún ar
threoracha breise ó na Páirtithe trí Chathaoirleach Ghasra
Oibre an Euro. Má ordaíonn na Páirtithe iomchuí don
Choimisiún gan dul ar aghaidh leis an Iasacht sin nó mura
dtugann siad freagra laistigh de dhá Lá Gnó tar éis an Dáta
Eisíoca, ordóidh an Coimisiún do BCE na cistí sin a thabhairt
ar ais do na hIasachtóirí lena mbaineann.

Is de réir ráta a chinnfidh BCE a dhéanfar aisíoc i leith na
méideanna a bheidh á gcoimeád sa chuntas.

6. RÍOMHAIREACHTAÍ AGUS DÁILEADH ÍOCAÍOCHTAÍ

1. Ús a ríomh

Comhaontaíonn na Páirtithe tasc déanta na ríomhaireachtaí chun
críocha an Airteagail seo agus an Chomhaontaithe Saoráide
Iasachta a chur ar iontaoibh an Choimisiúin. Is é a chinnfidh an
Ráta Úis i leith gach Iasachta de réir an Chomhaontaithe Saoráide
Iasachta, ríomhfaidh sé na méideanna is iníoctha ar gach Dáta
Íoca Úis agus cuirfidh sé an méid sin in iúl d’Iasachtaí agus
d’Iasachtóirí na hIasachta. Tabharfaidh sé ordacháin don Bhanc
Ceannais Eorpach freisin agus tabharfaidh sé faisnéis do na
hIasachtóirí i dtaobh dháileadh aon mhéideanna a gheofar ón
Iasachtaí sa chuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 thuas.

2. Rannpháirtíochtaí Iasachtóirí Tiomanta in Iasachtaí a
Athleithroinnt:

Ar an gcéad dáta (an “Dáta Athríofa”) a bheidh ús iníoctha nó a
chaithfear aisíocaíocht sceidealta a dhéanamh faoi seo tar éis an
dáta is luaithe díobh seo:
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(i) Dáta Eisíoca na hIasachta deiridh faoin gComhaontú
Saoráide Iasachta, ar dá éis a eisíocadh an Méid Saoráide go
huile (arna mhéadú, arna laghdú nó arna chealú ó am go
ham), nó

(ii) an dáta a bheidh Teagmhas Mainneachtana ann faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta, nó

(iii) an lá a rachaidh an Tréimhse Fála in éag, lá a fhéadfar a
iarchur ó am go ham,

athríomhfaidh an Coimisiún Rannpháirtíocht gach ceann de na
hIasachtóirí Tiomanta i ngach ceann de na hIasachtaí atá gan
aisíoc d’fhonn a chinntiú go mbainfear pro rata amach idir na
hIasachtóirí mar a leanas:

(a) Más rud é, ar an Dáta Athríofa:

(i) go bhfuil cion coibhneasta gach a bhfuil gan aisíoc le gach
ceann de na hIasachtóirí Tiomanta mar a bhaineann sé le
hiomlán gach a bhfuil gan aisíoc de gach Iasacht
comhthráthach leis an % Coigeartaithe Ranníoca (arna
mhíniú i Mír (b) thíos), agus

(ii) go bhfuil na tréithe céanna ag na hIasachtaí go léir (go
háirithe, an tuairisc chéanna ó thaobh úis, dátaí íoca,
aibithe agus aisíocaíochta),

déanfar na méideanna go léir atá dlite den Iasachtaí agus
iníoctha aige ina dhiaidh sin agus a bheidh faighte ag BCE ar
an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 i leith gach Iasachta a
dháileadh ar na hIasachtóirí de réir an chiona iarbhír a thug
gach Iasachtóir Tiomanta san Iasacht sin.

(b) Sna himthosca eile go léir, ríomhfaidh an Coimisiún an méid
seo a leanas i leith gach Iasachtóra Tiomanta:

(i) an cion a bheireann Tiomantas gach Iasachtóra Tiomanta
don Tiomantas Iomlán (an “% Coigeartaithe
Ranníoca”),2 agus

(ii) an cion a bheireann rannpháirtíocht iarbhír gach
Iasachtóra Thiomanta a bheidh gan aisíoc i ngach Iasacht
don mhéid iomlán a bheidh gan aisíoc de gach Iasacht den
sórt sin (an “% Ranníoca Iarbhír”); agus

(iii) an méid ar mó (an “Méid Barrachais Rannpháirtíochta”)
nó an méid ar lú (“an “Méid Easnaimh
Rannpháirtíochta”) rannpháirtíocht iarbhír gach
Iasachtóra Thiomanta a bheidh gan aisíoc i ngach Iasacht
ná an méid iomlán a bheidh gan aisíoc d’Iasacht den sórt
sin arna iolrú faoi % Coigeartaithe Ranníoca gach
Iasachtóra Thiomanta den sórt sin.

Más ísle % Ranníoca Iarbhír aon Iasachtóra Thiomanta i
gcomhiomlán aon Iasachtaí a bheidh gan aisíoc ná a %
Coigeartaithe Ranníoca in Iasachtaí den sórt sin, ordóidh an
Coimisiún:

2 Chun críocha soiléirithe, má dhéanann na hIasachtóirí go léir — más gá — a gcuid
nósanna imeachta dlíthiúla náisiúnta faoi seach a chríochnú go sásúil, is ionann an %
Coigeartaithe Ranníoca agus an Treoir Ranníoca.
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(1) go ndéanfaidh gach Iasachtóir Tiomanta den sórt sin méid
a aistriú chuig BCE atá comhionann le comhiomlán a
Mhéideanna Easnaimh Rannpháirtíochta (lúide méid na
Táille Seirbhíse is inchurtha i leith an Mhéid Easnaimh
Rannpháirtíochta) i ndáil le gach Iasacht don chuntas dá
dtagraítear in Airteagal 3; agus

(2) go ndéanfaidh BCE, tar éis comhiomlán an Mhéid
Easnaimh Rannpháirtíochta de réir Mhír (i) thuas a fháil,
íocaíochtaí le gach Iasachtóir Tiomanta, ar mó a %
Ranníoca Iarbhír in aon Iasacht a bheidh gan aisíoc ná a %
Coigeartaithe Ranníoca faoi seach i ndáil le hIasacht den
sórt sin, i méid atá comhionann le comhiomlán Méideanna
Easnaimh Rannpháirtíochta gach Iasachtóra Thiomanta
den sórt sin (lúide méid na Táille Seirbhíse is inchurtha i
leith an Mhéid Barrachais Rannpháirtíochta sin) i ndáil le
gach Iasacht a bheidh gan aisíoc

(ar “Íocaíocht Chothromaíochta” gach ceann díobh). Déanfar
na hÍocaíochtaí Cothromaíochta ar fad an lá céanna. Tagann
an t-athríomh in éifeacht an lá a dhéantar na hÍocaíochtaí
Cothromaíochta sin.

Déanfar an Táille Seirbhíse a athleithroinnt ar na hIasachtóirí de
réir an phróisis chéanna. D’fhonn amhras a sheachaint, ní
athleithroinnfear ús arna íoc go dtí an Lá Athríofa.

Roimh an dáta agus ar an dáta a dhéanfar an Íocaíocht
Chothromaíochta go héifeachtúil, déanfar na méideanna go léir a
bheidh dlite den Iasachtaí agus iníoctha aige agus a bheidh faighte
ag BCE ar an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 a dháileadh
ar na hIasachtóirí Tiomanta de réir rannpháirtíocht iarbhír gach
Iasachtóra i ngach Iasacht, faoi réir théarmaí Airteagal 6(3).

Ón dáta a dhéanfar an Íocaíocht Chothromaíochta go héifeachtúil
go dtí go ndéanfar aisíocaíocht dheireanach na nIasachtaí go léir,
déanfar na méideanna go léir a bheidh dlite den Iasachtaí agus
iníoctha aige agus a bheidh faighte ag BCE ar an gcuntas dá
dtagraítear in Airteagal 3 a dháileadh ar na hIasachtóirí de réir
a % Choigeartaithe Ranníoca, faoi réir théarmaí Airteagal 6(3).

Déanfaidh an Coimisiún an % Coigeartaithe Ranníoca, an %
Ranníoca Iarbhír, an Méid Barrachais Rannpháirtíochta, an Méid
Easnaimh Rannpháirtíochta agus an Íocaíocht Chothromaíochta a
thíolacadh do na hIasachtóirí Tiomanta trí Chathaoirleach Ghasra
Oibre an Euro lena cheadú nó lena ceadú acu sula gcuirfear chun
feidhme é nó í.

Déanfaidh na hIasachtóirí Tiomanta (i) íocaíocht a íoc leis an
gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3, nó íocaíocht a ghlacadh ón
gcéanna de réir an fhógra a thug an Coimisiún, agus (ii) sannadh
nó aistriú na sócmhainní a dhíorthaítear ón athchothromú dá
dtagraítear in Airteagal 6(2)(b) thuas a ghlacadh nó a dhéanamh
a luaithe a bheidh na híocaíochtaí comhréireacha go léir déanta.

3. Más rud é, tráth eisíoca Iasachta, go mbeidh ceann amháin nó níos
mó de na hIasachtóirí Tiomanta tar éis a chruthú chun sástacht na
nIasachtóirí Tiomanta eile go raibh a gcuid costas maoinithe níos
airde ná Ráta Úis na hIasachta, beidh feidhm ag forálacha
Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gComhaontú seo agus déanfaidh
an Coimisiún modhnú dá réir ar an leithroinnt ar na hIasachtóirí
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de mhéideanna úis a íocfaidh an tIasachtaí. Cuirfear an méid sin
in iúl do na hIasachtóirí Tiomanta agus do BCE.

4. I gcás nach ndéanann an tIasachtaí aon mhéid a bheidh dlite a íoc
go hiomlán, déanfar na méideanna a gheofar a dháileadh pro rata
de réir na rialacha atá leagtha amach in Airteagal 6(2). Is de réir
fhorálacha an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a dhéanfar ús
mainneachtana a chur chun feidhme maidir le méideanna atá thar
téarma agus cistí a leithroinnt faoi chomhair táillí, costais, ús agus
príomhshuim a íoc.

7. SÁRÚ AR OIBLEAGÁIDÍ FAOIN gCOMHAONTÚ
SAORÁIDE IASACHTA AGUS LEASUITHE AGUS/NÓ
TARSCAOILTÍ AIR

1. I gcás go dtagann an Coimisiún ar an eolas go ndearnadh
oibleagáid faoin gComhaontú Saoráide Iasachta a shárú, cuirfidh
sé an cor sin in iúl go pras do na Páirtithe (trí Chathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro) agus do BCE agus déanfaidh sé moladh i
dtaobh conas freagairt dó. Déanfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre
an Euro seasamh na bPáirtithe a chomhordú agus déanfaidh sé nó
sí an cinneadh a thabharfar a chur in iúl don Choimisiún agus do
BCE. Déanfaidh an Coimisiún agus na hIasachtóirí an cinneadh a
chur i ngníomh dá éis sin de réir an Chomhaontaithe Saoráide
Iasachta.

2. I gcás go dtagann an Coimisiún ar an eolas faoi chor ina
bhféadfadh leasuithe agus/nó tarscaoilte a bhaineann le haon
Iasacht a tugadh faoin gComhaontú Saoráide Iasachta teacht chun
bheith riachtanach, cuirfidh sé an cor sin in iúl do na Páirtithe trí
Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro agus do BCE agus
déanfaidh sé moladh i dtaobh conas freagairt dó. Déanfaidh
Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro seasamh na bPáirtithe a
chomhordú agus déanfaidh sé nó sí an cinneadh a rinneadh a chur
in iúl don Choimisiún agus do BCE. Déanfaidh an Coimisiún agus
na hIasachtóirí an cinneadh a chur i ngníomh dá éis sin agus, ag
leanúint treoracha na bPáirtithe dóibh, déanfaidh siad leasú nó
tarscaoileadh comhréireach nó comhaontú iasachta nua leis an
Iasachtaí nó aon chomhshocraíocht eile is gá a chaibidil agus a
shíniú.

3. I gcásanna eile seachas na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 7(1)
agus 7(2), má thagann an Coimisiún ar an eolas faoi chor inar gá
do na Páirtithe tuairim a nochtadh nó gníomh a dhéanamh i ndáil
leis an MT nó i ndáil leis an gComhaontú Saoráide Iasachta,
cuirfidh sé an cor sin in iúl do na Páirtithe trí Chathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro, agus déanfaidh sé moladh i dtaobh conas
freagairt dó. Déanfaidh Cathaoirleach Ghasra Oibre an Euro
seasamh na bPáirtithe a chomhordú agus déanfaidh sé an
cinneadh a dhéanfar a chur in iúl don Choimisiún. Déanfaidh an
Coimisiún agus na hIasachtóirí dá éis sin an cinneadh a dhéanfar
a chur i ngníomh i cibé foirm is gá.

8. COMHSHOCRAÍOCHTAÍ IDIRCHREIDIÚNAÍOCHA
ÁIRITHE AGUS COMHSHOCRAÍOCHTAÍ EILE

Admhaíonn na Páirtithe agus comhaontaíonn siad mar seo a
leanas:

1. Is ar chéim chomhionann agus pari passu a bheidh na hIasachtóirí
go léir eatarthu féin.
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2. Aon chinntí a bheidh le déanamh faoin gComhaontú Saoráide
Iasachta nó i ndáil leis, déanfaidh tromlach na bPáirtithe atá
ionadaitheach d’Iasachtóirí ag a mbeidh méid nach lú ná 2/3 den
phríomhshuim a bheidh gan íoc i leith Iasachtaí tráth na vótála
iad, mura mbaineann an cinneadh le ní a gceanglaítear
aontoilíocht go sainráite ina leith sa Chomhaontú seo nó sa
Chomhaontú Saoráide Iasachta agus, sa chás sin, ceanglófar
cinneadh d’aon toil ó na Páirtithe go léir. D’fhonn amhras a
sheachaint, is trí thromlach 2/3 den sórt sin a dhéanfar cinntí i
dtaobh Teagmhas Mainneachtana a fhógairt agus/nó tarscaoileadh
nó leasú a cheadú i leith an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta
(seachas i leith aon cheann amháin de na nithe atá leagtha amach
go sainráite in Airteagal 8(3) thíos).

3. Tá sé riachtanach go ndéanfaidh na Páirtithe cinneadh d’aon toil
d’fhonn a údarú modhnú a dhéanamh (i) ar an gComhaontú seo
nó ar an MT nó (ii) ar aon cheann de na téarmaí seo a leanas den
Chomhaontú Saoráide Iasachta: príomhshuim chomhiomlán na
Saoráide Iasachta, an Tiomantas, an % Coigeartaithe Ranníoca,
an Tréimhse Fála, próifíl aisíocaíochta nó Ráta Úis aon Iasachta
atá gan íoc. Ciallaíonn aontoilíocht vóta dearfach nó vóta diúltach
ag na Páirtithe go léir ar choinníoll nach mbeidh ag aon Pháirtí a
bhfuil a Thiomantas mar Iasachtóir (Tiomantas KfW, i gcás na
Gearmáine) Iasachtaí breise a thabhairt cealaithe aige aon vóta i
dtaobh cinntí i leith Iasachtaí breise den sórt sin ach go
gcoinneoidh sé a chearta vótála i dtaobh nithe a dhéanann difear
d’Iasachtaí atá maoinithe aige (nó ag KfW, i gcás na Gearmáine)
agus atá gan íoc.

4. Déanfaidh na Páirtithe a gcinntí ag cruinnithe laistigh de chreat an
Ghrúpa Euro, gan an Ghréig a áireamh. Déanfaidh Cathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro a gcinntí go léir a chur in iúl i scríbhinn
don Choimisiún.

5. Gabhann gach ceann de na Páirtithe air féin chun sochair do na
Páirtithe eile comhordú a dhéanamh leis na Páirtithe eile i leith
feidhmiú aon cheart chun luathú nó forfheidhmiú i gcoinne an
Iasachtaí de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus an
Chomhaontaithe Saoráide Iasachta.

6. Ní dhéanfaidh na Páirtithe aon chearta ná oibleagáidí dá gcuid a
shannadh ná a aistriú faoin gComhaontú seo gan toiliú i scríbhinn
a fháil roimh ré ó na Páirtithe eile sa Chomhaontú seo agus ón
gCoimisiún.

9. ÍOCAÍOCHTAÍ A CHOMHROINNT

1. Gabhann gach Iasachtóir air féin gan íoc a cheart i leith na
nIasachtaí a lorg ar an Iasachtaí seachas de réir théarmaí an
Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta,
gabhann sé air na suimeanna go léir a gheobhaidh sé i leith an
Chomhaontaithe Saoráide Iasachta nach bhfuarthas ó BCE mar a
beartaíodh leis an gComhaontú seo agus leis an gComhaontú
Saoráide Iasachta a íoc isteach sa chuntas dá dtagraítear in
Airteagal 3 lena ndáileadh ar bhonn pro rata de réir théarmaí an
Chomhaontaithe seo. Gabhann siad orthu féin, freisin, gan éilimh
a fhéadfaidh a bheith acu i gcoinne an Iasachtaí a fhritháireamh
go gníomhach i gcoinne suimeanna atá dlite díobh don Iasachtaí,
seachas faoi réir Airteagal 9 a chomhlíonadh.

2. Má fhaigheann nó má ghnóthaíonn (lena n-áirítear trí
fhritháireamh) Iasachtóir (“Iasachtóir Gnóthúcháin”) aon mhéid
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ón Iasachtaí seachas de réir an tsásra íocaíochta a leagtar amach
sa Chomhaontú seo nó sa Chomhaontú Saoráide Iasachta agus má
chuireann sé an méid sin chun feidhme maidir le híocaíocht atá
dlite dó faoin gComhaontú seo nó faoin gComhaontú Saoráide
Iasachta;

(a) déanfaidh an tIasachtóir Gnóthúcháin, laistigh de thrí Lá
Gnó, sonraí na fála nó an ghnóthúcháin a chur in iúl don
Choimisiún;

(b) déanfaidh an tIasachtóir Gnóthúcháin, laistigh de thrí Lá
Gnó ó éileamh ón gCoimisiún, méid (an “Íocaíocht i
gComhroinnt”) atá comhionann leis an bhfáil nó leis an
ngnóthúchán sin a íoc le BCE.

3. Pléifidh an Coimisiún leis an Íocaíocht i gComhroinnt amhail is
dá mba é an tIasachtaí a d’íoc í, agus dáilfidh sé í ar na hIasachtóirí
rannpháirteacha (lena n-áirítear an tIasachtóir Gnóthúcháin) de
réir an tsásra íocaíochta a leagtar amach sa Chomhaontú seo agus
sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

10. FORÁLACHA RIARACHÁIN

1. Maidir le feidhmeanna uile an Choimisiúin faoin gComhaontú seo,
is trína sheirbhís, an Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí
Eacnamaíocha agus Airgeadais (“ECFIN”), a ghníomhóidh an
Coimisiún agus ar bhonn na rialacha inmheánacha is infheidhme
maidir lena chuid oibríochtaí airgeadais seachbhuiséid.3

2. De réir an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta, is é an tIasachtaí a
íocfaidh na costais go léir de chuid na nIasachtóirí agus an
Choimisiúin a eascróidh le linn an Comhaontú a chur i ngníomh.
Ní mhuirearóidh an Coimisiún táillí ar bith as a chuid oibre maidir
le heagrú agus riaradh na nIasachtaí Déthaobhacha
Comhthiomsaithe.

3. Is ar bhonn ráithiúil a thuairisceoidh an Coimisiún do na
hIasachtóirí maidir leis na héilimh agus na dliteanais a bheidh gan
íoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

4. Tuairisceoidh an Coimisiún do na Páirtithe agus iarrfaidh sé
treoracha ar Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro maidir le
héilimh agus dliteanais a bheidh gan socrú nó maidir le haon
saincheisteanna eile a eascróidh faoin gComhaontú seo nó faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta.

5. Ceanglaítear ar gach Iasachtóir a chur in iúl don Choimisiún go
pras i scríbhinn (i) go n-údaraítear a ranníoc leis an gComhaontú
Saoráide Iasachta go cuí faoin dlí náisiúnta is infheidhme maidir
leis tar éis an Comhaontú a shíniú, nó (ii) má thagann sé faoi réir
na nósanna imeachta sin, a luaithe a bheidh siad críochnaithe go
cuí, agus Daingniúchán Tiomantais a sheachadadh ar an
gCoimisiún. Aithnítear agus comhaontaítear go bhféadfaidh
feidhm shealadach a bheith ag Daingniúchán Tiomantais Páirtí de
réir dhlíthe agus reachtaíocht náisiúnta an Pháirtí iomchuí.

3 Cinneadh C(2005)2992 an 9 Lúnasa 2005 ón gCoimisiún.
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11. CUMARSÁID

Tabharfar na fógraí uile i ndáil leis an gComhaontú seo go bailí
más i scríbhinn a thabharfar iad agus má sheoltar chuig na seoltaí
seo a leanas iad:

Do na Páirtithe:

Cathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro f/ch Rúnaíocht
GOE
B-1049 An Bhruiséil

Don Choimisiúin:

Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Ghnóthaí
Eacnamaíocha agus Airgeadais
An Ard-Stiúrthóireacht um “Airgeadas, comhordú leis an
nGrúpa BEI, BEAF agus FAI”
L-2920 Lucsamburg

Gach cumarsáid phraiticiúil i ndáil le hIasacht a bheidh le
heisíoc, a luaithe a bheidh cinneadh déanta ag na Páirtithe chun
é a scaoileadh, agus gach cúiteamh comhréire, comhlíonfar go
bailí iad má tá siad de réir an liosta teagmhálaithe agus
mionsonraí cuntas do na hIasachtóirí, do BCE agus don
Choimisiún mar a cuireadh in iúl don Choimisiún iad, mura
mínítear ar shlí eile iad go sonrach sa Chomhaontú seo. Cuirfear
na mionsonraí (agus cibé mionsonraí breise a iarrfaidh an
Coimisiún) in iúl don Choimisiún tráth nach déanaí ná dáta
sínithe an Chomhaontaithe seo. Cuirfear aon athruithe ar na
mionsonraí in iúl go pras don Choimisiún. Seolfaidh an
Coimisiún cóip den liosta ar aghaidh chuig na Páirtithe go léir.

12. TÉARMA

Leanfaidh an Comhaontú seo de lánfheidhm a bheith aige agus
de lánéifeacht a bheith leis fad a bheidh aon mhéideanna gan
aisíoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta. Clúdóidh an
Comhaontú, freisin, aon Chomhaontú Saoráide Iasachta breise
a d’fhéadfaí a dhéanamh idir na hIasachtóirí agus an Ghréig.

D’fhonn amhras a sheachaint, a mhéid a bhaineann leis an MT,
clúdaíonn an Comhaontú seo tréimhse 3 bliana an chláir.

13. ILGHNÉITHEACH

1. Más rud é, maidir le haon cheann amháin nó níos mó de na
forálacha atá sa Chomhaontú seo, go mbeidh sé nó siad nó go
dtiocfaidh sé nó siad chun bheith go hiomlán nó go páirteach
neamhbhailí, neamhdhleathach nó neamh-infhorfheidhmithe ar
aon bhealach faoi aon dlí is infheidhme, ní dhéanfar dá dheasca
sin difear ná díobháil do bhailíocht, do dhlíthiúlacht ná
d’infhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile atá sa Chomhaontú
seo. Déanfar forálacha atá neamhbhailí, neamhdhleathach nó
neamh-infhorfheidhmithe go hiomlán nó go páirteach a fhorléiriú
de réir mheon agus chríoch an Chomhaontaithe seo agus cuirfear
i ngníomh amhlaidh iad.

2. Is cuid dhílis den Chomhaontú seo an Brollach atá leis an
gComhaontú seo.

3. Gheobhaidh an tIasachtaí cóip den Chomhaontú seo.
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14. DLÍ AGUS DLÍNSE RIALAITHE

1. Beidh an Comhaontú seo agus aon oibleagáidí
neamhchonarthacha a eascróidh as nó i dtaca leis faoi rialú dhlí
Shasana agus forléireofar dá réir sin iad.

2. Déanfar aon díospóid a eascraíonn as an gComhaontú seo nó i
gcomhthéacs an chéanna a shocrú go cairdiúil, agus dá éagmais
sin cuirfear í faoi bhráid dhlínse eisiatach Chúirt Bhreithiúnais an
Aontais Eorpaigh.

15. AN COMHAONTÚ A FHORGHNÍOMHÚ

Féadfar an Comhaontú seo a fhorghníomhú in aon líon
contrapháirteanna arna síniú ag ceann amháin nó níos mó de na
Páirtithe. Is cuid dhílis den Chomhaontú bunaidh gach ceann de
na contrapháirteanna agus beidh an éifeacht chéanna le síniú na
gcontrapháirteanna amhail is dá mbeadh na sínithe ar na
contrapháirteanna ar aon chóip amháin den Chomhaontú.

Déanfaidh an Coimisiún cóipeanna comhréireacha den
Chomhaontú a sholáthar do gach ceann de na Páirtithe go pras
tar éis shíniú an Chomhaontaithe seo.

16. IARSCRÍBHINNÍ

Beidh na hIarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú seo ina
gcuid dhílis de:

1. Liosta de na Páirtithe mar aon lena dTiomantais faoi seach;

2. An Treoir Ranníoca;

3. Cás speisialta maidir le costais maoinithe níos airde;

4. Teimpléad le haghaidh Daingniúcháin Tiomantais;

5. Teimpléad le haghaidh Fógra Íostarraingthe.
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Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 8 Bealtaine 2010,
Ar son na bPáirtithe,

Ríocht na Beilge,
dá ndéanann an Leas-PhríomhAire agus Aire Airgeadais
ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Didier Reynders

Poblacht Chónaidhme na Gearmáine,
dá ndéanann an tAire Dr. Wolfgang Schäuble ionadaíocht
-arna shíniú ag-

Éire,
dá ndéanann Brian Ó Luineacháin Uasal, T.D., An tAire
Airgeadais, ionadaíocht
-arna shíniú ag-

Ríocht na Spáinne,
dá ndéanann an tAire Eacnamaíochta agus Airgeadais ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Elena Salgado Méndez

Poblacht na Fraince,
dá ndéanann an tAire Christine Lagarde ionadaíocht
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
-arna shíniú ag-

Poblacht na hIodáile,
dá ndéanann an tAire Giulio Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze ionadaíocht
-arna shíniú ag-

Poblacht na Cipire,
dá ndéanann an tAire Airgeadais ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Charilaos Stravrakis Uasal

Ard-Diúcacht Lucsamburg,
dá ndéanann an tAire ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Luc Frieden

Poblacht Mhálta,
dá ndéanann an tAire Tonio Fenech ionadaíocht
An tAire Airgeadais, Eacnamaíochta agus Infheistíochta
-arna shíniú ag-

Ríocht na hÍsiltíre,
dá ndéanann an tAire Airgeadais ionadaíocht
-arna shíniú ag-
drs. J.C. de Jager Uasal
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Poblacht na hOstaire.
dá ndéanann Aire Airgeadais na Cónaidhme ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Josef Pröll

Poblacht na Portaingéile,
dá ndéanann an tAire Stáit agus Airgeadais, Fernando Teixeira dos
Santos ionadaíocht
-arna shíniú ag-

Poblacht na Slóivéine,
dá ndéanann an tAire Airgeadais ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Franc Kriz̆anic̆

Poblacht na Slóvaice,
dá ndéanann an tAire Ján Poc̆iatek ionadaíocht
-arna shíniú ag-

Poblacht na Fionlainne,
dá ndéanann an tAire Airgeadais ionadaíocht
-arna shíniú ag-
Jyrki Katainen
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IARSCRÍBHINN 1

LIOSTA DE NA PÁIRTITHE MAR AON LENA
dTIOMANTAIS FAOI SEACH

Tiomantais
Tír EUR

Ríocht na Beilge 2.860.942.462,10

Poblacht Chónaidhme na Gearmáine
(Tiomantas KfW) 22.336.133.611,30

Éire 1.310.046.500,93

Ríocht na Spáinne 9.794.387.452,71

Poblacht na Fraince 16.773.596.199,72

Poblacht na hIodáile 14.739.467.996,33

Poblacht na Cipire 161.470.573,49

Ard-Diúcacht Lucsamburg 206.054.851,64

Poblacht Mhálta 74.543.025,89

Ríocht na hÍsiltíre 4.703.995.187,73

Poblacht na hOstaire 2.290.192.933,16

Poblacht na Portaingéile 2.064.558.742,44

Poblacht na Slóivéine 387.812.451,16

Poblacht na Slóvaice 817.850.223,95

Poblacht na Fionlainne 1.478.947.787,45

80.000.000.000,00
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IARSCRÍBHINN 2

AN TREOIR RANNÍOCA

Ballstát Treoir Suibscríofa An Treoir Ranníoca
Caipitiúil BCE

Ríocht na Beilge 2,4256 3,576178077627360%

Poblacht Chónaidhme na 18,9373 27,920167014121300%
Gearmáine

Éire 1,1107 1,637558126162890%

Ríocht na Spáinne 8,3040 12,242984315887900%

Poblacht na Fraince 14,2212 20,966995249651300%

Poblacht na hIodáile 12,4966 18,424334995414800%

Poblacht na Cipire 0,1369 0,201838216864770%

Ard-Diúcacht Lucsamburg 0,1747 0,257568564545473%

Poblacht Mhálta 0,0632 0,093178782365621%

Ríocht na hÍsiltíre 3,9882 5,879993984660890%

Poblacht na hOstaire 1,9417 2,862741166445020%

Poblacht na Portaingéile 1,7504 2,580698428050350%

Poblacht na Slóivéine 0,3288 0,484765563952786%

Poblacht na Slóvaice 0,6934 1,022312779941790%

Poblacht na Fionlainne 1,2539 1,848684734307780%

An tIomlán 67,8266 100,00000000000000%
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IARSCRÍBHINN 3

CÁS SPEISIALTA MAIDIR LE COSTAIS MAOINITHE NÍOS
AIRDE

Beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas, más rud é, an tráth a
dhéanfar cinneadh na bPáirtithe de réir Airteagal 4(2) maidir le
heisíoc Iasachta, go gcruthaíonn Ballstát ranníocach “A” chun
sástacht na bPáirtithe eile gurb airde a chostais maoinithe féin ná an
Ráta Úis ar an Iasacht:

1. Iarrfaidh an Coimisiún faisnéis den tsamhail sin ar na Páirtithe
eile maidir lena gcostais maoinithe féin faoi seach.

2. Íocfar le Ballstát “A”, as an ús go léir a gheofar faoin gComhaontú
Saoráide Iasachta, an méid a fhreagraíonn dá chostas maoinithe
absalóideach as a chion den Iasacht.

3. Déanfar Iasachtóirí eile a íoc, as an ús go léir a gheofar faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta, tar éis an méid faoi phointe 2 a
asbhaint pro rata.

4. Dá mbeadh de thoradh ar ríomh den sórt sin go leithroinnfí méid
úis ar Iasachtóir seachas Ballstát “A”, ar méid é ab ísle ná a
chostais maoinithe, rachaidh an Coimisiún ar ais go dtí na
Páirtithe de réir Airteagal 10(4).
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IARSCRÍBHINN 4

TEIMPLÉAD LE hAGHAIDH DAINGNIÚCHÁIN
TIOMANTAIS

[Ceannpháipéar Ceannchlóite Údaráis Ballstáit de chuid an
Limistéir Euro]

Le facs agus leis an bpost cláraithe ina dhiaidh sin:

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus
Airgeadais
An Stiúrthóireacht um “Airgeadas, comhordú leis an nGrúpa BEI,
BEAF agus FAI”
L-2920 Lucsamburg

Facs: +352 4301 33459

Cóip chuig:

An Banc Ceannais Eorpach
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
An Ghearmáin
Facs: +49 69 1344 6171

Maidir le: Daingniúchán Tiomantais i dtaobh Thacaíocht
Chobhsaíochta Bhallstáit an Limistéir Euro don Ghréig

A Dhaoine Uaisle,

Tagraímid don Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch idir Ríocht na
Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Ríocht na
Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na
Cipire, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht Mhálta, Ríocht na
hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na
Slóivéine, Poblacht na Slóvaice agus Poblacht na Fionlainne (“na
Páirtithe”) arna shíniú an [•]. Tagraímid ina theannta sin don
Chomhaontú Saoráide Iasachta idir na Páirtithe, seachas an
Ghearmáin, agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht
Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [•].

Tugaimid fógra daoibh leis seo go bhfuilimid údaraithe go cuí faoinár
ndlíthe náisiúnta go gceadófar dúinn a bheith faoi cheangal [go
sealadach]/[go críochnaitheach] ag na Comhaontuithe thuasluaite le
héifeacht ón [dáta]. [Maidir le hAirteagal 2(3) den Chomhaontú,
tugaimid fógra duit gur mar seo a leanas atá tráinsí bliantúla an
Tiomantais: [tabhair faisnéis iomchuí eile, más infheidhme]

Is mise le meas,

[Ainm an Bhallstáit den Limistéar Euro]
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IARSCRÍBHINN 5
TEIMPLÉAD LE hAGHAIDH FÓGRA ÍOSTARRAINGTHE

AN COIMISIÚN EORPACH
AN ARD-STIÚRTHÓIREACHT
UM GHNÓTHAÍ EACNAMAÍOCHA AGUS
AIRGEADAIS

TREOIRLITIR ÓN gCOIMISIÚN EORPACH CHUIG NA
hIASACHTÓIRÍ

[DÁTA]

Chuig: [cuir isteach mionsonraí teagmhála an Iasachtóra]

Cóip chuig: An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

A Dhaoine Uaisle,

Maidir le: An Comhaontú Saoráide Iasachta leis an bPoblacht
Heilléanach
Iasacht Uimh. [ ] ar EUR [ ], aibíocht dheiridh [an dáta]

De réir chinneadh Ghasra Oibre an Euro an [dáta] arna tharchur
ag a Chathaoirleach, treoraímid daoibh leis seo, in bhur gcáil mar
Iasachtóir faoin gComhaontú Saoráide Iasachta [dar dáta] agus de
réir Airt. 5(1) den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch, méid EUR [ ]
(.i.. iasacht dar méid EUR [ ] lúide táille seirbhíse EUR [ ]) a aistriú
chuig an gcuntas sa Bhanc Ceannais Eorpach.

Iarraimid oraibh aistriú a dhéanamh trí theachtaireacht SWIFT
MT202 [nó trí theachtaireacht SWIFT eile arna comhaontú le BCE]
i TARGET2 ar luach [an dáta], roimh 11:00 r.n. am na Bruiséile
chuig rannpháirtí TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, i
bhfabhar cuntais uimhir 4050992001, ar cuntas é faoin ainm “Pooled
bilateral loans EC/Lenders” dar tagairt: “Euro Area Stability
support to Greece”.

Soláthraigí cóip de threoracha an aistrithe dúinne agus do BCE, más
é bhur dtoil é, dhá Lá Oibre ar a laghad roimh dháta an luacha. Is
treoracha neamhinchúlghairthe a bheidh iontu, agus ní ceadmhach
iad a athrú ach amháin le bhur dtoiliúsa agus le toiliú an Choimisiúin.

Téarmaí nach mínítear sa litir seo, beidh an bhrí chéanna leo atá leo
sa Chomhaontú Saoráide Iasachta.

Is mise le meas

An Coimisiún Eorpach

Ag: Ag:
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Iasachtóir Méid na Táille seirbhíse An glanmhéid
Rannpháirteach hiasachta eisíoca

[Iasachtóir A]

[Iasachtóir B]

[Iasachtóir C]

AN tIOMLÁN
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SCEIDEAL 2

An Comhaontú Saoráide Iasachta

EUR 80 000 000 000
COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA

idir

NA BALLSTÁIT SEO A LEANAS ARB É AN EURO AN
tAIRGEADRA ACU:

RÍOCHT NA BEILGE, ÉIRE,
RÍOCHT NA SPÁINNE, POBLACHT NA FRAINCE,

POBLACHT NA hIODÁILE, POBLACHT NA CIPIRE,
ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG,

POBLACHT MHÁLTA, RÍOCHT NA
hÍSILTÍRE, POBLACHT NA hOSTAIRE

POBLACHT NA PORTAINGÉILE, POBLACHT
NA SLÓIVÉINE, POBLACHT NA SLÓVAICE agus

POBLACHT NA FIONLAINNE

agus

KfW, ag gníomhú dó ar mhaithe le leas an phobail, faoi réir
threoracha, agus le sochar ráthaíocht, Phoblacht Chónaidhme na

Gearmáine,

mar Iasachtóirí

agus

AN PHOBLACHT HEILLÉANACH
mar Iasachtaí

BANC NA GRÉIGE
mar Ghníomhaire don Iasachtóir

8 BEALTAINE 2010
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Déantar AN COMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA SEO (an
“Comhaontú”) acu seo a leanas agus eatarthu:

(A) Na Ballstáit seo a leanas arb é an euro an t-airgeadra acu: Ríocht
na Beilge, Éire, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince,
Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Ard-Diúcacht
Lucsamburg, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na
hOstaire, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na Slóivéine,
Poblacht na Slóvaice agus Poblacht na Fionlainne, arb é an
Coimisiún Eorpach (dá ngairtear an “Coimisiún” anseo ina
dhiaidh seo) a n-ionadaí agus KfW agus iad ag gníomhú ar
mhaithe le leas an phobail, faoi réir threoracha, agus le sochar
ráthaíocht, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine (a ngairtear
“na hIasachtóirí” díobh agus “Iasachtóir” de gach ceann díobh
anseo ina dhiaidh seo);

(B) An Phoblacht Heilléanach (dá ngairtear “an Ghréig” nó “an
tIasachtaí” anseo ina dhiaidh seo), arb é nó í an tAire
Airgeadais a hionadaí; agus

(C) Banc na Gréige ag gníomhaí dó mar ghníomhaire thar ceann
an Iasachtaí (dá ngairtear “Gníomhaire an Iasachtaí” anseo ina
dhiaidh seo), arb é nó í Gobharnóir Bhanc na Gréige a ionadaí.

BROLLACH

De bhrí:

(1) Gur iarr an Ghréig, an 23 Aibreán 2010, iasachtaí déthaobhacha
ar na Ballstáit eile arb é an euro an t-airgeadra acu de réir an
Ráitis ó Chinn Stát agus Cinn Rialtais an limistéir euro an 25
Márta 2010 agus an Ráitis ón nGrúpa Euro an 11 Aibreán
2010.

(2) Gur chinn ionadaithe na mBallstát arb é an euro an t-airgeadra
acu (“Ballstáit an Limistéir Euro”), seachas an Ghréig, de bhun
na hiarrata sin, an 2 Bealtaine 2010, tacaíocht chobhsaíochta a
sholáthar don Ghréig i gcreat idir-rialtasach trí iasachtaí
déthaobhacha comhthiomsaithe.

(3) Go ndeonaítear na hiasachtaí i dteannta leis an maoiniú ón
gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (an “CAI”) faoi shocrú
cúltoraic (“Socrú Cúltoraic CAI).

(4) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5
Bealtaine 2010, go gcuirfí ar iontaoibh an Choimisiúin na
tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú na n-iasachtaí
déthaobhacha comhthiomsaithe mar a leagtar amach i
gComhaontú Idirchreidiúnaíoch a tugadh chun críche an 8
Bealtaine 2010 (an “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch”).

(5) Go ngníomhaíonn na hIasachtóirí tríd an gCoimisiún, agus go
ndéanann an Coimisiún ionadaíocht dóibh, maidir lena
bhfeidhmeanna, a gcearta, agus a n-oibleagáidí go léir faoin
gComhaontú seo. Tá na hIasachtóirí tar éis a chomhaontú go
ngníomhóidh siad ar mhodh comhordaithe agus go ndéanfaidh
siad cumarsáidí chuig an gCoimisiún a sheoladh trí
Chathaoirleach Ghasra Oibre an Euro.

(6) Maidir le bearta a bhaineann le comhordú agus faireachas a
dhéanamh ar dhisciplín buiséadach na Gréige agus lena leagtar
amach treoirlínte beartais gheilleagraigh le haghaidh na Gréige,



[2010.] [Uimh. 7.]An tAcht um Shaoráid Iasachta an
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go míneofar iad i gcinneadh ón gComhairle ar bhonn Airteagal
126(9) agus 136 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh (an “CFAE”), agus an tacaíocht a dheonaítear don
Ghréig foráiltear go mbraitheann sí ar an nGréig do
chomhlíonadh beart atá i gcomhréir leis an gcinneadh sin agus
atá leagtha síos i Meabhrán de Bheartais Gheilleagracha agus
Airgeadais, i Meabhrán Tuisceana um Choinníollacht i dtaca le
Beartas Geilleagrach Sonrach agus i Meabhrán Teicniúil
Tuisceana (dá ngairtear an “MT” le chéile anseo ina dhiaidh
seo) a shínigh an Coimisiún i dtosach an 3 Bealtaine 2010 tar
éis do Bhallstáit uile an Limistéir Euro (seachas an Ghréig),
don Iasachtaí agus do Bhanc na Gréige (ar Meabhráin iad a
fhéadfar a leasú agus/nó a fhorlíonadh ó am go ham) iad a
cheadú.

(7) Go mbeidh mar choinníoll le scaoileadh na chéad Iasachta an
MT a bheith sínithe agus an Comhaontú seo a bheith tagtha
i bhfeidhm.

(8) Go mbeidh mar choinníoll le scaoileadh Iasachtaí tar éis na
chéad Iasachta go ndéanfaidh Ballstáit an Limistéir Euro
(seachas an Ghréig) cinneadh fabhrach, tar éis dul i gcomhairle
leis an mBanc Ceannais Eorpach (an “BCE” anseo ina dhiaidh
seo) ar bhonn na bhfionnachtana maidir le fíorú ag an
gCoimisiún go bhfuil cur i bhfeidhm bheartas geilleagrach an
Iasachtaí ag teacht leis an gclár coigeartaithe nó le haon
choinníollacha eile atá leagtha síos sa chinneadh ón gComhairle
ar bhonn Airteagal 126(9) agus 136 den CFAE agus an MT.

(9) Go n-osclóidh an Coimisiún cuntas in ainm na nIasachtóirí le
BCE, a úsáidfear chun gach íocaíocht a phróiseáil thar ceann
na nIasachtóirí agus an Iasachtaí i gcomhthéacs an
Chomhaontaithe seo.

(10) Go bhfuil Banc na Gréige ainmnithe ag an nGréig mar
ghníomhaire di chun críocha an Chomhaontaithe seo.

(11) Go ndéanfaidh údaráis an Iasachtaí bearta cuí a bhaineann le
calaois, éilliú agus mírialtachtaí eile a d’fhéadfadh fearadh ar an
tacaíocht a dheonaítear leis an gComhaontú seo nó ar úsáid
éifeachtach na gcistí a tharraingítear faoi seo a chosc agus a
chomhrac.

(12) Go mbeidh sé de cheart ag an gCoimisiún seiceálacha agus
iniúchtaí ar-an-toirt a dhéanamh, más cuí.

(13) De bhrí gur gá d’Iasachtóirí áirithe nósanna imeachta náisiúnta
(lena n-áirítear, más cuí, údarú parlaiminteach) a thabhairt i
gcrích sula mbeidh siad in ann tiomantas a thabhairt go
nglacfaidh siad páirt i maoiniú iasachtaí atá le tabhairt faoin
gComhaontú seo, go mb’fhéidir go mbeidh ar Iasachtóirí áirithe
na hiasachtaí tosaigh a mhaoiniú le hathleithroinnt
rannpháirtíochtaí dá éis sin de réir mar a dhéanfar agus nuair a
dhéanfar na nósanna imeachta sin a thabhairt i gcrích.

(14) Gur ainmnigh Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (“an
Ghearmáin”) KfW mar Iasachtóir thar cheann na Gearmáine
chun críocha an Chomhaontaithe seo. Dá réir sin, aon tagairtí
do KfW mar Iasachtóir, is tagairtí iad do KfW agus é ag
gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, faoi réir threoracha,
agus le sochar ráthaíocht, na Gearmáine.
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Anois, dá bhrí sin, tá na páirtithe sa Chomhaontú seo tar éis
comhaontú mar a leanas:

AN tSAORÁID

(1) Cuireann na hIasachtóirí saoráid iasachta ar fáil don Iasachtaí
(dá dtagraítear “an tSaoráid” anseo ina dhiaidh seo) in euro i
méid príomhshuime comhiomláine suas le EUR 80 000 000 000
(ochtó billiún Euro), faoi réir théarmaí agus choinníollacha an
MT agus an Chomhaontaithe seo.

(2) Is é an t-uasmhéid a ranníocfaidh gach Iasachtóir faoin tSaoráid
an méid os coinne a ainm, faoin gceannteideal “Tiomantas” in
Iarscríbhinn I arna mhéadú, arna chealú nó arna laghdú agus a
mhéid a mhéadófar, a chealófar nó a laghdófar de bhun téarmaí
an Chomhaontaithe seo agus an Chomhaontaithe
Idirchreidiúnaíoch (maidir le gach Iasachtóir, is ionann an
“Tiomantas” aige agus comhiomlán a dTiomantas agus an
“Tiomantas Iomlán”).

(3) Na méideanna go léir a gheobhaidh an tIasachtaí ar iasacht faoin
tSaoráid, úsáidfidh sé iad i gcomhréir lena oibleagáidí faoin MT.

CEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ IASACHTÓIRÍ

(1) Is oibleagáidí leithleacha iad na hoibleagáidí a bheidh ar gach
Iasachtóir faoin gComhaontú seo. Má mhainníonn Iasachtóir a
oibleagáidí a chomhlíonadh faoin gComhaontú seo, ní
dhéanfaidh sé sin difear d’oibleagáidí aon Iasachtóra eile faoin
gComhaontú seo. Ní bheidh aon Iasachtóir freagrach as
oibleagáidí aon Iasachtóra eile faoin gComhaontú seo.

(2) Is cearta leithleacha neamhspleácha iad cearta gach Iasachtóra
faoin gComhaontú seo nó i dtaca leis agus is fiach leithleach
neamhspleách aon fhiach a eascróidh faoin gComhaontú seo ar
an Iasachtaí d’Iasachtóir. Ní thabharfaidh an tIasachtaí tosaíocht
d’Iasachtóir amháin ar na hIasachtóirí eile.

(3) Ní dhéanfaidh na hIasachtóirí ná an tIasachtaí aon cheann dá
gcearta ná dá n-oibleagáidí a shannadh ná a aistriú ar shlí eile
(ná, maidir leis na hIasachtóirí, ní dhéanfaidh siad aon socrú le
haon tríú páirtí d’fhonn a risíocht go léir nó cuid di don
Iasachtóir ná na priacail nó na luaíochtaí go léir nó cuid díobh
a eascraíonn as a bheith páirteach sa Chomhaontú seo a aistriú)
gan toiliú scríofa roimh ré ó na hIasachtóirí go léir.

(4) D’ainneoin Airteagal 2(3) thuas, beidh Iasachtóir i dteideal na
nithe seo a leanas a shannadh agus/nó a aistriú:

(a) cuid dá chearta agus dá oibleagáidí faoi Iasacht (ach ní iad
go léir) i gcomhthéacs athleithroinnt ar
Rannpháirtíochtaí na nIasachtóirí (mar a mhínítear in
Airteagal 3(6) thíos) eatarthu féin mar atá i gceist in
Airteagal 6 den Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch; nó

(b) aon cheann dá chearta agus dá oibleagáidí i ndáil le
hIasacht don Bhallstát is ráthóir air.
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(5) Beidh aon sannadh nó aon aistriú den sórt sin de réir théarmaí
Airteagal 13.

(6) Ar shannadh agus aistriú aon cheann dá chearta nó dá
oibleagáidí, cuirfidh na hIasachtóirí lena mbaineann fógra chuig
an Iasachtaí go pras i scríbhinn i dtaobh an tsannta agus an
aistrithe sin.

3. ÍOSTARRAINGT, AN GLANMHÉID EISÍOCA AGUS
RÉAMHCHOINNÍOLLACHA

(1) Faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo
agus an MT, féadfaidh an tIasachtaí, tar éis dul i gcomhairle leis
an gCoimisiún, a iarraidh go ndéanfar eisíocaíocht faoin
gComhaontú seo (gairtear “Iasacht” anseo ina dhiaidh seo de
gach eisíocaíocht den sórt sin a dhéantar nó a dhéanfar faoin
tSaoráid nó den phríomhshuim den chéanna a bheidh gan aisíoc
de thuras na huaire) trí iarraidh ar chistí arna comhlánú go cuí
i bhfoirm Iarscríbhinn 2 a sheachadadh ar an gCoimisiún, ina
nglacfar, go neamhinchúlghairthe, leis na príomhthéarmaí a
léirítear ann de bhun Airteagal 3(3) (dá ngairtear “Iarraidh ar
Chistí” anseo ina dhiaidh seo).

(2) Chun críocha an Chomhaontaithe seo, ciallaíonn “Lá Gnó” lá
ar a bhfuil an córas íocaíochta TARGET2 ar oscailt le haghaidh
gnó. Ciallaíonn “Tréimhse Fála” an tréimhse dar tosach dáta
theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo agus dar críoch an
dáta arb é cothrom trí bliana ó dháta an Chomhaontaithe seo
(agus an dáta sin san áireamh) é.

(3) Is iarraidh neamhinchúlghairthe í Iarraidh ar Chistí agus ní
mheasfar í a bheith comhlíonta go cuí ach amháin go sonraítear
na nithe seo a leanas ar a laghad inti:

(a) dáta beartaithe eisíoca na hIasachta a iarradh (an “Dáta
Eisíoca”) is lá nach mór a bheith (i) ina Lá Gnó, agus (ii)
ina lá (seachas Satharn nó Domhnach) ar a bhfuil bainc
ar oscailt le haghaidh gnó ghinearálta i bpríomhchathair
gach Iasachtóra, agus (iii) ina lá atá le linn na Tréimhse
Fála, agus (iv) ina lá nach luaithe ná an cúigiú Lá Gnó
déag tar éis dáta na hIarrata ar Chiste; d’ainneoin an
méid sin roimhe seo, níl feidhm ag pointe (iv) maidir leis
an gcéad Iasacht;

(b) méid na hIasachta a iarradh, is méid nach mór a bheith
ina mhéid íosta aon bhilliún Euro;

(c) an tréimhse chairde a iarradh i gcomhair na hIasachta sin,
más ann, ar lena linn nach gcaithfidh an tIasachtaí aon
aisíocaíochtaí príomhshuime a dhéanamh agus nach
rachaidh thar thréimhse trí bliana ón Dáta Eisíoca (an
“Tréimhse Chairde”);

(d) téarma na hIasachta a iarradh, nach rachaidh thar chúig
bliana ó Dháta Eisíoca na hIasachta, is téarma nach mór
an lá deiridh de a bheith ina Dháta Íoca Úis (mar a
mhínítear thíos) (an “Téarma”); agus

(e) an sceideal amúchta, lena bhforálfar go ndéanfaidh an
tIasachtaí na haisíocaíochtaí príomhshuime ina n-
íocaíochtaí ráithiúla ina mbeidh méid comhionann
príomhshuime ar gach Dáta Íoca Úis (mar a mhínítear
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thíos) dar tosach an chéad Dáta Íoca Úis tar éis deireadh
na Tréimhse Fála nó (más déanaí é) tar éis deireadh na
Tréimhse Cairde iomchuí (más ann) agus dar críoch an
Dáta Íoca Úis a bheidh i ndeireadh Théarma na
hIasachta sin.

(4) Tar éis Iarrata ar Chistí i leith na chéad Iasachta, beidh
oibleagáid na nIasachtóirí méid na Glan-Rannpháirtíochta (mar
a mhínítear in Airteagal 3(6) thíos) a íoc leis an Iasachtaí i leith
na chéad Iasachta faoi réir na nithe seo a leanas:

(a) tuairim dhlíthiúil a bheith faighte ag an gCoimisiún a
mbeidh na hIasachtóirí sásta léi agus a bheidh tugtha ag
Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt,
Follasachta agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí
an Stáit ag an Aireacht Airgeadais san fhoirm atá leagtha
amach in Iarscríbhinn 4. Déanfar an tuairim dhlíthiúil sin
a dhátú tráth nach déanaí ná dáta na hIarrata ar Chistí.
Gabhann an tIasachtaí air féin a chur in iúl do na
hIasachtóirí láithreach más rud é, idir dáta na tuairime
dlíthiúla agus an Dáta Eisíoca, go dtarlaíonn aon
teagmhas a d’fhágfadh mícheart aon ráiteas a tugadh sa
tuairim dhlíthiúil;

(b) doiciméad oifigiúil a bheith faighte ag an gCoimisiún ó
Aire Airgeadais an Iasachtaí ina léireofar na daoine a
bheidh údaraithe chun na hIarrataí ar Chistí a shíniú
(agus a chuirfidh an tIasachtaí faoi thiomantas go bailí dá
réir sin) agus ina mbeidh sínithe samplacha na ndaoine
sin;

(c) síniú an MT;

(d) Daingniúcháin Tiomantais a bheith faighte ag an
gCoimisiún, tráth nach déanaí ná an Dáta Eisíoca a
bhaineann leis an Iasacht sin, ó chúigear Iasachtóir ar a
laghad arb ionann agus 2/3 ar a laghad den Tiomantas
Iomlán (“Líon Criticiúil Iasachtóirí”) iad;

(e) daingniúchán a bheith faighte ag an gCoimisiún ó na
hIasachtóirí (i) gur deimhin leo gur comhlíonadh na
coinníollacha maidir le híostarraingt faoin gComhaontú
seo, agus (ii) maidir leis na téarmaí ar a dtoilíonn siad
Iasacht a thabhairt don Iasachtaí;

(f) nár tharla aon athrú ábhartha codarsnach ó dháta an
Chomhaontaithe seo de chineál, i dtuairim na
nIasachtóirí, tar éis dul i gcomhairle leis an Iasachtaí, ar
dóigh go ndéanfadh sé dochar ábhartha do chumas an
Iasachtaí a oibleagáidí aisíocaíochta faoin gComhaontú
seo a chomhlíonadh, .i. an Iasacht atá le maoiniú a
sheirbhísiú agus a aisíoc; agus

(g) nár tharla aon Teagmhas Mainneachtana atá ag leanúint
ar aghaidh.

(5) Tar éis Iarraidh ar Chistí a fháil i leith aon Iasachta dá héis,
beidh oibleagáid na nIasachtóirí Glan-Rannpháirtíocht aon
Iasachta den sórt sin ina diaidh sin, mar a mhínítear in Airteagal
3(6) thíos, a aistriú chuig Iasachtaí faoi réir na nithe seo a
leanas:
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(a) an tIasachtaí do dhaingniú nár tharla aon teagmhas a
d’fhágfadh mícheart aon ráiteas a rinneadh sa tuairim
dhlíthiúil a fuair na hIasachtóirí faoi Airteagal 3(4)(a);

(b) gurb ann i gcónaí do Thiomantais ó Líon Criticiúil
Iasachtóirí;

(c) daingniúchán a bheith faighte ag an gCoimisiún ó
Bhallstáit an Limistéir Euro (seachas an Ghréig) gur
deimhin leo seo go bhfuil an tIasachtaí ag comhlíonadh
théarmaí an MT agus na gcoinníollacha atá leagtha síos
sa chinneadh ón gComhairle ar bhonn Airteagal 126(9)
agus 136 CFAE; agus

(d) na coinníollacha dá dtagraítear i Míreanna (e), (f), agus
(g) d’Airteagal 3(4) a bheith á gcomhlíonadh.

Má chomhlíontar na coinníollacha in Airteagal 3(4) (i gcás na
chéad Iasachta) nó Airteagal 3(5) thuas (i gcás Iasachtaí ina
diaidh sin), cuirfidh an Coimisiún in iúl don Iasachtaí trí fhógra
i scríbhinn i bhfoirm Iarscríbhinn 3 ina leagfar amach méid agus
téarmaí mionsonraithe na hIasachta (a dtarlódh gurb ionann iad
nó nach ionann iad agus na téarmaí a shonraítear san Iarraidh
chomhfhreagrach ar Chistí) a bhfuil na hIasachtóirí toilteanach
iad a thabhairt don Iasachtaí faoin gComhaontú seo (dá
ngairtear an “Fógra Glactha” anseo ina dhiaidh seo). Beidh an
tIasachtaí agus na hIasachtóirí Tiomanta, mar a mhínítear in
Airteagal 3(6) thíos, faoi cheangal go neamhinchúlghairthe ag
téarmaí an Fhógra Glactha, mura rud é nach ionann téarmaí na
hIasachta agus na téarmaí a shonraítear san Iarraidh ar Chistí,
agus sa chás sin ní bheidh an tIasachtaí agus na hIasachtóirí
Tiomanta faoi cheangal ach ag téarmaí an Fhógra Glactha má
chuireann an tIasachtaí in iúl i scríbhinn don Choimisiún go
dtoilíonn sé leis sin. Sa chás go ndiúltaíonn an tIasachtaí glacadh
leis na téarmaí sin, cealófar an Iarraidh ar Chistí agus an Fógra
Glactha comhghaolmhar araon.

(6) Más rud é gur comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach sa
Chomhaontú seo (agus go háirithe Airteagal 3(4) agus 3(5)
thuas), déanfaidh gach Iasachtóir a sheachaid Daingniúchán
Tiomantais chuig an gCoimisiún (ar “Iasachtóir Tiomantais”
gach Iasachtóir den sórt sin), tráth nach déanaí ná an Dáta
Eisíoca iomchuí, a rannpháirtíocht i ngach Iasacht (an
“Rannpháirtíocht”) a aistriú chun sochair Chuntas na
nIasachtóirí (arna laghdú, d’aon toisc chun íocaíocht an
Ghlanmhéid Eisíoca (mar a mhínítear i Mír (8) thíos) a
chinneadh agus chun socrú a dhéanamh di, de mhéid na Táille
Seirbhíse (mar a mhínítear in Airteagal 5(2) thíos) arna ríomh
faoi threoir mhéid na Rannpháirtíochta sin de bhun Airteagal
5(2), an “Ghlan-Rannpháirtíocht”), de réir mar a chinnfear an
Rannpháirtíocht sin de bhun fhorálacha an Chomhaontaithe
Idirchreidiúnaíoch.

D’fhonn amhras a sheachaint, chun gach críoch seachas chun íoc
an Ghlanmhéid Eisíoca a chinneadh agus chun socrú a
dhéanamh di (e.g. chun críocha tuairiscithe, vótála, etc.), ní
chuirfear ach Rannpháirtíocht (ní Glan-Rannpháirtíocht) na
nIasachtóirí i gcuntas.

(7) Ní cheanglófar ar Iasachtóir Tiomanta a bheith rannpháirteach
in Iasacht má tá feidhm ag na himthosca in Airteagal 5(7) agus
d’ainneoin aon bheart arna moladh ag Gasra Oibre an Euro
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mura bhféadfaidh an tIasachtóir Tiomantais sin costas
maoinithe a Thiomantas faoin gComhaontú seo a chlúdach.

(8) Ar choinníoll go mbeidh faighte ag BCE i gCuntas na
nIasachtóirí, roimh 11:00 a.m. am na Bruiséile, ar an Dáta
Eisíoca i ndáil le hIasacht, comhiomlán Ghlan-
Rannpháirtíochtaí na nIasachtóirí Tiomanta go léir san Iasacht
sin (dá ngairtear an “Glanmhéid Eisíoca” ina dhiaidh seo),
cuirfidh na hIasachtóirí faoi deara go n-ordóidh an Coimisiún
do CBE an Glanmhéid Eisíoca a aistriú ar an Dáta Eisíoca chuig
cuntas euro Ghníomhaire an Iasachtaí (SWIFT BIC:
BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) Tag.:
“Euro Area Stability Support to Greece”), nó chuig cibé
eurochuntas eile a chuirfidh Gníomhaire an Iasachtaí in iúl i
scríbhinn don Choimisiún agus do CBE mar aon le cóip a bheidh
dírithe chuig an Iasachtaí ar a dhéanaí dhá Lá Gnó roimh an
Dáta Eisíoca.

Más rud é, ar an Dáta Eisíoca, nach mbeidh méid iomlán Ghlan-
Rannpháirtíochtaí uile na nIasachtóirí Tiomanta go léir curtha
chun sochair do Chuntas na nIasachtóirí i leith na hIasachta
sin, ansin:

(a) i gcás gurb ionann comhiomlán na nGlan-
Rannpháirtíochtaí a fuarthas le fírinne i ndáil leis an
Iasacht sin agus 90% ar a laghad de chomhiomlán Ghlan-
Rannpháirtíochtaí na nIasachtóirí Tiomanta go léir i
ndáil leis an Iasacht sin, ansin, ar choinníoll go dtoilíonn
an tIasachtaí, laghdófar an Glanmhéid Eisíoca chun go
mbeidh sé comhionann le comhiomlán na nGlan-
Rannpháirtíochtaí a fuair CBE le fírinne agus cuirfidh na
hIasachtóirí faoi deara go n-ordóidh an Coimisiún ansin
do CBE an Glanmhéid Eisíoca a aistriú arna laghdú
amhlaidh chuig an Iasachtaí ar an modh a shonraítear
thuas. I gcor dá mhalairt, má dhiúltaíonn an tIasachtaí an
méid is ísle sin a ghlacadh i leith na hIasachta, ní ordóidh
an Coimisiún do CBE na cistí sin a aistriú (agus cuirfear
ar ais iad láithreach chuig na hIasachtóirí Tiomanta lena
mbaineann gan aon mhoill) agus cealófar an Iarraidh ar
Chistí agus an Fógra Glactha comhghaolmhar go
huathoibríoch. Má fhaightear aon chuid den easnamh i
nGlan-Rannpháirtíochtaí iarbhír laistigh de 2 Lá Gnó
den Dáta Eisíoca sceidealta, ansin rachaidh an Coimisiún
i gcomhairle leis an Iasachtaí i dtaobh an mian leis
seoltán de na cistí sin a fháil agus sa chás sin déanfaidh
na páirtithe cibé coigeartuithe ar théarmaí chion iomchuí
na hIasachta is gá chun fáil dhéanach na gcistí sin a chur
i gcuntas. Déanfaidh an Coimisiún aon chistí a fhaightear
lasmuigh den tréimhse 2 Lá Gnó sin a chur ar ais chuig
an Iasachtóir/na hIasachtóirí iomchuí; nó

(b) i gcás gur lú comhiomlán na nGlan-Rannpháirtíochtaí a
fuarthas le fírinne i ndáil leis an Iasacht sin ná 90% de
chomhiomlán Ghlan-Rannpháirtíochtaí na nIasachtóirí
Tiomanta go léir i leith na hIasachta sin, ansin ní ordóidh
an Coimisiún do BCE na cistí comhréireacha a aistriú
chuig an Iasachtaí (agus fanfaidh siad chun sochair do
Chuntas na nIasachtóirí) go dtí go bhfaighidh an
Coimisiún ordú breise ó na hIasachtóirí déanamh
amhlaidh agus go gcuirfidh an tIasachtaí in iúl don
Choimisiún i scríbhinn go dtoilíonn sé na cistí a ghlacadh.
Sa chás:
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(i) gur ordaigh na hIasachtóirí don Choimisiún gan dul
ar aghaidh a thuilleadh leis an eisíocaíocht; nó gur
mhainnigh na hIasachtóirí orduithe a thabhairt don
Choimisiún laistigh de dhá Lá Gnó tar éis an Dáta
Eisíoca, nó

(ii) gur chuir an tIasachtaí in iúl don Choimisiún gur
dhiúltaigh sé an méid is ísle a ghlacadh nó nár chuir
an tIasachtaí in iúl don Choimisiún go dtoilíonn sé
na cistí a ghlacadh laistigh de dhá Lá Gnó tar éis an
Dáta Eisíoca,

ansin ordóidh an Coimisiún do BCE na Glan-
Rannpháirtíochtaí arna gcreidiúnú do Chuntas na
nIasachtóirí a chur ar ais láithreach chuig na hIasachtóirí
Tiomanta lena mbaineann agus cealófar an Iarraidh ar
Chistí agus an Fógra Glactha comhghaolmhar; agus

(c) beidh aon choigeartaithe faoi Phointí (a) agus (b) gan
dochar do chearta an Iasachtaí i gcoinne na nIasachtóirí
Tiomanta a mhainnigh a gcion d’Iasacht a mhaoiniú.

(9) Maidir le hIasacht a eisíoc, ní chuirfidh sé in imthosca ar bith
aon cheann de na páirtithe faoi thiomantas dul ar aghaidh le
haon Iasacht bhreise a thabhairt agus a fháil.

(10) Téann ceart an Iasachtaí chun Iasachtaí a iarraidh faoin
gComhaontú seo in éag i ndeireadh na Tréimhse Fála, agus ina
dhiaidh sin measfar aon mhéid den tSaoráid a bheidh gan eisíoc
a bheith cealaithe láithreach.

4. UIRÍLL, RÁTHAÍOCHTAÍ AGUS GEALLTANAIS

(1) Uiríll

Faisnéiseann agus barántaíonn an tIasachtaí do na hIasachtóirí ar
dháta an Chomhaontaithe seo agus ar gach Dáta Íoca Úis:

(a) gur oibleagáid neamhurraithe, dhíreach,
neamhchoinníollach, neamhfho-ordaithe ghinearálta de
chuid an Iasachtaí í gach Iasacht agus go mbeidh sí ar chéim
pari passu ar a laghad leis na hiasachtaí agus na hoibleagáidí
neamhurraithe neamhfho-ordaithe eile go léir, láithreach
agus sa todhchaí, de chuid an Iasachtaí a eascraíonn as a
Fhéichiúnais Iomchuí láithreach nó sa todhchaí mar a
mhínítear in Airteagal 8(1)(g) thíos; agus

(b) gur cruinn ceart í tuairim dhlíthiúil Chomhairleoir Dlí an
Stáit ag an Aireacht Dlí agus Chirt, Follasachta agus Cearta
an Duine agus Chomhairleoir Dlíthiúil an Stáit ag an
Aireacht Airgeadais dá bhforáiltear de réir Airteagal
3(4)(a).

Daingníonn an tIasachtaí go bhfuair sé cóip den Chomhaontú
Idirchreidiúnaíoch agus admhaíonn sé gurb eol dó agus go
dtuigeann sé a chuid téarmaí. Sa chás go ndéanfar aon mhodhnú
ar an gComhaontú Idirchreidiúnaíoch, cuirfidh na hIasachtóirí
téarmaí leasaithe an Chomhaontaithe ar fáil don Iasachtaí lena
n-admháil.
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(2) Gealltanais

Gabhann an tIasachtaí air féin, go dtí go ndéanfar an phríomhshuim
go léir faoin gComhaontú seo a aisíoc go hiomlán agus an t-ús agus
na méideanna breise ar fad, más ann, a bheidh dlite faoin
gComhaontú seo, a íoc go hiomlán:

(a) cé is moite de na heirí sin a dtugtar a n-uimhreacha i
míreanna (1) go (6) thíos:

(i) gan a áirithiú le morgáiste, le gealltán ná le haon eire
eile ar a shócmhainní ná a ioncaim féin aon Fhéichiúnas
Iomchuí, láithreach nó sa todhchaí, agus aon ráthaíocht
nó slánaíocht a thabharfar ina leith sin, mura cuid iad
na hIasachtaí san am céanna pari passu agus pro rata
den urrús sin; agus

(ii) gan aon tosaíocht thar na hIasachtóirí a thabhairt d’aon
chreidiúnaí eile nó d’aon sealbhóir eile ar a fhiach
ceannasach.

Ní sárú ar an Airteagal seo é deonú na n-eirí seo a leanas:

(1) eirí ar aon mhaoin arna dtabhú d’fhonn praghas
ceannaigh na maoine sin a áirithiú agus aon athnuachan
nó síneadh ar aon eire den sórt sin atá teoranta don
mhaoin bhunaidh a bhfuil sé faoina threoir agus lena
n-áirithítear aon athnuachan nó síneadh ar an maoiniú
urraithe bunaidh; agus

(2) eirí ar earraí tráchtála a eascraíonn i gcúrsa
gnáthidirbheart tráchtála (agus a théann in éag laistigh
de bhliain amháin ina dhiaidh sin ar a dhéanaí) d’fhonn
cistiú a dhéanamh ar allmhairiú nó onnmhairiú na n-
earraí sin isteach i dtír an Iasachtaí nó amach aisti; agus

(3) eirí lena n-áirithítear nó lena ndéantar socrú go n-íocfar
an Féichiúnas Iomchuí, is Féichiúnas arna thabhú go
heisiatach chun cistiú a sholáthar le haghaidh
tionscadail shonraigh infheistíochta, ar choinníoll gur
maoine iad na maoine lena mbaineann aon eirí den sórt
sin is ábhar don chistiú tionscadail sin, nó is ioncaim nó
éilimh a eascraíonn as an tionscadal; agus

(4) aon eirí eile a bheidh ar marthain ar dháta sínithe an
Chomhaontaithe seo, ar choinníoll nach mbaineann na
heirí sin ach leis na maoine a ndéanann siad difear
dóibh faoi láthair agus maoine a ndéanfaidh na heirí sin
difear dóibh faoi chonarthaí a bheidh in éifeacht ar
dháta sínithe an Chomhaontaithe seo agus ar choinníoll
thairis sin nach n-áiritheofar ná nach ndéanfar socrú leis
na heirí sin ach chun na hoibleagáidí sin a íoc a
áirithíodh nó a ndearnadh socrú ina leith amhlaidh ar a
dháta seo nó chun athchistiú a dhéanamh ar na
hoibleagáidí sin; agus

(5) gach eire agus pribhléid reachtúil eile a oibríonn de
bhua an dlí agus dá bhua sin amháin agus nach bhfuil
inseachanta le réasún ag an Iasachtaí; agus

(6) eirí a dheonaítear nó a dtoilítear leo i ndáil le hurrúsú
sócmhainní Stáit i gcás gurb éard atá san idirbheart (a)
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(i) sócmhainní Stáit a dhíol le cuideachta críche
speisialta nó le heintiteas dá samhail nó a aistriú chuig
an gcéanna nó a shannadh don chéanna (ii) an
tIasachtaí do dheonú urrúis ar shócmhainní Stáit, i gcás
(b) go n-úsáidtear na sócmhainní Stáit sin i gceachtar
cás chun go dtacóidh an chuideachta críche speisialta
sin nó an t-eintiteas dá samhail le heisiúint phoiblí
bannaí, nó go n-áiritheoidh sí nó sé an céanna, agus i
gcás go bhfuil an cúlárach infheisteoirí i leith na
mbannaí sin teoranta don ioncam a ghinfidh na
sócmhainní Stáit sin nó a luach inréadaithe agus (c) ar
choinníoll go bhfuil téarmaí an urraithe sin agus úsáid
fháltas an idirbhirt sin i gcomhréir le coinníollacha
beartais an MT agus go dtabharfar cuntas orthu i
gcuntais náisiúnta de réir phrionsabail ESA 95 agus
threoir Eurostat maidir le hoibríochtaí urrúsaithe a
ghabhann rialtais de láimh.

Mar a úsáidtear é san Airteagal seo, ciallaíonn “cistiú
le haghaidh tionscadail shonraigh infheistíochta” aon
chistiú ar fháil, tógáil nó forbairt aon mhaoine i dtaca
le tionscadal má chomhaontaíonn eintiteas soláthair an
chistithe sin go sainráite glacadh leis na maoine a
chistítear agus leis na hioncaim a ghinfear trí oibriú na
maoine sin, nó trína gcailleadh nó trína ndamáistiú, mar
a bpríomhfhoinse aisíocaíochta ar an airgead a
dhéanfar a airleacan.

(b) na Glanmhéideanna Eisíoca a úsáid i gcomhréir leis an
gcinneadh ón gComhairle ar bhonn Airteagal 126(9) agus
136 CFAE mar a bheidh sé i bhfeidhm an tráth iomchuí
agus de réir an MT.

(c) gan na hIasachtaí a dhéantar a airleacan faoin gComhaontú
seo a aisíoc ach amháin de réir théarmaí an Chomhaontaithe
seo ar bhonn pro rata agus pari passu le gach Iasachtóir
Tiomanta trí íocaíochtaí le Cuntas na nIasachtóirí arna
chothabháil ag BCE agus gan plé ar bhonn déthaobhach nó
fabhrach le hIasachtóirí ar leith i leith na nIasachtaí a
thugtar faoin gComhaontú seo;

(d) na húdaruithe go léir is gá a fháil agus a chothabháil de
lánfheidhm agus de lánéifeacht chun a oibleagáidí a
chomhlíonadh faoin gComhaontú seo; agus

(e) dlíthe a chomhlíonadh ar gach slí, ar dlíthe iad is infheidhme
agus a d’fhéadfadh fearadh ar a chumas an Comhaontú seo
a chomhlíonadh.

5. ÚS, COSTAIS AGUS CAITEACHAIS

(1) Faoi réir Airteagal 5(7) thíos, maidir le gach Iasacht atá gan
aisíoc, íocfaidh an tIasachtaí ar gach Dáta Íoca Úis ús a
tabhaíodh ar an Iasacht sin le linn na Tréimhse Úis dar críoch
an dáta sin, ag ráta sa bhliain (an “Ráta Úis”) atá cothrom le
comhiomlán na nithe seo a leanas:

(a) an EURIBOR trí mhí is infheidhme ag an am arna
chinneadh de réir Iarscríbhinn 5, nó (i) i leith tréimhsí
atá comhionann le seachtain, nó is faide ná seachtain agus
is giorra ná trí mhí, an ráta EURIBOR iomchuí arna
chinneadh (agus an ráta EURIBOR don chéad tréimhse
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Limistéir Euro 2010.

eile is faide dá bhfuil na rátaí sin ar fáil á usáid) agus (ii)
i leith tréimhsí is giorra ná seachtain an ráta EONIA is
infheidhme maidir le gach lá le caipitliú laethúil; agus

(b) corrlach atá comhionann le:

(i) 300 bonnphointe, i leith aon Tréimhsí Úis dar tús Dáta
Eisíoca Iasachta nó dá éis go dtí an Tréimhse Úis dar
críoch an dáta ar cothrom trí bliana an Dáta Eisíoca sin
é, agus an Tréimhse Úis sin san áireamh nó, mura Dáta
Íoca Úis an dáta sin, an chéad Dáta Íoca Úis tar éis an
dáta ar cothrom trí bliana an Dáta Eisíoca sin é, nó dá
éis; agus

(ii) 400 bonnphointe i leith aon Tréimhsí Úis dá éis sin.

Chun críocha an Chomhaontaithe seo:

ciallaíonn “Dáta Íoca Úis”, i ndáil le haon Iasacht, aon cheann
agus gach ceann de na dátaí arb iad an 15 Márta, an 15
Meitheamh, an 15 Meán Fómhair agus an 15 Nollaig i ngach
bliain iad agus dáta deiridh aisíoca na hIasachta sin má thagann
sí chun bheith inaisíoctha roimh dheireadh a Téarma
sceidealta; agus

ciallaíonn “Tréimhse Úis” i ndáil le hIasacht, gach tréimhse trí
mhí dar tús (agus lena n-áirítear) Dáta Íoca Úis agus dar críoch
an chéad Dáta Íoca Úis eile dá éis sin (ach an dáta sin a eisiamh),
ach amháin (i) maidir leis an gcéad Tréimhse Úis i leith na
hIasachta sin dar tús (agus lena n-áirítear) Dáta Eisíoca na
hIasachta sin agus dar críoch an chéad Dáta Íoca Úis i ndiaidh
an Dáta Eisíoca sin (ach an dáta sin a eisiamh) agus (ii) maidir
le haon tréimhse úis bhriste i gcás go ndéantar Iasacht a luathú
nó a aisíoc ar shlí eile ar dháta seachas an dáta deireanach dá
Téarma sceidealta.

(2) D’fhonn costais oibríochta a chumhdach, íocfaidh an tIasachtaí le
gach ceann de na hIasachtóirí Tiomanta táille seirbhíse neamh-
inaisíoctha chun tosaigh a bheidh comhionann le 50
bonnphointe (an “Táille Seirbhíse”) a bheidh le ríomh ar
phríomhshuim Rannpháirtíochta gach Iasachtóra Thiomanta
díobh sin i ngach Iasacht agus a asbhainfear as gach Iasacht a
eisíocfar leis an Iasachtaí. I gcás go ndéanfar Rannpháirtíochtaí
a athleithroinnt ar Iasachtóirí, déanfar an Táille Seirbhíse sin a
athleithroinnt ar na hIasachtóirí a bheidh páirteach san Iasacht
iomchuí de réir théarmaí an Chomhaontaithe
Idirchreidiúnaíoch.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, dhá Lá Gnó roimh an gcéad lá den
Tréimhse Úis iomchuí, mionsonraí an ríomha úis don Tréimhse
Úis sin a chur in iúl don Iasachtaí agus do na hIasachtóirí.
Déanfaidh an Coimisiún an socrú EURIBOR agus an
nósmhaireacht áirimh lae a chinneadh de réir Iarscríbhinn 5.

(4) Íocfaidh an tIasachtaí an méid úis atá dlite do Chuntas na
nIasachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 7(3) ar an Dáta Íoca Úis
iomchuí agus faoi na coinníollacha a chuirfidh an Coimisiún in
iúl dó. Fabhróidh ús ar Iasacht ón dáta ar a n-aistrítear na
méideanna faoi seach chuig an gcuntas ag Gníomhaire an
Iasachtaí go dtí an dáta ar a mbeidh na haisíocaíochtaí faoi seach
curtha chun sochair do Chuntas na nIasachtóirí go
neamhinchúlghairthe.
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(5) Má mhainníonn an tIasachtaí aon suim is iníoctha faoin
gComhaontú seo a íoc ar an dáta a bheidh sí dlite, íocfaidh an
tIasachtaí de bhreis uirthi sin ús mainneachtana ar an tsuim sin
(nó, de réir mar a bheidh, méid na suime sin a bheidh dlite agus
gan aisíoc de thuras na huaire) leis na hIasachtóirí ón dáta dlite
go dtí dáta na híocaíochta iomláine iarbhír, arna ríomh faoi
threoir tréimhsí úis comhleanúnacha (a mbeidh gach ceann
díobh ar cibé fad a roghnóidh na hIasachtóirí ó am go ham, agus
arb í an chéad tréimhse an tréimhse dar tús an dáta dlite iomchuí
agus, i gcás gur féidir é, is seachtain amháin fad na tréimhse
sin) ar ráta sa bhliain ar an méid thar téarma sin a bheidh 200
bonnphointe os cionn an Ráta Úis a bheadh iníoctha dá mba
Iasacht é an méid thar téarma i rith na tréimhse
neamhíocaíochta.

Fad a leanfaidh an mhainneachtain íocaíochta, athshocrófar an
ráta sin de réir fhorálacha an Airteagail seo 5(5) ar an lá deiridh
de gach tréimhse úis den sórt sin agus déanfar ús a bheidh gan
íoc faoin Airteagal seo maidir le tréimhsí úis roimhe sin a chur
le méid an úis a bheidh dlite i ndeireadh gach tréimhse úis den
sórt sin. Beidh an t-ús mainneachtana dlite agus iníoctha ó am
go ham ar éileamh chuige sin ón gCoimisiún.

(6) Gabhann an tIasachtaí air féin an t-ús breise go léir a íoc leis na
hIasachtóirí nó leis an gCoimisiún mar aon leis na costais agus
na caiteachais go léir, lena n-áirítear táillí dlíthiúla, a thabhófar
agus a bheidh iníoctha ag na hIasachtóirí nó ag an gCoimisiún
de thoradh sáraithe ar aon oibleagáid ag an Iasachtaí faoin
gComhaontú seo.

(7) Má tharlaíonn gur mó na costais maoinithe ar Iasachtóir ná na
costais maoinithe is infheidhme maidir leis an Iasachtaí faoin
gComhaontú seo, féadfaidh an tIasachtóir sin é a chur in iúl
do na hIasachtóirí eile agus don Choimisiún (trí Chathaoirleach
Ghasra Oibre an Euro) agus tabharfaidh Gasra Oibre an Euro
breith de réir an Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch agus
cuirfidh sé an méid sin in iúl don Iasachtaí dá réir sin.

6. AISÍOC, LUATH-ÍOC, AISÍOC ÉIGEANTACH AGUS
CEALÚ

(1) Aisíocfaidh an tIasachtaí príomhshuim gach Iasachta ar an dáta
nó ar na dátaí (nach mór gach dáta díobh a bheith ina Dháta
Íoca Úis) agus faoi na coinníollacha a chuirfidh an Coimisiún in
iúl dó san Fhógra Glactha iomchuí agus sa doiciméadacht
chomhghaolmhar.

(2) Féadfaidh an tIasachtaí, má thugann sé fógra i scríbhinn do na
hIasachtóirí nach déanaí ná mí roimh ré agus faoi réir
chomhaontú na nIasachtóirí, iomlán aon Iasachta nó cuid di a
réamhíoc (ar choinníoll nach lú ná billiún Euro aon
réamhíocaíocht pháirteach) ar Dháta Íoca Úis.

(3) Más rud é go mbeidh níos mó ná aon Iasacht amháin gan aisíoc,
déanfar an réamhíocaíocht a chur i bhfeidhm pari passu i measc
na nIasachtaí go léir, gan beann ar an dáta a aibeoidh siad, mura
rud é go ndearnadh an athleithroinnt de réir Airteagal 6 den
Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch agus gur cuireadh i gcrích í,
agus sa chás sin féadfaidh an tIasachtaí an Iasacht nó na
hIasachtaí a gcuirfear aon réamhíocaíocht chun feidhme ina
coinne nó ina gcoinne a roghnú.
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(4) Beidh feidhm ag na srianta seo a leanas:

(a) is fógra neamhinchúlghairthe an fógra réamhíocaíochta
agus sonrófar ann an méid agus an dáta, nach mór a
bheith ina Dháta Íoca Úis, ar a mbeidh an
réamhíocaíocht le déanamh; agus

(b) déanfar aon réamhíocaíocht mar aon le hús fabhraithe ar
an méid réamhíoctha agus faoi réir an tIasachtaí do
shlánú Iasachtóirí i leith aon chostas, caiteachas nó táillí
a fhulaingeoidh siad (lena n-áirítear costais maoinithe
bhriste agus costais fálaithe bhriste) de dhroim na
réamhíocaíochta sin. Beidh ús fabhraithe iníoctha de réir
an Ráta Úis a chinnfear don tréimhse iomchuí; agus

(c) déanfar aon réamhíocaíocht pháirteach a chur chun
feidhme (tar éis aon ús fabhraithe, táillí nó méideanna
eile a bheidh dlite i leith an méid a bheidh á réamhíoc
a íoc) ar na méideanna aisíoca caipitiúla sceidealta pro
rata; agus

(d) ní ceadmhach aon mhéid a aisíocfar go toilteanach a fháil
ar athiasacht.

(5) Féadfaidh an tIasachtaí iomlán mhéid neamhtharraingthe na
Saoráide nó aon chuid de (is céad milliún Euro ar a laghad) a
chealú, ar réamhfhógra i scríbhinn nach lú ná dhá sheachtain
roimh ré.

(6) Más rud é:

(a) go gcinnfidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i
mbreith chríochnaitheach, go sáraíonn an Comhaontú
seo nó déanamh na nIasachtaí dlí an Aontais Eorpaigh
agus nach bhféadfar an sárú sin a leigheas, ansin déanfar
an tSaoráid iomlán (.i. Tiomantais na nIasachtóirí go léir
anseo thíos) a chealú láithreach go neamhinchúlghairthe
ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasachtaí a
bheidh gan aisíoc a luathú; nó

(b) go gcinnfidh cúirt bhunreachtúil de chuid Iasachtóra, nó
cúirt eile ag a mbeidh dlínse inniúil i ndáil leis an
Iasachtóir sin, i mbreithiúnas críochnaitheach, go bhfuil
an Comhaontú seo nó Iasacht ag sárú bhunreacht an
Iasachtóra agus nach féidir an sárú sin a leigheas, ansin
déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí, agus é sin
amháin, a chealú láithreach go neamhinchúlghairthe ach
ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasachtaí a bheidh
gan aisíoc a luathú.

(7) Má dhéantar cistiú arna dheonú don Iasachtaí faoi
Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI a aisíoc roimh ré go
hiomlán nó go páirteach ar bhonn deonach nó éigeantach,
tiocfaidh méid comhréireach de na hIasachtaí arna dtabhairt
faoin gComhaontú seo, mura n-aontóidh na hIasachtóirí a
mhalairt agus iad ag gníomhú d’aon ghuth, chun bheith dlite
agus inaisíoctha láithreach i méid a bheidh bunaithe ar an
gcoibhneas tosaigh idir na hIasachtaí arna ndéanamh faoin
gComhaontú seo agus cistiú arna dhéanamh faoi
Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI.
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7. ÍOCAÍOCHTAÍ

(1) Is gan fritháireamh ná frithéileamh a íocfar gach íocaíocht a
bheidh le déanamh ag an Iasachtaí, agus iad saor agus glan ó
aon chánacha, aon choimisiúin agus aon mhuirir eile, agus iad
gan asbhaint ina leith ná dá ndeasca ar feadh théarma uile an
Chomhaontaithe.

(2) Dearbhaíonn an tIasachtaí nach bhfuil na híocaíochtaí agus na
haistrithe go léir faoin gComhaontú seo, mar aon leis an
gComhaontú féin, faoi réir aon chánach nó ní eile arna fhorchur
i dtír an Iasachtaí agus nach mbeidh siad faoina réir amhlaidh
ar feadh théarma uile an Chomhaontaithe seo. Dá ainneoin sin,
má cheanglaítear le dlí ar an Iasachtaí aon asbhaintí den sórt sin
a dhéanamh, is é an tIasachtaí a íocfaidh na méideanna breise
is gá chun go bhfaighidh na hIasachtóirí na méideanna a
shonraítear leis an gComhaontú seo ina n-iomláine.

(3) Is trí theachtaireacht SWIFT MT202 in TARGET2 a dhéanfaidh
an tIasachtaí na híocaíochtaí go léir ar an dáta luacha roimh
11:00 a.m. am na Bruiséile le rannpháirtí TARGET2 SWIFT-
BIC: ECBFDEFFBAC i bhfabhar chuntas 4050992001, cuntas
darb ainm “Pooled bilateral loans EC/Lenders” leis an tag.
“Euro Area Stability Support to Greece”, nó le cibé cuntas eile
a ordóidh an Coimisiún don Iasachtaí agus do Ghníomhaire an
Iasachtaí trí fhógra i scríbhinn dhá Lá Gnó ar a laghad roimh
an Dáta Íoca Úis iomchuí (“Cuntas na nIasachtóirí”).

(4) Cuirfidh an Coimisiún, thar ceann na nIasachtóirí, comhairle ar
an Iasachtaí agus ar Ghníomhaire an Iasachtaí cúig lá féilire
déag ar a laghad roimh gach Dáta Íoca Úis i dtaobh mhéid na
príomhshuime agus an úis atá dlite agus iníoctha ar an dáta sin
agus i dtaobh na mionsonraí (ráta úis, tréimhse úis) ar a
mbunaítear ríomh an úis.

(5) Cuirfidh an tIasachtaí chuig na hIasachtóirí agus chuig BCE cóip
dá orduithe íocaíochta arna gcur chuig Gníomhaire an Iasachtaí
dhá Lá Gnó ar a laghad roimh an Dáta Íoca Úis iomchuí.

(6) Má íocann an tIasachtaí méid, i ndáil le haon cheann de na
hIasachtaí, is lú ná an méid iomlán a bheidh dlite agus iníoctha
faoin gComhaontú seo, tarscaoileann an tIasachtaí leis seo aon
chearta atá aige an méid a íoctar amhlaidh a leithreasú maidir
leis na méideanna atá dlite.

Déanfar an méid a bheidh íoctha amhlaidh faoi Iasacht a chur
chun feidhme chun íoc as, nó faoi chomhair íoc as, íocaíochtaí a
bheidh dlite faoin Iasacht sin sa seicheamh seo a leanas:

(a) sa chéad áit i gcoinne aon táillí, caiteachas agus
slánaíochtaí;

(b) sa dara háit i gcoinne aon úis i leith íocaíochtaí déanacha
arna gcinneadh faoi Airteagal 5(5);

(c) sa tríú háit i gcoinne úis; agus

(d) sa cheathrú háit i gcoinne príomhshuime,

ar choinníoll go mbeidh na méideanna sin dlite nó thar téarma
a n-íoctha ar an dáta sin.
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(7) Aon ríomh agus cinneadh ag an gCoimisiún faoin gComhaontú
seo:

(a) déanfar iad ar bhonn réasúnach ó thaobh tráchtála de;
agus

(b) beidh siad, cheal earráide soiléire, ina gceangal ar na
hIasachtóirí go léir agus ar an Iasachtaí.

(8) I gcás go mbeidh íocaíocht le déanamh faoin gComhaontú seo ar
lá nach Lá Gnó, déanfar an íocaíocht sin ina ionad sin an Lá
Gnó díreach roimhe sin.

8. TEAGMHAS MAINNEACHTANA

(1) Féadfaidh na hIasachtóirí, le fógra i scríbhinn (arna sheirbheáil
ag an gCoimisiún a bheidh ag gníomhú thar a gceann) (agus iad
ag gníomhú de réir théarmaí an Chomhaontaithe
Idirchreidiúnaíoch) chun an Iasachtaí an tSaoráid a chealú
agus/nó a dhearbhú go bhfuil príomhshuim na nIasachtaí atá gan
aisíoc dlite agus iníoctha láithreach, maille le hús fabhraithe, más
rud é:

(a) go mainneoidh an tIasachtaí aon mhéid príomhshuime nó
úis faoi aon Iasacht nó aon mhéideanna eile a bheidh
dlite faoin gComhaontú seo a íoc ar a dháta dlite, cibé
acu go hiomlán nó go páirteach, ar an tslí a
comhaontaíodh sa Chomhaontú seo, i leith aon Iasachta
agus go leanfaidh an mhainneachtain sin ar feadh
tréimhse tríocha lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon
mhéid úis nó aon mhéid eile seachas príomhshuim a íoc)
nó seacht lá féilire (i ndáil le mainneachtain aon mhéid
príomhshuime a íoc) tar éis do na hIasachtóirí fógra i
scríbhinn ina thaobh a thabhairt don Iasachtaí; nó

(b) go mainneoidh an tIasachtaí nó a ghníomhaireachtaí i
gcomhlíonadh aon oibleagáide faoin gComhaontú seo
(lena n-áirítear an oibleagáid atá leagtha amach in
Airteagal 1(3) chun Iasachtaí a chur chun feidhme de réir
théarmaí an MT ach aon oibleagáidí eile faoin MT a
eisiamh), agus go leanfaidh an mhainneachtain sin ar
feadh tréimhse míosa amháin tar éis do na hIasachtóirí
fógra i scríbhinn ina thaobh a thabhairt don Iasachtaí;
nó

(c) go ndearbhaíonn cúirt dlínse inniúla nach mbeidh
oibleagáidí an Iasachtaí faoin gComhaontú seo ina
gceangal ar an Iasachtaí ná infhorfheidhmithe ina
aghaidh nó go ndearbhaíonn cúirt dlínse inniúla iad a
bheith neamhdhleathach; nó

(d) (i) go suífear i ndáil leis an gComhaontú seo nó leis an
MT, gur ghabh an tIasachtaí nó Gníomhaire an Iasachtaí
d’aon ghníomhaíocht neamhdhleathach, nó d’aon
ghníomhartha eile a rinne dochar do na hIasachtóirí nó
(ii) go bhfuil aon uiríoll arna dhéanamh nó aon bharánta
arna thabhairt ag an Iasachtaí nó ag Gníomhaire an
Iasachtaí faoin gComhaontú seo míchruinn, bréagach nó
míthreorach; nó

(e) maidir le Féichiúnas Iomchuí an Iasachtaí a mbeidh méid
príomhshuime de bhreis ar 250 milliún Euro san iomlán
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aige, gur ábhar é do dhearbhú mainneachtana arna
mhíniú in aon ionstraim a rialaíonn nó a fhianaíonn an
féichiúnas sin agus go mbeidh mar thoradh ar dhearbhú
mainneachtana den sórt sin luathú ar an bhféichiúnas sin
nó moratóir de facto ar íocaíochtaí; nó

(f) nach ndéanann an tIasachtaí athcheannacháin thráthúla ó
CAI i ndáil le Comhshocraíocht ar Feitheamh CAI; nó

(g) nach n-íocann an tIasachtaí i gcoitinne a chuid Féichiúnais
Iomchuí de réir mar a bhíonn sé le híoc nó má
dhearbhaíonn nó má fhorchuireann sé moratóir ar íoc
Fhéichiúnas Iomchuí an Iasachtaí nó Féichiúnais Iomchuí
a ghlac sé nó a ráthaíonn sé.

Chun críocha an méid sin roimhe seo, ciallaíonn “Féichiúnas
Iomchuí” Féichiúnas Seachtrach agus Féichiúnas Inmheánach
Poiblí.

Ciallaíonn “Féichiúnas Seachtrach” féichiúnas uile an Iasachtaí
nó Ghníomhaire an Iasachtaí, ar féichiúnas é (i) a bheidh
ainmnithe nó iníoctha in airgeadra seachas airgeadra dleathach
an Iasachtaí agus (ii) nár tabhaíodh nó nár glacadh i dtosach
faoi chomhaontú nó ionstraim arna dhéanamh nó arna
déanamh le creidiúnaithe nó arna eisiúint nó arna heisiúint do
chreidiúnaithe go substaintiúil, ar creidiúnaithe iad go léir a
bhfuil cónaí orthu sa Ghréig nó is eintitis a bhfuil a gceannoifig
nó a bpríomháit ghnó laistigh de chríoch na Gréige.

Ciallaíonn “Féichiúnas Inmheánach Poiblí” féichiúnas uile an
Iasachtaí, ar féichiúnas é (i) a bheidh ainmnithe in airgeadra
dleathach an Iasachtaí, (ii) a bheidh i bhfoirm bannaí, nótaí nó
urrús eile nó aon ráthaíochta maidir leis an gcéanna, nó arb
ionannas dó an céanna agus (iii) a bheidh, nó a d’fhéadfadh a
bheith, luaite nó liostaithe, nó a cheannaítear agus a dhíoltar de
ghnáth, ar aon stocmhargadh, aon chóras trádála uathoibrithe,
thar an gcuntar nó in aon mhargadh urrús eile.

(2) Féadfaidh na hIasachtóirí a gcearta faoin Airteagal seo a
fheidhmiú, ach ní bheidh d’oibleagáid orthu déanamh amhlaidh,
agus féadfaidh siad freisin gan iad a fheidhmiú ach go páirteach
gan dochar d’fheidhmiú na gceart sin sa todhchaí. I ndáil leis na
cearta sin, gníomhóidh siad de réir théarmaí an
Chomhaontaithe Idirchreidiúnaíoch.

(3) Cúiteoidh an tIasachtaí na costais, na caiteachais, na táillí agus
an caillteanas úis go léir a thabhófar agus is iníoctha ag na
hIasachtóirí nó ag an gCoimisiún de dhroim aon Iasacht faoin
Airteagal seo a aisíoc go luath. Is é an caillteanas úis an difríocht
(más méid deimhneach é) idir ráta úis na hIasachta agus an t-ús
a fhaightear ó athinfheistiú na méideanna a aisíocadh go luath,
don tréimhse idir dáta na haisíocaíochta luaithe agus an dáta a
aibíonn an Iasacht nó ar ar féidir leis na hIasachtóirí í a
fhoirceannadh. Ina theannta sin, íocfaidh an tIasachtaí ús
mainneachtana, mar a fhoráiltear in Airteagal 5(5) thuas, a
fhabhróidh amhail ón dáta a dhearbhófar príomhshuim na
hIasachta gan íoc a bheith dlite agus iníoctha láithreach go dtí
an dáta a íoctar iarbhír í go hiomlán.
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9. GEALLTANAIS MAIDIR LE FAISNÉIS

(1) Déanfaidh an tIasachtaí:

(a) na doiciméid go léir a sheolann an tIasachtóir chuig a
chreidiúnaithe i gcoitinne a sholáthar don Choimisiún an
tráth céanna a sheoltar iad;

(b) tuarascáil rialta maidir leis an dul chun cinn a dhéantar i
gcomhlíonadh théarmaí an MT a sholáthar don
Choimisiún;

(c) cibé faisnéis bhreise maidir lena staid fhioscach agus
gheilleagair, a iarrfaidh aon Iasachtóir nó an Coimisiún
le réasún, a sholáthar go pras don Choimisiún; agus

(d) aon fhaisnéis a bhaineann le haon teagmhas ar féidir a
bheith ag súil leis go réasúnach go mbeidh sé ina chúis le
Teagmhas Mainneachtana a bheith ann (agus na bearta,
más ann, atá á nglacadh chun é a leigheas) a sholáthar
don Choimisiún,

lena ndáileadh ar na hIasachtóirí.

(2) Gabhann an tIasachtaí air féin scéala a thabhairt do na
hIasachtóirí agus don Choimisiún go pras má tharlaíonn aon
teagmhas a d’fhágfadh mícheart aon ráiteas arna dhéanamh i
dtuairim dhlíthiúil an Iasachtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(4)
thuas.

10. GEALLTANAIS I nDÁIL LE CIGIREACHTAÍ, COSC AR
CHALAOIS AGUS INIÚCHTAÍ

Beidh na hIasachtóirí (de réir threoracha Bhallstáit an Limistéir
Euro (seachas an Ghréig)) i dteideal faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh a oibleagáidí ag an Iasachtaí faoin gComhaontú seo
agus faoin MT agus chun na críche sin déanfaidh an Coimisiún
ionadaíocht do na hIasachtóirí, agus i dtaca leis seo:

(a) Beidh an ceart ag an gCoimisiún a ghníomhairí féin nó
ionadaithe a bheidh údaraithe go cuí a chur chun aon
rialuithe nó iniúchtaí teicniúla nó airgeadais a dhéanamh
a mheasfaidh an Coimisiún is gá i ndáil le bainistiú na
hIasachta.

(b) Soláthróidh an tIasachtaí agus Gníomhaire an Iasachtaí
faisnéis agus doiciméid iomchuí a fhéadfar a iarraidh
chun críche na measúnachtaí, na rialuithe nó na n-
iniúchtaí sin, agus déanfaidh siad gach beart oiriúnach
chun éascaíocht a dhéanamh ar obair na ndaoine a n-
ordófar dóibh iad a sheoladh. Gabhann an tIasachtaí agus
Gníomhaire an Iasachtaí orthu féin go dtabharfaidh siad
rochtain do na daoine dá dtagraítear i bhfomhír (a) ar
láithreáin agus ar áitribh ina gcoinnítear an fhaisnéis agus
na doiciméid iomchuí.

(c) Cinnteoidh an tIasachtaí agus Gníomhaire an Iasachtaí go
ndéanfar imscrúdú ar aon chásanna amhrasta agus iarbhír
de chalaois, d’éilliú nó d’aon ghníomhaíocht
neamhdhleathach eile i ndáil le bainistiú na tacaíochta
cobhsaíochta agus go bpléifear go sásúil leo. Déanfar
gach cás den sórt sin, mar aon le bearta a bhaineann leo
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arna ndéanamh ag údaráis inniúla náisiúnta, a thuairisciú
don Choimisiún gan mhoill.

11. FÓGRAÍ

(1) Beidh gach fógra i ndáil leis an gComhaontú seo arna thabhairt
go bailí má tá sé i scríbhinn agus má chuirtear chuig na seolaithe
a liostaítear in Iarscríbhinn 7 é. Déanfaidh gach páirtí na
seolaithe a thabhairt cothrom le dáta agus cuirfidh sé é sin in iúl
do na páirtithe eile a ghabhann leis seo, ar an gcéanna a bheith
arna leasú ó am go ham.

(2) Déanfar gach fógra a thabhairt tríd an bpost cláraithe. I gcás
práinne, féadfar iad a thabhairt le facs, le teachtaireacht SWIFT
nó le litir a sheachadfar de láimh chuig na seolaithe a luaitear
thuas agus iad a dhaingniú leis an bpost cláraithe gan moill
mhíchuí. Tagann fógraí in éifeacht le fáil iarbhír an fhacs, na
teachtaireachta SWIFT nó na litreach.

(3) Is i mBéarla a bheidh gach doiciméad, faisnéis agus ábhar atá le
tabhairt faoin gComhaontú seo.

(4) Déanfaidh gach páirtí is páirtí sa Chomhaontú seo, go pras ar an
gComhaontú seo a bheith sínithe aige, liosta de na daoine a
bheidh údaraithe chun gníomhú thar a cheann agus a gcuid
sínithe samplacha a chur in iúl do na páirtithe eile. Ar an gcaoi
chéanna, déanfaidh gach páirtí an liosta sin a thabhairt cothrom
le dáta agus cuirfidh sé é sin in iúl do na páirtithe eile anseo, ar
an gcéanna a bheith arna leasú ó am go ham.

12. ILGHNÉITHEACH

(1) Más rud é go mbeidh ceann amháin nó níos mó de na forálacha
atá sa Chomhaontú seo, nó go dtiocfaidh sé nó siad chun bheith,
neamhbhailí, neamhdhleathach nó neamh-infhorfheidhmithe, go
hiomlán nó go páirteach, ar aon bhealach faoi aon dlí
infheidhme, ní dhéanfar difear ná dochar dá bharr do bhailíocht,
do dhlíthiúlacht ná d’infhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile
atá sa Chomhaontú seo. Déanfar forálacha atá neamhbhailí,
neamhdhleathach nó neamh-infhorfheidhmithe, go hiomlán nó
go páirteach, a fhorléiriú agus a chur i bhfeidhm dá réir sin de
réir mheon agus chríoch an Chomhaontaithe seo.

(2) Is cuid dhílis den Chomhaontú seo an Réamhrá agus na
hIarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú seo.

(3) Níl aon cheart faoin Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999
ag duine nach páirtí sa Chomhaontú seo chun aon téarma de
chuid an Chomhaontaithe seo a fhorfheidhmiú nó tairbhe a
bhaint as.

(4) I gcás go mbeidh aon fhiosruithe nó aon cheist ag an gCoimisiún
maidir le méideanna a bheidh dlite nó a bheidh gan socrú idir
na hIasachtóirí, féadfaidh sé na saincheisteanna sin a tharchur
chuig Gasra Oibre an Limistéir Euro d’fhonn réiteach cairdiúil
a bhaint amach ar shaincheisteanna idir Iasachtóirí (ag gníomhú
dóibh de réir threoracha Bhallstáit an Limistéir Euro (seachas
an Ghréig)).
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13. SANNADH AGUS AISTRIÚ

(1) Beidh éifeacht mar a leanas le haon sannadh agus aistriú ar
chearta agus oibleagáidí Iasachtóra a cheadaítear faoi Airteagal
2: déanfaidh an t-iarIasachtóir, an tIasachtóir nua agus na
hIasachtóirí eile comhaontú sannta i bhfoirm Iarscríbhinn 6
(“Comhaontú Sannta”) agus ar an dáta a dhéanfaidh na
páirtithe sin go léir amhlaidh agus faoi réir na méideanna
iomchuí atá dlite i leith an tsannta sin agus an aistrithe sin a
íoc: (i) déanfaidh an tIasachtóir láithreach a chearta i leith na
nIasachtaí agus an Chomhaontaithe a shaindeirtear a bheith
sannta faoin gComhaontú Sannta a shannadh go hiomlán; (ii)
déanfaidh an tIasachtaí agus na hIasachtóirí eile an tIasachtóir
láithreach a scaoileadh óna oibleagáidí faoin gComhaontú seo i
leith an chion de na hIasachtaí a bheidh á sannadh agus a
saindeirtear gur ábhar don Chomhaontú Sannta é (“na
hOibleagáidí Iomchuí”); agus (iii) glacfaidh an tIasachtóir nua
oibleagáidí don Iasachtaí agus do na hIasachtóirí eile a bheidh
coibhéiseach leis na hOibleagáidí Iomchuí agus (murar
Iasachtóir é cheana féin) tiocfaidh sé chun bheith ina pháirtí sa
Chomhaontú seo mar Iasachtóir. Déanfar cóip de gach
Comhaontú Sannta a sholáthar don Choimisiún go pras agus
tabharfaidh na hIasachtóirí fógra don Iasachtaí go pras i dtaobh
gach Comhaontaithe Sannta den sórt sin agus i dtaobh an
tsannta a dhéanfar faoi.

(2) D’ainneoin Airteagal 13(1) thuas, beidh éifeacht le haon sannadh
agus aistriú ar chearta agus oibleagáidí Iasachtóra faoi Airteagal
2(4)(b) gan aon ghá a bheith leis an toiliú i scríbhinn roimh ré
ó na hIasachtóirí go léir ach déanfaidh an t-iarIasachtóir an
sannadh sin agus/nó an t-aistriú sin a chur in iúl go pras do na
hIasachtóirí eile agus don Choimisiún.

14. DLÍ AGUS DLÍNSE RIALAITHE

(1) Beidh an Comhaontú seo agus aon oibleagáidí
neamhchonarthacha a eascróidh as nó i dtaca leis faoi rialú dhlí
Shasana agus forléireofar dá réir sin iad.

(2) Gabhann na páirtithe orthu féin aon díospóid a eascróidh i ndáil
le dlíthiúlacht, bailíocht, léiriú nó comhlíonadh an
Chomhaontaithe seo a chur faoi bhráid dhlínse eisiatach Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(3) Beidh breithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
láncheangailteach ar na páirtithe agus infhorfheidhmithe acu.

(4) Féadfaidh na hIasachtóirí aon bhreithiúnas a gheofar ó Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nó cearta eile, a
fhorfheidhmiú i gcoinne an Iasachtaí i gcúirteanna thír an
Iasachtaí.

(5) Tarscaoileann an tIasachtaí leis seo go neamhinchúlghairthe agus
gan choinníoll gach díolúine a bhfuil teideal aige chuici nó a
bhféadfadh teideal a bheith aige chuici, ina leith féin nó i leith
a shócmhainní, ó imeachtaí dlíthiúla i ndáil leis an gComhaontú
seo, lena n-áirítear, gan teorainn, díolúine ó agra, ó bhreithiúnas
nó ó ordú eile, ó astú, ó ghabháil nó ó urghaire roimh
bhreithiúnas, agus ó fhorghníomhú agus ó fhorfheidhmiú i
gcoinne a shócmhainní a mhéid nach dtoirmisctear é le dlí
sainordaitheach.
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15. TEACHT I bhFEIDHM

(1) Tar éis do na páirtithe go léir é a shíniú, tiocfaidh an Comhaontú
seo i bhfeidhm an dáta:

(a) a bheidh an fógra oifigiúil faighte ag na hIasachtóirí i
bhfoirm na Tuairime Dlíthiúla ó Chomhairleoir Dlí an
Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta agus
Cearta an Duine agus ó Comhairleoir Dlí an Stáit ag an
Aireacht Airgeadais i bhfoirm Iarscríbhinn 4 gur
forghníomhaíodh an Comhaontú seo go cuí thar ceann
an Iasachtaí agus gur oibleagáidí bailí iad oibleagáidí uile
an Iasachtaí i ndáil leis an gComhaontú seo, agus go
bhfuil siad ceangailteach agus infhorfheidhmithe de réir
a dtéarmaí, agus nach mbeidh gá le haon ní eile chun
éifeacht a thabhairt don chéanna; agus

(b) a bheidh Daingniúcháin Tiomantais faighte ag an
gCoimisiún ó Líon Criticiúil Iasachtóirí,

is dáta a thiocfaidh an Comhaontú seo in éifeacht agus a bheidh
sé ceangailteach ar an Iasachtaí agus ar na hIasachtóirí sin a
bhfuil na Daingniúcháin Tiomantais sin tugtha acu, agus
eatarthu.

Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm agus beidh sé
ceangailteach ar an Iasachtaí, ar na hIasachtóirí Tiomanta agus
ar gach Iasachtóir a bheidh fágtha, agus eatarthu, le héifeacht ó
gach dáta a gheobhaidh an Coimisiún an Daingniúchán
Tiomantais ón Iasachtóir sin.

Ciallaíonn “Daingniúchán Tiomantais” daingniúchán i scríbhinn
(de réir Iarscríbhinn 4 a ghabhann leis an gComhaontú
Idirchreidiúnaíoch) ag Iasachtóir don Choimisiún á rá go bhfuil
sé, faoina dhlíthe náisiúnta, údaraithe go cuí chun a bheith
rannpháirteach mar Iasachtóir faoin gComhaontú seo.

(2) Aithnítear agus comhaontaítear go bhféadfadh go mbainfeadh
feidhm shealadach le Daingniúchán Tiomantais Iasachtóra de
réir dhlíthe agus reachtaíocht náisiúnta an Bhallstáit iomchuí.
Más rud é, faoi dhlíthe náisiúnta infheidhme, go ndéantar an t-
údarú sealadach a chúlghairm nó a fhoirceannadh nó má imíonn
sé in éag, ansin déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí a
chúlghairm agus a chealú maidir le heisíocaíochtaí Iasachtaí sa
todhchaí ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasacht a
d’eisíoc an tIasachtóir sin cheana faoin gComhaontú seo a
luathú.

16. AN COMHAONTÚ A FHORGHNÍOMHÚ

Féadfar an Comhaontú seo a fhorghníomhú in aon líon
contrapháirteanna a bheidh sínithe ag ceann amháin nó níos mó de
na páirtithe. Is cuid dhílis den Chomhaontú bunaidh gach
contrapháirt agus beidh an éifeacht chéanna le síniú na
gcontrapháirteanna amhail is dá mbeadh na sínithe ar na
contrapháirteanna ar aon chóip amháin den Chomhaontú.

Déanfaidh an Coimisiún, go pras tar éis an Comhaontú seo a shíniú,
cóipeanna den Chomhaontú a bheidh dá réir a sholáthar do gach
ceann de na páirtithe.
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17. IARSCRÍBHINNÍ

Beidh na hIarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú seo mar
chuid dhílis de seo:

1. Liosta de na hIasachtóirí;

2. Foirm Iarrata ar Chistí;

3. Foirm Fógra Glactha;

4. Foirm Tuairime Dlíthiúla;

5. Rialacha an tSocraithe EURIBOR;

6. Foirm Comhaontaithe Sannta; agus

7. Liosta Teagmhálaithe.
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Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 8 Bealtaine 2010 agus san Aithin an
8 Bealtaine 2010.

AN PHOBLACHT HEILLÉANACH Na Ballstáit seo a leanas sa Limistéar
mar Iasachtaí Euro
Arb é a hionadaí

RÍOCHT NA BEILGE, ÉIRE,-arna shíniú ag-
RÍOCHT NA SPÁINNE, POBLACHTGeorge Papaconstantinou
NA FRAINCE, POBLACHT NAAn tAire Airgeadais
hIODÁILE, POBLACHT NA CIPIRE,
ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG,
POBLACHT MHÁLTA, RÍOCHT NA
hÍSILTÍRE, POBLACHT NA
hOSTAIRE, POBLACHT NA
PORTAINGÉILE, POBLACHT NA
SLÓIVÉINE, POBLACHT NA
SLÓVAICE agus POBLACHT NA
FIONLAINNE
mar Iasachtóirí

arb é a n-ionadaí:

AN COIMISIÚN EORPACH
Arb é a ionadaí
-arna shíniú ag-
Olli Rehn

BANC NA GRÉIGE KfW
mar Ghníomhaire an Iasachtóra ag gníomhú dó ar mhaithe le leas an
Arb é a ionadaí phobail, faoi réir threoracha, agus le
-arna shíniú ag- sochar ráthaíocht,
George Provopoulos Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine
Gobharnóir Bhanc na Gréige mar Iasachtóir

Arb iad a ionadaithe
-arna shíniú ag-
An Dr. Günther Bräunig
Comhalta den Bhord Bainistíochta
-arna shíniú ag-
An Dr. Frank Czichowski
Cisteoir
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IARSCRÍBHINN 1
LIOSTA DE NA hIASACHTÓIRÍ

An Tiomantas
EUR

Ríocht na Beilge 2.860.942.462,10

Éire 1.310.046.500,93

Ríocht na Spáinne 9.794.387.452,71

Poblacht na Fraince 16.773.596.199,72

Poblacht na hIodáile 14.739.467.996,33

Poblacht na Cipire 161.470.573,49

Ard-Diúcacht Lucsamburg 206.054.851,64

Poblacht Mhálta 74.543.025,89

Ríocht na hÍsiltíre 4.703.995.187,73

Poblacht na hOstaire 2.290.192.933,16

Poblacht na Portaingéile 2.064.558.742,44

Poblacht na Slóivéine 387.812.451,16

Poblacht na Slóvaice 817.850.223,95

Poblacht na Fionlainne 1.478.947.787,45

KfW ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, faoi
réir threoracha, agus le sochar ráthaíocht, Phoblacht
Chónaidhme na Gearmáine 22.336.133.611,30
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IARSCRÍBHINN 2

FOIRM IARRATA AR CHISTÍ

Le facs agus leis an bpost cláraithe ina dhiaidh sin:

Coimisiún na hEorpa

[Cuir isteach an seoladh]

Facs: [•]

Cóip chuig an mBanc Ceannais Eorpach

[Cuir isteach an seoladh]

Facs: [•]

Cóip chuig Banc na Gréige

[Cuir isteach an seoladh]

Facs: [•]

An tÁbhar: Tacaíocht Chobhsaíochta an Limistéir Euro

Iarraidh ar Chistí don Iasacht [•]

A Dhaoine Uaisle,

Tagraímid don Chomhaontú Saoráide Iasachta arna dhéanamh idir
Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na
Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar
Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú
ar an [•] (an “Comhaontú”). Beidh le téarmaí arna míniú sa
Chomhaontú an bhrí chéanna anseo.

1. Iarraimid leis seo go neamhinchúlghairthe go ndéanfar Iasacht a
eisíoc faoin gComhaontú agus dá réir ar na téarmaí seo a leanas:

(a) EUR [] a bheidh i bPríomhshuim na hIasachta.

(b) EUR [] a bheidh i nGlanmhéid Eisíoca na hIasachta.

(c) Is é [] an Dáta Eisíoca don Iasacht.

(d) Ní bheidh/Beidh Tréimhse Chairde [] leis an Iasacht.

(e) Is é [] bliain Téarma na hIasachta.

(f) Is mar seo a leanas a bheidh aisíocaíochtaí sceidealta
phríomhshuim na hIasachta:

Dáta (bliain) Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime (€)

0 Eisíoc

2. Aithnímid agus comhaontaímid:

(a) Gur bailí agus infheidhme i gcónaí liosta na sínitheoirí
údaraithe a sheol an tAire Airgeadais thar ceann an
Iasachtaí an [].
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(b) Nár tharla aon teagmhas a d’fhágfadh mícheart aon ráiteas
a rinneadh sa tuairim dhlíthiúil a d’eisigh Comhairleoir
Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta agus
Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an Stáit ag an
Aireacht Airgeadais dar dháta [].

(c) Nár tharla aon Teagmhas Mainneachtana.

Is sinne, le meas,
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IARSCRÍBHINN 3
FOIRM FÓGRA GLACTHA

AN COIMISIÚN EORPACH
AN ARD-STIÚRTHÓIREACHT
UM GHNÓTHAÍ EACNAMAÍOCHA AGUS
AIRGEADAIS
Airgeadas, comhordú leis an ngrúpa BEI, BEAF
agus FAI

Le facs agus leis an bpost cláraithe ina dhiaidh:
[Cuir isteach mionsonraí teagmhála an Iasachtaí]

Cóip chuig an mBanc Ceannais Eorpach
[Cuir isteach an seoladh]
Facs: [•]

Cóip chuig Banc na Gréige
[Cuir isteach an seoladh]
Facs: [•]

An tÁbhar: Tacaíocht Chobhsaíochta an Limistéir Euro
Fógra Glactha maidir leis an Iasacht [•]

A Dhaoine Uaisle,

Tagraímid: (i) don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit an
Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus
an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an
Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [dáta] (an
“Comhaontú”); agus (ii) don Iarraidh ar Chistí a chuir an Phoblacht
Heilléanach in iúl don Choimisiún an [dáta]. Beidh le téarmaí arna
míniú sa Chomhaontú an bhrí chéanna anseo.

Daingnímid leis seo na téarmaí airgeadais is infheidhme maidir leis
an Iasacht arna hiarraidh ag an bPoblacht Heilléanach san Iarraidh
ar Chistí thuas:

(a) EUR [] a bheidh i bPríomhshuim na hIasachta.

(b) EUR [] a bheidh i nGlanmhéid Eisíoca na hIasachta.

(c) Is é [] an Dáta Eisíoca don Iasacht.

(d) Ní bheidh/Beidh Tréimhse Chairde [] leis an Iasacht.

(e) Is é [] bliain Téarma na hIasachta.

(f) Is mar seo a leanas a bheidh aisíocaíochtaí sceidealta
phríomhshuim na hIasachta:
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Dáta (Bliain) Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime (€)

0 Eisíoc

(g) is iad seo a leanas na hIasachtóirí i leith na hIasachta seo:

[ ], [ ], [ ], agus [ ]

Is sinne, le meas,

AN COIMISIÚN EORPACH

[•] [•]
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IARSCRÍBHINN 4
FOIRM TUAIRIME DLÍTHIÚLA

(Ceannpháipéar oifigiúil Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht
Dlí agus Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus

Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais)

[áit, dáta]

Chun: Coimisiún na hEorpa
[Cuir isteach an seoladh]

Maidir leis an gComhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit áirithe de
chuid an Limistéir Euro agus KfW (mar Iasachtóirí) agus an
Phoblacht Heilléanach (mar Iasachtaí) agus Banc na Gréige (mar
Ghníomhaire an Iasachtaí) arna shíniú an [•] 2010
Tuairim Dhlíthiúil

A Dhaoine Uaisle,

Inár gcáil mar Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus
Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an
Stáit ag an Aireacht Airgeadais, tagraímid don Chomhaontú
Saoráide Iasachta dá dtagraítear thuas agus dá Iarscríbhinní ar cuid
dílis den chéanna iad (dá ngairtear an “Comhaontú” le chéile anseo
ina dhiaidh seo) arna dhéanamh, i measc dreamanna eile, idir
Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (dá ngairtear
“na hIasachtóirí” anseo ina dhiaidh seo) agus an Phoblacht
Heilléanach (dá ngairtear “an tIasachtaí” anseo ina dhiaidh seo) an
[•]. Tagraím freisin don Mheabhrán de Bheartais Gheilleagracha
agus Airgeadais, don Mheabhrán Tuisceana um Choinníollacht i
dtaca le Beartas Geilleagrach Sonrach agus don Mheabhrán Teicniúil
Tuisceana (dá ngairtear an “MT” le chéile anseo ina dhiaidh seo).

Barántaímid go bhfuilimid lán-inniúil ar an tuairim dhlíthiúil seo a
eisiúint i dtaca leis an gComhaontú thar ceann an Iasachtaí.

Tá scrúdú déanta againn ar bhunchóipeanna den Chomhaontú agus
den MT. Tá scrúdú déanta againn freisin ar na forálacha iomchuí
den dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta is infheidhme maidir leis an
Iasachtaí agus le Gníomhaire an Iasachtaí, ar chumhachtaí na
sínitheoirí agus ar cibé doiciméid eile ba ghá nó ba chuí linn. Ina
theannta sin, tá cibé imscrúduithe eile déanta againn agus cibé ábhair
dlí athbhreithnithe againn ba dhóigh linn a bheith iomchuí maidir
leis an tuairim a chuirtear in iúl anseo.

Tá glactha againn (i) le barántúlacht na síniúchán go léir (ach amháin
sínithe an Iasachtaí agus Ghníomhaire an Iasachtaí) agus leis na
cóipeanna go léir a bheith de réir na mbunchóipeanna, (ii) le cumas
agus cumhacht gach páirtí, seachas an tIasachtaí agus Gníomhaire an
Iasachtaí, an Comhaontú a dhéanamh agus le bailíocht an údaraithe
agus an tsínithe acu siúd agus (iii) le bailíocht, le ceangailteacht agus
le hinfhorfheidhmitheacht an Chomhaontaithe ar gach páirtí faoi
dhlíthe Shasana.

Aon téarmaí a úsáidtear ach nach mínítear sa tuairim seo, beidh de
bhrí leo an bhrí a leagtar amach sa Chomhaontú sa MT.

Ní bhaineann an tuairim seo ach leis an dlí Heilléanach amháin mar
atá sé ar dháta na tuairime seo.
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Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, is í ár dtuairim:

1. Maidir le dlíthe, rialacháin agus cinntí atá ceangailteach go
dlíthiúil agus atá i bhfeidhm i láthair na huaire sa Phoblacht
Heilléanach, go bhfuil tiomanta ag an Iasachtaí trí
fhorghníomhú an Chomhaontaithe agus an MT ag [cuir isteach
an t-ainm], an tAire Airgeadais, go bailí agus go
neamhinchúlghairthe, a chuid oibleagáidí go léir a
chomhlíonadh faoi sin. Go háirithe, tá forálacha an
Chomhaontaithe a bhaineann le hIasachtaí a thabhairt
lánbhailí.

2. Maidir le forghníomhú, seachadadh agus comhlíonadh an
Chomhaontaithe agus an MT ag an Iasachtaí: (i) gur údaraíodh
go cuí iad le gach toiliú, gníomh, cead agus údarú is gá; agus
(ii) nár sháraigh nó nach sáróidh siad aon rialachán nó rialú
infheidhme de chuid aon údaráis inniúil ná aon chomhaontú nó
Conradh atá ceangailteach air.

3. Ní sháraíonn ná ní theorannaíonn aon ní sa Chomhaontú seo
cearta an Iasachtaí chun íocaíocht a dhéanamh go poncúil
éifeachtach ar aon suim atá dlite ar an bpríomhshuim, ar an ús
nó ar mhuirir eile faoin gComhaontú seo.

4. Is i bhfoirm chuí dhlíthiúil faoi dhlíthe Heilléanacha atá an
Comhaontú agus an MT lena bhforfheidhmiú i gcoinne an
Iasachtaí agus Ghníomhaire an Iasachtaí. Ní bheadh
forfheidhmiú an Chomhaontaithe i gcoinne forálacha
éigeantacha den dlí Heilléanach, ordre public na Poblachta
Heilléanaí, conarthaí idirnáisiúnta ná prionsabal den dlí
idirnáisiúnta a bhfuil glacadh leo go coitianta agus atá
ceangailteach ar an Iasachtaí.

5. Ní gá, d’fhonn dlíthiúlacht, bailíocht nó infhorfheidhmitheacht
an Chomhaontaithe agus an MT a chinntiú, iad a chomhdú, a
thaifeadadh nó a rollú le haon chúirt nó údarás sa Phoblacht
Heilléanach.

6. Ní bheidh aon chánacha, dleachtanna, táillí nó muirir eile a
fhorchuirfidh an Phoblacht Heilléanach nó aon údarás cánach
dá cuid nó inti iníoctha i dtaca le forghníomhú agus seachadadh
an Chomhaontaithe agus i dtaca le haon íocaíocht nó aistriú
príomhshuime, úis, coimisiún agus suimeanna eile a bheidh dlite
faoin gComhaontú.

7. Ní cheanglaítear aon údaruithe rialaithe malartaithe ná níl aon
táillí nó coimisiúin eile le híoc ar aon suim a bheidh dlite faoin
gComhaontú a aistriú.

8. Déantar, le síniú an Chomhaontaithe agus an MT ag [cuir
isteach an t-ainm], Gobharnóir Bhanc na Gréige, Gníomhaire an
Iasachtaí a cheangal go dlíthiúil bailí.

9. Is rogha bhailí dlí lena gceanglaítear an tIasachtaí de réir an dlí
Heilléanaigh roghnú dhlí Shasana mar dhlí rialaithe don
Chomhaontú.

10. Tá géillte ag an Iasachtaí, go dlíthiúil éifeachtach
neamhinchúlghairthe, do dhlínse eisiach Chúirt Bhreithiúnais an
Aontais Eorpaigh i dtaca leis an gComhaontú agus bheadh aon
bhreithiúnas ón gcúirt sin críochnaitheach infhorfheidhmithe sa
Phoblacht Heilléanach.
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11. Níl an tIasachtaí ná aon chuid dá mhaoin díolmhaithe ar fhorais
flaithis ná ar shlí eile ó dhlínse, astú – cibé acu roimh
bhreithiúnas nó dá éis – nó forghníomhú i leith aon ghnímh nó
imeachta a bhaineann leis an gComhaontú.

12. Is faoi fhorálacha [cuir isteach an tagairt chuí don dlí náisiúnta]
a rinneadh an Comhaontú agus an MT a fhorghníomhú.

13. Daingníodh an Comhaontú agus an MT go bailí de réir
fhorálacha [cuir isteach an tagairt chuí don dlí náisiúnta].

14. Mar chríoch, rinneadh an Comhaontú agus an MT a
fhorghníomhú go cuí thar ceann an Iasachtaí agus is oibleagáidí
bailí ceangailteacha infhorfheidhmitheacha de réir a dtéarmaí
oibleagáidí uile an Iasachtaí i ndáil leis an gComhaontú agus leis
an MT agus ní theastaíonn aon ní eile chun éifeacht a thabhairt
don chéanna.

Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta
agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an Stáit ag an
Aireacht Airgeadais
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IARSCRÍBHINN 5
RIALACHA AN tSOCRAITHE EURIBOR

1. Déanfaidh an an Coimisiún an EURIBOR le haghaidh gach
Tréimhse Úis i leith Iasachta a shocrú de réir na gcoinníollacha
seo a leanas:

(1) saindéarfar an EURIBOR le haghaidh na Tréimhse Úis
mar ráta úis bliantúil. Beidh sé ar comhréir leis an ráta
úis tagartha a chinnfear de réir phointí (2) go (4);

(2) ar an Lá Gnó leathdhéanach roimh an Lá Eisíoca agus
gach Dáta Íoca Úis (dá ngairtear an “Dáta Cinnte Úis”
anseo ina dhiaidh seo), déanfaidh an Coimisiún, ag
tagairt dó don EURIBOR le haghaidh taiscí EUR trí mhí
mar a bheidh luaite ag an gCónaidhm Bhaincéireachta
Eorpach ar leathanach faireacháin 3000 XTRA Reuters
EURIBOR 01 ar 11 a.m. (am na Bruiséile), nó tuairim
an ama sin, an ráta úis tagartha a chinneadh don
Tréimhse Úis tar éis an Dáta Cinnte Úis faoi seach;

(3) i gcás nach bhfoilseofar an EURIBOR ar leathanach
faireacháin 3000 XTRA Reuters EURIBOR 01 ar Dháta
Cinnte Úis de réir phointe (2), déanfaidh an Coimisiún,
mar analach leis an nós imeachta faoi phointe (2), an ráta
úis tagartha a chinneadh mar an EURIBOR, ag tagairt
do leathanach ina dhiaidh nó do leathanach ionadúil ar a
bhfuil faisnéis chomhréireach; agus

(4) más rud é, ar Dháta Cinnte Úis, nach mbeidh aon rátaí
úis tagartha EURIBOR luaite mar a thuairiscítear faoi
phointí (2) agus (3), beidh an ráta úis tagartha don chéad
tréimhse úis eile ar comhréir leis an ráta tagartha
EUREPO trí mhí móide 25 bhonnphointe arna fhoilsiú
ag an gCónaidhm Bhaincéireachta Eorpach ar leathanach
faireacháin 3000 XTRA Reuters EUREPO ar 11 a.m.
(am na Bruiséile) nó tuairim an ama sin. Mura luaitear
aon cheann de na rátaí úis sin mar a thuairiscítear, beidh
an ráta úis tagartha don chéad Tréimhse Úis eile ar
comhréir le costais cistithe iarbhír na nIasachtóirí.

2. Déanfar an t-ús a bheidh le híoc ar an Iasacht a ríomh tríd an
méid a bheidh le híoc ar an bpríomhshuim a bheidh gan aisíoc a
chinneadh de réir an Ráta Úis is infheidhme, an toradh sin a iolrú
faoin líon iarbhír laethanta sa Tréimhse Úis faoi seach agus é a
roinnt ansin ar 360 lá.
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IARSCRÍBHINN 6
FOIRM COMHAONTAITHE SANNTA

Dar Dáta:

Comhaontú Saoráide Iasachta EUR 80 000 000 000 dar dáta [ ] (an
“Comhaontú”)

1. Tagraímid don Chomhaontú. Is Comhaontú Sannta é seo. Aon
téarmaí a mhínítear sa Chomhaontú, tá an bhrí chéanna leo sa
Chomhaontú Sannta seo mura dtugtar míniú eile orthu sa
Chomhaontú Sannta seo.

2. Tagraímid d’Airteagal 13 (Sannadh agus Aistriú) den
Chomhaontú:

(a) Sannann an tIasachtóir Láithreach nó na hIasachtóirí
Láithreacha go hiomlán don Iasachtóir Nua nó do na
hIasachtóirí Nua cearta uile an Iasachtóra Láithrigh nó
na nIasachtóirí Láithreacha faoin gComhaontú agus na
hIasachtaí a bhaineann leis an gcion sin de Thiomantais
agus de Rannpháirtíochtaí an Iasachtóra Láithrigh nó na
nIasachtóirí Láithreacha in Iasachtaí faoin gComhaontú
mar a shonraítear sa Sceideal.

(b) Scaoiltear gach Iasachtóir Láithreach ó oibleagáidí uile
an Iasachtóra Láithrigh a fhreagraíonn don chion sin de
Thiomantais agus de Rannpháirtíochtaí an Iasachtóra
Láithrigh in Iasachtaí faoin gComhaontú atá sonraithe
sa Sceideal.

(c) Beidh an tIasachtóir Nua nó na hIasachtóirí Nua ina
pháirtí nó ina bpáirtithe sa Chomhaontú mar Iasachtóir
agus ceanglófar é nó í nó iad le hoibleagáidí atá
coibhéiseach leis na hoibleagáidí óna scaoiltear an
tIasachtóir Láithreach nó na hIasachtóirí Láithreacha
faoi mhír (b) thuas.

3. Is é [] an dáta aistrithe atá beartaithe.

4. Beidh an Comhaontú Sannta seo, ar é a sheachadadh ar an
Iasachtaí, ina fhógra sannta don Iasachtaí.

5. Féadfar an Comhaontú Sannta seo a fhorghníomhú in aon líon
contrapháirteanna agus tá an éifeacht chéanna leis sin amhail is
dá mbeadh na sínithe ar na contrapháirteanna ar aon chóip
amháin den Chomhaontú Sannta seo.

6. Is faoi rialú dhlí Shasana atá an Comhaontú Sannta seo agus aon
oibleagáidí neamhchonarthacha a eascraíonn as nó i dtaca leis.

7. Rinneadh an Comhaontú Sannta seo an dáta atá luaite i dtús an
Chomhaontaithe Sannta seo.
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SCEIDEAL

A GHABHANN LEIS AN gCOMHAONTÚ SANNTA

Cearta a bheidh le sannadh agus oibleagáidí a bheidh le scaoileadh
agus le gabháil de láimh

[líontar isteach na mionsonraí iomchuí]

[Iasachtóir(í) Láithreach(a)] [Iasachtóir(í) Nua]

Ag: Ag:

Comhshíníonn gach ceann de na hIasachtóirí eile an Comhaontú
Sannta seo agus daingnítear [•] mar dháta an aistrithe.

Daingniúchán atá i síniú an Chomhaontaithe Sannta seo ag na
hIasachtóirí ag gach duine acu go bhfuair siad fógra i dtaobh na
sanntaí dá dtagraítear anseo. Déanfar cóip den Chomhaontú Sannta
seo a sholáthar don Choimisiún go pras.

Ag:

Na hIasachtóirí
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IARSCRÍBHINN 7

LIOSTA TEAGMHÁLAITHE

Le haghaidh na nIasachtóirí agus an Choimisiúin:

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus
Airgeadais
Aonad L-4 “Iasachtóireacht, Iasachtaíocht, Cuntasaíocht agus an
Chúl-Oifig”
L-2920 Lucsamburg
Faoi bhráid: Ceann an Aonaid
Facs: + 352 4301 33459
SWIFT BIC: EUCOLULL

Mar aon le cóip chuig BCE:

An Banc Ceannais Eorpach
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Faoi bhráid: Ceann an Rannáin Seirbhísí Oibríochtaí Airgeadais
Facs: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Don Iasachtaí:

An Aireacht Airgeadais
Oifig Ghinearálta Cuntasaíochta
37, E. Venizelos str.
101 65 An Aithin, An Ghréig
Faoi bhráid: An 23ú Rannán
Facs: + 30 210 3338205

Mar aon le cóip chuig Gníomhaire an Iasachtaí:

Banc na Gréige
21, E. Venizelos str.
102 50 An Aithin, An Ghréig
Faoi bhráid: Oibríochtaí Airgeadais agus Roinn Cuntas an Rialtais
Rannóg Cuntas an Rialtais
Facs: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA
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