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ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, CHOBHSAÍOCHT AIRGEADAIS AN
AONTAIS EORPAIGH AGUS COBHSAÍOCHT
AIRGEADAIS AN LIMISTÉIR EURO INA IOMLÁINE A
CHOSAINT, AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN—

(A) AG FÉACHAINT DO PHÁIRTEACHAS AN STÁIT
SA tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS
EORPACH, DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A
THABHAIRT DON LEASÚ AR CHREAT-
CHOMHAONTÚ SaorCAE A RINNE BALLSTÁIT
ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH DE PHÁIRT
AGUS AN tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA
AIRGEADAIS EORPACH DEN PHÁIRT EILE,

(B) DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A
MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN STÁT, DON
LEASÚ AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE
IASACHTA EUR 80 000 000 000 ARNA
DHÉANAMH SA BHRUISÉIL AN 14 MEITHEAMH
2011 AGUS SAN AITHIN AN 10 MEITHEAMH 2011,

(C) DO LEASÚ AN ACHTA UM SHAORÁID
IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO, 2010 AGUS AN
ACHTA UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA
AIRGEADAIS EORPACH, 2010, AGUS

(D) DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[23 Meán Fómhair 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Folaíonn na tagairtí do Chreat-Chomhaontú SaorCAE
san Acht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, 2010 an
Leasú ar Chreat-Chomhaontú SaorCAE agus forléireofar an tAcht
sin dá réir sin.
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[Uimh. 25.] [2011.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid

Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.
(2) Leasaítear alt 3 den Acht um Shaoráid Chobhsaíochta

Airgeadais Eorpach, 2010 trí “€12,500,000,000” a chur in ionad
“€7,500,000,000”.

(3) Áirítear ar chríocha an ailt seo a chumasú don Stát a chuid
oibleagáidí ag eascairt as Creat-Chomhaontú SaorCAE arna leasú
leis an Leasú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chomhlíonadh, lena n-
áirítear ranníoc an Stáit le costais chaipitiúla agus costais eile na
Cuideachta agus aon chaiteachais eile arna dtabhú i ndáil leis an
gComhaontú sin arna leasú amhlaidh.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “Leasú ar Chreat-Chomhaontú SaorCAE” an Leasú ar
Chreat-Chomhaontú SaorCAE a rinne Ballstáit áirithe den Aontas
Eorpach (lena n-áirítear an Stát) de pháirt agus an Chuideachta den
pháirt eile agus a shínigh an tAire Airgeadais thar ceann an Stáit an
8 Meán Fómhair 2011 agus a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na
hIarscríbhinní) leagtha amach i Sceideal 1;

tá le “Cuideachta” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Shaoráid
Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, 2010;

tá le “Creat-Chomhaontú SaorCAE” an bhrí chéanna atá leis san
Acht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, 2010.

2.—(1) Folaíonn na tagairtí don Chomhaontú Saoráide Iasachta
san Acht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010 Leasú
Mheitheamh 2011 ar an gComhaontú Saoráide Iasachta agus
forléireofar an tAcht sin dá réir sin.

(2) Áirítear ar chríocha fho-alt (1) a chumasú don Stát na
híocaíochtaí a dhéanamh dá bhforáiltear—

(a) sa Chomhaontú Idirchreidiúnaíoch, agus

(b) sa Chomhaontú Saoráide Iasachta, arna leasú leis an
Leasú dá dtagraítear san fho-alt sin.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “Leasú Mheitheamh 2011 ar an gComhaontú Saoráide
Iasachta” an Leasú ar an gComhaontú Saoráide Iasachta EUR 80
000 000 000 arna dhéanamh sa Bhruiséil an 14 Meitheamh 2011 agus
san Aithin an 10 Meitheamh 2011 agus a rinne—

(a) an Phoblacht Heilléanach mar iasachtaí agus Banc na
Gréige, mar ghníomhaire don iasachtaí, de pháirt, agus

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

agus a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na hIarscríbhinní) leagtha
amach i Sceideal 2;
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Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.
tá le “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch” an bhrí chéanna atá leis san
Acht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010;

tá le “Comhaontú Saoráide Iasachta” an bhrí chéanna atá leis san
Acht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010.

3.—Féadfar an tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais
Eorpach agus um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011
a ghairm den Acht seo.
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[Uimh. 25.] [2011.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid

Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.

SCEIDEAL 1

Leasú ar Chreat-Chomhaontú SaorCAE

An Leagan Forghníomhúcháin

LEASÚ AR
CHREAT-CHOMHAONTÚ SaorCAE

idir

RÍOCHT NA BEILGE
POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE

POBLACHT NA hEASTÓINE
ÉIRE

AN PHOBLACHT HEILLÉANACH
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<0}
POBLACHT NA FIONLAINNE

AGUS

AN tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS
EORPACH
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Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid

Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.

DÉANTAR AN LEASÚ SEO (an “Leasú”) AR CHREAT-
CHOMHAONTÚ SaorCAE
acu seo a leanas agus eatarthu:

(A) Ríocht na Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine,
Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, 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 (“Ballstáit an limistéir euro” nó
“Scairshealbhóirí SaorCAE”); agus

(B) an tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach (“SaorCAE”),
société anonyme atá corpraithe i Lucsamburg agus a bhfuil a
hoifig chláraithe ag 43, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414) (Ballstáit an
limistéir euro agus SaorCAE dá ngairtear “na Páirtithe” anseo
ina dhiaidh seo).

BROLLACH

De bhrí:

(1) Go ndearna Ballstáit an limistéir euro agus SaorCAE creat-
chomhaontú chun na téarmaí agus na coinníollacha ar a
bhféadfaidh SaorCAE Iasachtaí a dhéanamh le Ballstáit de
chuid an limistéir euro, na hIasachtaí sin a mhaoiniú trí
Ionstraimí Maoinithe arna dtacú le Ráthaíochtaí a eiseoidh na
Ráthóirí a eisiúint nó a dhéanamh, na téarmaí agus na
coinníollacha ar a n-eiseoidh na Ráthóirí Ráthaíochtaí i leith na
nIonstraimí Maoinithe a eiseoidh nó a dhéanfaidh SaorCAE,
na socruithe arna ndéanamh eatarthu i gcás go gceanglófar ar
Ráthóir níos mó a íoc faoi Ráthaíocht ná an cion dliteanas a
cheanglaítear air a íoc i leith Ionstraime Maoinithe agus nithe
áirithe eile a bhaineann le SaorCAE a leagan amach (dá
ngairtear an “Creat-Chomhaontú” anseo ina dhiaidh seo).

(2) Gur chinn Ballstáit an limistéir euro le cinneadh d’aontoil an 11
Márta 2011 go bhféadfaidh SaorCAE tacaíocht chobhsaíochta a
sholáthar do Bhallstáit de chuid an limistéir euro trí shocrú a
dhéanamh go gceannófar bannaí de chuid na mBallstát sin de
chuid an limistéir euro ar an bpríomh-mhargadh mar chúnamh
airgeadais.

(3) De réir Airteagal 13(8) den Chreat-Chomhaontú, go dtiocfaidh
Poblacht na hEastóine chun bheith ina páirtí sa Chreat-
Chomhaontú le héifeacht ó Dháta Éifeachtach na Leasuithe
(mar a mhínítear in Airteagal 3(1) den Leasú seo) trí chloí leis
an gCreat-Chomhaontú agus tríd an Leasú seo a dhéanamh.

(4) I ráiteas dar dáta an 21 Iúil 2011, gur dhearbhaigh Cinn Stáit
nó Rialtais an limistéir euro agus institiúidí AE go raibh
beartaithe acu éifeachtacht SaorCAE a fheabhsú agus dul i
ngleic le haicídiú agus go raibh comhaontaithe acu solúbthacht
SaorCAE a mhéadú ach coinníollacht chuí a bheith ceangailte
leis. Dá dhroim sin, cé gur soláthraíodh cúnamh airgeadais i
dtosach trí chomhaontuithe saoráide iasachta agus tríothu sin
amháin, féadfar cúnamh airgeadais a dheonú anois i bhfoirm
comhaontuithe saoráide cúnaimh airgeadais (“Comhaontuithe
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Saoráide Cúnaimh Airgeadais” ar “Comhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” gach ceann díobh) chun cúnamh
airgeadais a sholáthar trí eisíocaíochtaí iasachta, saoráidí
réamhchúraim, saoráidí chun athchaipitliú foras airgeadais i
mBallstát de chuid an limistéir euro a mhaoiniú (trí iasachtaí do
rialtais na mBallstát sin lena n-áirítear i dtíortha neamhchláir),
saoráidí chun bannaí a cheannach ar na margaí tánaisteacha
ar bhonn anailíse ag BCE lena n-aithnítear go bhfuil imthosca
margaidh airgeadais eisceachtúla agus priacail do chobhsaíocht
airgeadais ann nó saoráidí chun bannaí a cheannach ar an
bpríomh-mhargadh (ar “Cúnamh Airgeadais” gach úsáid den
sórt sin a bhaintear as Comhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais) agus beidh an Cúnamh Airgeadais a thabharfar faoi
gach Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais á mhaoiniú le
sochar ráthaíochtaí i méid suas le EUR 779,783.14 milliún a
úsáidfear laistigh de thréimhse theoranta ama. Beartaítear go
mbeidh de thoradh air sin cumas éifeachtach a bheith ag
SaorCAE Cúnamh Airgeadais EUR 440,000 milliún a
sholáthar.

(5) Gur chomhaontaigh Ballstáit an limistéir euro agus SaorCAE
go leasófar an Creat-Chomhaontú ar na téarmaí a leagtar
amach sa Leasú seo agus go mbeidh éifeacht leis na leasuithe
sin go hionchasach ar Dháta Éifeachtach na Leasuithe (mar a
mhínítear in Airteagal 3(1) den Leasú seo).

Anois, dá bhrí sin, tá na Páirtithe tar éis comhaontú mar a leanas:

1. LEASUITHE AR AN gCREAT-CHOMHAONTÚ

Le héifeacht ó Dháta Éifeachtach na Leasuithe (mar a
mhínítear thíos), leasófar an Creat-Chomhaontú mar a leanas:

(1) Déanfar Poblacht na hEastóine a liostú ar an liosta de Bhallstáit
an limistéir euro a leagtar amach ar an leathanach clúdaigh agus
i mír (A) den liosta de na páirtithe sa Chreat-Chomhaontú agus
déanfar an Phoblacht Heilléanach a aistriú sa liosta de na
páirtithe agus i leathanaigh na sínithe ionas go liostófar í i
ndiaidh na hÉireann.

(2) I mír (B) den liosta de na páirtithe déanfar “43, avenue John
F. Kennedy, L-1855, Luxembourg” a chur in ionad sheoladh
cláraithe SaorCAE.

(3) Leasófar mír (1) de bhrollach an Chreat-Chomhaontaithe mar
a leanas:

(a) déanfar na focail “de chuid an limistéir euro” a chur isteach
i ndiaidh na bhfocal “ag na Ballstáit sin”;

(b) déanfar na focail “arb é is cuspóir leis cobhsaíocht
airgeadais an limistéir euro ina iomláine agus a chuid
Ballstát a chosaint” a chur isteach ag deireadh na chéad
abairte;

(c) déantar na focail “an 8 Bealtaine nó ar cibé téarmaí eile a
chomhaontófar” a chur isteach i ndiaidh “chuig an
bPoblacht Heilléanach”.

(4) Scriosfar mír (2) de bhrollach an Chreat-Chomhaontaithe agus
cuirfear na míreanna (2) agus 2(a) seo a leanas ina hionad:
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“Gur corpraíodh SaorCAE an 7 Meitheamh 2010 chun
tacaíocht chobhsaíochta a thabhairt do Bhallstáit de chuid an
limistéir euro. I ráiteas dar dáta an 21 Iúil 2011, gur
dhearbhaigh Cinn Stáit nó Rialtais an limistéir euro agus
institiúidí AE go raibh beartaithe acu éifeachtacht SaorCAE
a fheabhsú agus dul i ngleic le haicídiú agus go raibh
comhaontaithe acu solúbthacht SaorCAE a mhéadú ach
coinníollacht chuí a bheith ceangailte leis. Dá dhroim sin, cé
gur soláthraíodh cúnamh airgeadais i dtosach trí
chomhaontuithe saoráide iasachta agus tríothu sin amháin,
féadfar cúnamh airgeadais a dheonú anois i bhfoirm
comhaontuithe saoráide cúnaimh airgeadais (“Comhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” ar “Comhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” gach ceann díobh) chun cúnamh
airgeadais a sholáthar trí eisíocaíochtaí iasachta, saoráidí
réamhchúraim, saoráidí chun athchaipitliú foras airgeadais i
mBallstát de chuid an limistéir euro a mhaoiniú (trí iasachtaí
do rialtais na mBallstát sin lena n-áirítear i dtíortha
neamhchláir), saoráidí chun bannaí a cheannach ar na margaí
tánaisteacha ar bhonn anailíse ag BCE lena n-aithnítear go
bhfuil imthosca margaidh airgeadais eisceachtúla agus priacail
do chobhsaíocht airgeadais ann nó saoráidí chun bannaí a
cheannach ar an bpríomh-mhargadh (ar “Cúnamh
Airgeadais” gach úsáid den sórt sin a bhaintear as Comhaontú
Saoráide Cúnaimh Airgeadais) agus beidh an Cúnamh
Airgeadais a thabharfar faoi gach Comhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais á mhaoiniú le sochar ráthaíochtaí i méid
suas le EUR 779,783.14 milliún a úsáidfear laistigh de
thréimhse theoranta ama. Beartaítear go mbeidh de thoradh
air sin cumas éifeachtach a bheith ag SaorCAE Cúnamh
Airgeadais EUR 440,000 milliún a sholáthar. Beidh na
Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais sin ar fáil ar
choinníoll go ndéanfaidh na Ballstáit iomchuí de chuid an
limistéir euro a iarrfaidh na Comhaontuithe Saoráide
Cúnaimh Airgeadais sin meabhráin tuisceana (ar “MT” gach
ceann díobh) leis an gCoimisiún Eorpach, ag gníomhú dó thar
ceann Bhallstáit an limistéir euro, lena n-áireofar
coinníollacha amhail araíonacht buiséid agus treoirlínte maidir
le beartas geilleagrach agus comhlíonadh théarmaí an MT sin
acu. Maidir le gach Comhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais, gairfear “an Ballstát is Tairbhí” den Bhallstát
iomchuí de chuid an limistéir euro is tairbhí. Más rud é gur
i bhfoirm saoráidí chun bannaí a cheannach ar an bpríomh-
mhargadh nó ar an margadh tánaisteach atá an Cúnamh
Airgeadais, beidh cineál agus téarmaí na socruithe sin, lena n-
áirítear téarmaí maidir le praghsáil, le coinníollacht i dtaca le
beartas, le coinníollacha i dtaobh úsáide agus doiciméadú, de
réir na dtreoirlínte arna nglacadh ag bord stiúrthóirí
SaorCAE, ag gníomhú d’aon toil dóibh de bhun Airteagal
2(1)(b). Ar an gcuma chéanna, más i bhfoirm saoráidí
réamhchúraim agus saoráidí chun athchaipitliú foras
airgeadais Ballstáit de chuid an limistéir euro a mhaoiniú atá
an Cúnamh Airgeadais, glacfaidh bord stiúrthóirí SaorCAE,
ag gníomhú d’aon toil dóibh, le treoirlínte faoi Airteagal
2(1)(c) i ndáil leis na socruithe sin. Déanfar le téarmaí MT
coinníollacht chuí i dtaca le beartas a fhorchur ar feadh ré
iomlán Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais agus ní
bheidh sí teoranta don tréimhse ina gcuirtear an Cúnamh
Airgeadais ar fáil. Ní foláir go mbeidh na coinníollacha a
ghabhann le soláthar Cúnaimh Airgeadais ag SaorCAE mar
aon leis na rialacha a bhfuil feidhm acu maidir le faireachán a
dhéanamh ar chomhlíonadh a bheith i gcomhréir go hiomlán
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[Uimh. 25.] [2011.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
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Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.
leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus le
hionstraimí dhlí AE.

(2) (a) An 20 Meitheamh 2011, chomhaontaigh Airí
Airgeadais an limistéir euro gur chóir gur mar seo a
leanas a bheadh an struchtúr praghsála le haghaidh
comhaontuithe saoráide iasachta SaorCAE:

“(a) Costas Maoinithe SaorCAE; móide

(b) an Corrlach.

Beidh an corrlach comhionann le 200
bonnphointe agus méadófar an Corrlach sin go
dtí 300 bonnphointe i leith aon Iasachta a bheidh
gan aisíoc tar éis an dáta ar cothrom trí bliana
thráth an eisíoca é.

Maidir le hIasachtaí ráta shocair lena bhfuil
aibíocht sceidealta is faide ná trí (3) bliana, beidh
an Corrlach comhionann le meán ualaithe 200
bonnphointe do na chéad trí (3) bliana agus 300
bonnphointe don tréimhse ón dáta ar cothrom trí
bliana an trátha a íostarraingíodh an Iasacht é
(agus an dáta sin san áireamh) agus dar críoch
dáta aibíochta sceidealta na hIasachta sin (ach
gan an dáta sin san áireamh).”

Dá éis sin, an 21 Iúil 2011, dhearbhaigh Cinn Stáit nó Rialtais
an limistéir euro:

“Chinneamar aibíocht iasachtaí SaorCAE don Ghréig sa
todhchaí a fhadú an méid is mó is féidir ó na 7.5 bliana
reatha go dtí 15 bliana ar a laghad agus suas go dtí 30
bliain maille le tréimhse cairde 10 mbliana. Sa
chomhthéacs sin, cinnteoimid faireachán iarchláir
leordhóthanach. Soláthróimid iasachtaí SaorCAE ar rátaí
iasachtaithe a bheidh comhionann le rátaí iasachtaithe na
saoráide Comhardaithe Íocaíochtaí (timpeall 3.5% faoi
láthair), gar do chostas maoinithe SaorCAE, ach gan dul
faoina bhun. Chinneamar freisin aibíochtaí shaoráid
láithreach na Gréige a fhadú go substaintiúil. Beidh sásra
ag gabháil leis sin lena gcinnteofar dreasuithe cuí chun an
clár a chur i bhfeidhm.”

Dhearbhaigh siad freisin:

“Déanfar na rátaí iasachtaithe agus na haibíochtaí de chuid
SaorCAE ar ar chomhaontaíomar don Ghréig a chur
chun feidhme freisin maidir leis an bPortaingéil agus
maidir le hÉirinn.” ”

(5) Déanfar mír (3) de bhrollach an Chreat-Chomhaontaithe a
leasú trí na focail “den Aontas Eorpach” a chur isteach i
ndiaidh na bhfocal “ó na 27 mBallstát”.

(6) Déanfar mír (4) de bhrollach an Chreat-Chomhaontaithe a
leasú mar seo a leanas:

(a) déanfar an téarma “Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad
na bhfocal “iasachtaí den sórt sin” sa chéad líne; agus
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(b) déanfar na focail “Maidir le hiarraidh faoi Airteagal 2(7)

den Chomhaontú seo, ní mheasfar go ndéanfadh Ballstát
den limistéar euro í is Ballstát den limistéar euro a bheidh
tar éis iarraidh a dhéanamh ar Chúnamh Airgeadais i
bhfoirm saoráide réamhchúraim, fad nach mbeidh an
tsaoráid sin tarraingthe nó úsáidte, i bhfoirm saoráide chun
athchaipitliú foras airgeadais sa Bhallstát sin a mhaoiniú ar
mhodh iasachta arna tabhairt don Bhallstát sin nó i
bhfoirm saoráide chun bannaí de chuid an Bhallstáit sin a
cheannach ar an margadh tánaisteach.” a chur le deireadh
na míre.

(7) Déanfar mír (6) den bhrollach a gabhann leis an gCreat-
Chomhaontú a leasú mar a leanas:

(a) déanfar na focail “Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais a dhéanamh,” a chur isteach i ndiaidh na
bhfocal “na téarmaí agus na coinníollacha ar a
bhféadfaidh SaorCAE”;

(b) i líne 4 cuirtear na focail “Cúnamh Airgeadais a chur ar
fáil” in ionad na bhfocal “Iasachtaí a thabhairt”;

(c) roimh na focail “den sórt sin a chistiú”, scriostar an focal
“Iasachtaí” agus cuirtear “Cúnamh Airgeadais” ina ionad.

(8) Déanfar Teideal Airteagal 2 a scriosadh agus na focail
“Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais, Cúnamh
Airgeadais a Dheonú, Ionstraimí Maoinithe agus Ráthaíochtaí
a eisiúint” a chur ina ionad.

(9) Leasófar Airteagal 2(1):

(a) trí “(a)” a chur isteach i ndiaidh “2(1)”;

(b) i bhfomhír (a), déanfar na focail “iasacht tacaíochta
cobhsaíochta a thabhairt,” a thagann i ndiaidh na bhfocal
“I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar
Bhallstáit eile an limistéir euro” agus roimh na focail “
aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i)” a scriosadh agus
na focail “Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais a
dhéanamh” a chur ina n-ionad;

(c) i bhfomhír (a), déanfar tagairt do “Airteagal 136(1)” a chur
in ionad na tagartha do “Airteagal 136”.

(d) i bhfomhír (a), déanfar na focail “an Chomhaontaithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil
siad, na focail “na gComhaontuithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “na
gComhaontuithe Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil siad,
na focail “Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais”
a chur in ionad na bhfocal “Comhaontuithe Saoráide
Iasachta” gach áit a bhfuil siad, na focail “Comhaontú
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“Comhaontú Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil siad, na
focail “faoi Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a
chur in ionad na bhfocal “faoi Chomhaontú Saoráide
Iasachta”, na focail “leis an mBallstát iomchuí is Tairbhí”
a chur in ionad na bhfocal “leis an Iasachtaí iomchuí”, na
focail “a shíniú leis an mBallstát is Tairbhí” a chur in ionad
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na bhfocal “a shíniú leis an Iasachtaí”, na focail “an Ballstát
is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “an tIasachtaí”, na
focail “don Bhallstát is Tairbhí bunaithe” a chur in ionad
na bhfocal “don Iasachtaí bunaithe”, na focail “don
Bhallstát iomchuí is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal
“don Iasachtaí iomchuí”, na focail “Ballstáit is Tairbhithe”
a chur in ionad an fhocail “Iasachtaithe”, agus na focail
“don Bhallstát sin is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal
“don Iasachtaí sin”;

(e) i bhfomhír (a), déanfar na focail “(agus gach ceann arna
oiriúnú don fhoirm áirithe cúnaimh airgeadais atá á chur
ar fáil don Bhallstát iomchuí de chuid an limistéir euro)” a
chur leis an bhfomhír i ndiaidh na bhfocal “go substaintiúil
i bhfoirm Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais
teimpléid” agus scriosfar na focail “teimpléid le haghaidh”
agus roimh na focail “a cheadóidh Ballstáit an limistéir
euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh
paraiméadair airgeadais”;

(f) i bhfomhír (a), déanfar na focail “le cur ar fáil” a chur in
ionad na bhfocal “le tabhairt” san abairtín “Leagtar amach
i dtéarmaí Airteagal 3(2) an bonn ar a dtabharfar
breitheanna i ndáil le Cúnamh Airgeadais a bheidh le
tabhairt”;

(g) i bhfomhír (a), déanfar na focail “faoi réir aon nósanna
imeachta eile a ghlacfar de bhun treoirlínte arna nglacadh
ag bord stiúrthóirí SaorCAE de bhun Airteagail 2(1)(b) nó
2(1)(c)” a chur leis an bhfomhír i ndiaidh na bhfocal
“Leagtar amach i dtéarmaí Airteagal 3(2) an bonn ar a
dtabharfar breitheanna i ndáil le Cúnamh Airgeadais a
bheidh le tabhairt faoi Chomhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais láithreach” agus roimh an lánstad;

(h) trí fhomhír (b) mar a leanas a chur leis: “(b) Féadfaidh
gurb éard a bheidh i gCúnamh Airgeadais do Bhallstát de
chuid an limistéir euro saoráidí chun bannaí a cheannach
ar an margadh tánaisteach d’fhonn aicídiú a sheachaint, ar
bhonn anailíse ag BCE lena n-aithnítear go bhfuil imthosca
margaidh airgeadais eisceachtúla agus priacail do
chobhsaíocht airgeadais ann nó trí shaoráidí chun bannaí
a cheannach ar an bpríomh-mhargadh. Beidh cineál agus
téarmaí na socruithe sin, lena n-áirítear téarmaí maidir le
praghsáil, coinníollacha agus nósanna imeachta a ghabhann
le heisíoc nó le húsáid, le riaradh, le doiciméadú agus le
faireachán ar chomhlíonadh coinníollachta i dtaca le
beartas, de réir treoirlínte arna nglacadh ag bord stiúrthóirí
SaorCAE ag gníomhú dóibh d’aon toil. Aon bhannaí a
cheannóidh SaorCAE ar na príomh-mhargaí nó ar na
margaí tánaisteacha, féadfar iad a shealbhú go dtí go
mbeidh siad aibí nó iad a dhíol de réir na dtreoirlínte is
infheidhme”;

(i) trí fhomhír (c) mar a leanas a chur leis: “D’fhonn
éifeachtacht SaorCAE a fheabhsú agus dul i ngleic le
haicídiú, féadfaidh gurb éard a bheidh i gComhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais do Bhallstát de chuid an
limistéir euro saoráidí réamhchúraim nó saoráidí chun
athchaipitliú foras airgeadais i mBallstát de chuid an
limistéir euro a mhaoiniú trí iasacht do rialtas an Bhallstáit
sin (cibé acu is tír chláir í nó nach ea). Má chumhdaíonn
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Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais Cúnamh
Airgeadais den sórt sin, beidh cineál agus téarmaí an
chomhaontaithe sin, lena n-áirítear téarmaí maidir le
praghsáil, coinníollacha agus nósanna imeachta a ghabhann
le heisíoc nó le húsáid, le comhlíonadh coinníollachta i
dtaca le beartas, le riaradh, le doiciméadú agus le faireachán
ar chomhlíonadh coinníollachta i dtaca le beartas de réir
treoirlínte a ghlacfaidh bord stiúrthóirí SaorCAE ag
gníomhú dóibh d’aon toil.”

(10) Leasófar Airteagal 2(2) mar a leanas:

(a) déanfar na focail “Comhaontú Saoráide Iasachta” atá i
ndiaidh na bhfocal “Maidir le gach” agus roimh na focail
“agus maidir leis na hIasachtaí a bheidh le tabhairt fúthu,
comhaontaíonn Ballstáit an limistéir euro go n-údarófar do
SaorCAE” a scriosadh agus “Comhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur ina n-ionad;

(b) déanfar na focail “i dtaca le hIasachtaí a thabhairt
d’Iasachtaithe” a scriosadh agus na focail “i dtaca le
Cúnamh Airgeadais a thabhairt do Bhallstáit is Tairbhithe”
a chur ina n-ionad;

(c) déanfar na focail “ag an gCúnamh Airgeadais gaolmhar” a
chur in ionad na bhfocal “ag na hIasachtaí gaolmhara”, na
focail “i leith an Chúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na
bhfocal “i leith na nIasachtaí” agus na focail “an ráta úis
ag a mbeidh feidhm maidir le gach Cúnamh Airgeadais” a
chur in ionad na bhfocal “an ráta úis ag a mbeidh feidhm
maidir le gach Iasacht”;

(d) déanfar an tríú habairt a scriosadh agus an abairt seo a
leanas a chur ina háit:

“Beartaítear go gcumhdóidh an phraghsáil ag a mbeidh
feidhm maidir le gach Iasacht, costas an mhaoinithe agus
na n-oibríochtaí a thabhóidh SaorCAE agus beidh ar
áireamh inti corrlach (an “Corrlach”).”;

(e) déanfar na habairtí seo a leanas a chur leis an Airteagal
mar an ceathrú habairt agus an cúigiú habairt roimh na
focail “Féadfar an Táille Seirbhíse”:

“Soláthrófar leis seo luach saothair do na Ráthóirí agus
sonrófar é sa Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais
iomchuí. Déanfaidh SaorCAE an struchtúr praghsála is
infheidhme maidir lena Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais a athbhreithniú go tréimhsiúil agus déanfaidh
na Ráthóirí aon athruithe air sin a chomhaontú ag
gníomhú dóibh d’aon toil de réir Airteagal 10(5).”

(f) san abairt deiridh, déanfar na focail “a coinníodh i leith
Cúnaimh Airgeadais a eisíocadh roimh Dháta Éifeachtach
na Leasuithe” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “an
Táille Seirbhíse”;

(g) san abairt deiridh, déanfar na focail “ar an mBallstát
iomchuí is Iasachtaí” a chur in ionad na bhfocal “ar an
Iasachtaí iomchuí”.

(11) In Airteagal 2(3):
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Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid
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(a) i ndiaidh na bhfocal “an céatadán a leagtar amach taobh le

hainm gach Ráthóra sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”)
in Iarscríbhinn 2”, cuirtear fonóta leis arna dhréachtú mar
a leanas “Maidir le hIonstraimí Maoinithe arna n-eisiúint
nó arna ndéanamh roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe,
déanfar an Treoir Ranníoca agus an Céatadán
Coigeartaithe Treorach Ranníoca a chinneadh de réir
théarmaí an Chomhaontaithe seo (lena n-áirítear
Iarscríbhinn 2) roimh na leasuithe.”;

(b) in ítim (b), déanfar “suas le 165% (an “Céatadán For-
Ráthaíochta”) i leith Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint
nó arna ndéanamh tar éis Dháta Éifeachtach na Leasuithe”
a chur in ionad “120%”;

(c) in ítim (b), i ndiaidh “(b)”, cuirfear isteach fonóta arna
dhréachtú mar a leanas “Leanfaidh an céatadán 120%
d’fheidhm a bheith aige maidir le hIonstraimí Maoinithe
arna n-eisiúint nó arna ndéanamh roimh Dháta Éifeachtach
na Leasuithe.”;

(d) i ndiaidh na bhfocal “Ní cheanglófar ar aon Ráthóir
Ráthaíochtaí a eisiúint a d’fhágfadh go mbeadh sé”,
déanfar na focail “faoi Risíocht Ráthaíochta ba mhó ná a
thiomantas ráthaíochta comhiomlán (an “Tiomantas
Ráthaíochta” atá aige) a leagtar amach taobh lena ainm in
Iarscríbhinn 1 nó” a scriosadh agus cuirfear ina n-ionad na
focail “faoi Risíocht Bharúlach Ráthaíochta ba mhó ná a
thiomantas ráthaíochta (“Tiomantas Ráthaithe”) a leagtar
amach taobh lena ainm in Iarscríbhinn 1. Chun críocha an
Chomhaontaithe seo, tá “Risíocht Bharúlach Ráthaíochta”
Ráthóra comhionann le comhiomlán na méideanna seo a
leanas, eadhon: (i) príomhshuim Ionstraimí Maoinithe arna
n-eisiúint nó arna ndéanamh (lena n-áirítear Ionstraimí
Maoinithe arna n-eisiúint nó arna ndéanamh de bhun aon
Straitéise Maoinithe Éagsúlaithe a cheadaítear de bhun
Airteagal 4(5) agus príomhshuimeanna eile a ráthaítear
faoi Ráthaíochtaí arna n-eisiúint chun críoch eile de bhun
Airteagal 2(3)) agus lena mbaintear tairbhe as
Ráthaíochtaí arna n-eisiúint faoin gComhaontú seo agus
atá gan aisíoc; agus (ii) gan áireamh dúbailte, na
méideanna comhiomlána a íocann na Ráthóirí tar éis
éilimh a dhéantar faoi Ráthaíochtaí arna n-eisiúint faoin
gComhaontú seo, ar méideanna íoctha iad nach mbeidh
aisíoctha leis na Ráthóirí.”;

(e) sa mhír dheiridh, déanfar na focail “Risíocht Bharúlach
Ráthaíochta Ráthóra” a chur in ionad na bhfocal “Risíocht
Ráthaíochta Ráthóra”; agus

(f) déantar mír nua a chur leis an Airteagal i ndiaidh na míre
deiridh, arna dréachtú mar a leanas “Admhaítear agus
comhaontaítear go bhfuil feidhm ag na leasuithe ar an
Airteagal seo 2(3) maidir le hIonstraimí Maoinithe a
eisítear nó a dhéantar ar Dháta Éifeachtach na Leasuithe
nó dá éis. Ní dhéantar ar aon bhealach, leis na leasuithe
seo, difear do dhliteanas, ná laghdú ar dhliteanas, Ráthóirí
(lena n-áirítear aon Ráthóirí a tháinig chun bheith ina
Ráthóirí Aschéimneacha) faoi Ráthaíochtaí lena ráthaítear
Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint nó arna ndéanamh
roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe agus arb í nó arb é
an Treoir Ranníoca agus an Céatadán Coigeartaithe
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Treorach Ranníoca agus Tiomantas Ráthaíochta gach
Ráthóra ina leith an ceann a raibh feidhm aici nó aige ar
an dáta a eisíodh nó a rinneadh an Ionstraim Maoinithe
iomchuí.”.

(12) In Airteagal 2(5)(a), déanfar “Cúnamh Airgeadais a thabhairt
arna cheadú” a chur in ionad “Iasacht(aí) a thabhairt arna
ceadú nó arna gceadú”.

(13) In Airteagal 2(5)(b), déanfar na focail “faoi Chomhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “faoi
Chomhaontuithe Saoráide Iasachta” agus na focail “de bhun
Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad
na bhfocal “de bhun Comhaontaithe Saoráide Iasachta”.

(14) In Airteagal 2(5)(d), déantar na focail “gur dtagann Risíocht
Bharúlach Ráthaíochta” a chur in ionad na bhfocal “gur le
haghaidh uasmhéid” agus an focal “as” a chur isteach roimh an
bhfocal “dliteanas”.

(15) Leasófar Airteagal 2(7) mar seo a leanas:

(a) scriosfar na focail “tacaíochta cobhsaíochta” a thagann i
ndiaidh na bhfocal “I gcás go mbainfidh deacrachtaí
airgeadais do Bhallstát de chuid an limistéir euro de chineál
go ndéanfaidh sé iméileamh le haghaidh iasachta” agus
roimh na focail “ar SaorCAE,” agus déanfar na focail seo
a leanas: “faoin gComhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur ina n-ionad;

(b) déanfar na focail “ná i ndliteanais nua a thabhú mar
Ráthóir” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “glacadh leis
nach mbeidh an Ráthóir atá i gceist páirteach i Ráthaíocht
a eisiúint”; agus

(c) scriosfar na focail “le haon Chomhaontuithe Saoráide
Iasachta breise a dhéanamh nó Iasachtaí breise a thabhairt”
a thagann i ndiaidh na bhfocal “Tá breith Bhallstáit an
limistéir euro i ndáil le hiarraidh den sórt sin le tabhairt, ar
a dhéanaí, an tráth a thabharfaidh siad breith maidir” agus
déanfar na focail “le haon Chomhaontuithe Saoráide
Cúnaimh Airgeadais breise a dhéanamh nó a dhéanfaidh
siad Cúnamh Airgeadais breise a chur ar fáil” a chur ina
n-ionad.

(16) Leasófar Airteagal 2(8) mar seo a leanas:

(a) trí na focail “I dtaca le Cúnamh Airgeadais a eisíocadh
roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe” a chur isteach
roimh na focail “déanfar táille seirbhíse réamhíoctha (an
“Táille Seirbhíse”), a ríomhfar”;

(b) déanfar “a mhuirearú ar gach Ballstát is Iasachtaí” a chur
in ionad “a mhuirearú ar gach Iasachtaí”, “chuig an
mBallstát is Iasachtaí” a chur in ionad “chuig an Iasachtaí”
gach áit a bhfuil sé, “an Ballstát is Iasachtaí” a chur in
ionad “an tIasachtaí”, “den Bhallstát is Iasachtaí” a chur
in ionad “den Iasachtaí”, “Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad “Iasachta” gach áit a bhfuil sé, “lena maoinítear
Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad “lena maoinítear
Iasacht”, “ar gach Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad “ar
gach Iasacht”, “an Chúnaimh Airgeadais” a chur in ionad
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“na hIasachta” agus “faoin gCúnamh Airgeadais” a chur in
ionad “faoin Iasacht”;

(c) trí na focail “(an “Corrlach Réamhíoctha”)” a chur isteach
i ndiaidh na bhfocal “ar an gCorrlach réamh-mheasta a
d’fhabhródh ar gach Cúnamh Airgeadais go dtí an dáta
aibíochta sceidealta” agus roimh na focail “a asbhaint as an
méid airgid atá le cur ar aghaidh chuig an Iasachtaí”;

(d) trí na focail “an Corrlach Réamhíoctha” a chur in ionad na
bhfocal “glanluach reatha an Chorrlaigh réamh-mheasta”;

(e) tríd an abairtín “na méideanna a bheidh creidiúnaithe chuig
an gCúlchiste Airgid faoi Airteagal 2(9)” a chur isteach i
ndiaidh an abairtín “Beidh ar áireamh sa “Chúlchiste
Airgid” na méideanna coinnithe sin”.

(17) Déanfar Airteagal nua 2(9) a chur isteach i ndiaidh Airteagal
2(8) (“Airteagal Nua 2(9)”), agus tiocfaidh Airteagal 2(9)
roimhe seo chun bheith ina Airteagal nua 2(10) (“Airteagal
Nua 2(10)”). Dréachtófar Airteagal Nua 2(9) mar seo a leanas:

“Maidir le Cúnamh Airgeadais a eisíoctar tar éis Dháta
Éifeachtach na Leasuithe, más rud é ar dháta eisíoca an
Chúnaimh Airgeadais sin, go bhfaighidh na Nótaí a eisítear
chun an Iasacht sin a mhaoiniú na rátálacha creidmheasa is
airde (gan aon bhreisiú creidmheasa eile), ansin, mura
gcomhaontófar a mhalairt:

(a) faoi réir Airteagal 2(9)(c), beidh an Corrlach iníoctha ar an
gCúnamh Airgeadais sin i riaráiste i ndeireadh gach
tréimhse úis;

(b) déanfar méid arna ríomh mar 50 bonnphointe ar
phríomhshuim chomhiomlán gach Cúnaimh Airgeadais a
mhuirearú ar an Iasachtaí mar réamhíocaíocht ar chuid den
Chorrlach ar an gCúnamh Airgeadais sin (an “Réamh-
Chorrlach”) agus bainfear é as an méid airgid a bheidh le
cur ar aghaidh chuig an mBallstát is Tairbhí i leith an
Chúnaimh Airgeadais sin;

(c) an chéad dáta (agus/nó) dáta(í) dá éis sin, chun ús a íoc ar
Chúnamh Airgeadais, déanfar an méid is iníoctha i leith
Corrlaigh a laghdú de mhéid is comhionann leis an Réamh-
Chorrlach agus an costas úis a bhaineann le maoiniú an
Réamh-Chorrlaigh; agus

(d) is í an t-aon asbhaint amháin a dhéanfar as méid airgid an
Chúnaimh Airgeadais méid an Réamh-Chorrlaigh agus aon
táillí agus costais a thabhófar i dtaca le hIonstraimí
Maoinithe a eisiúint chun an Cúnamh Airgeadais sin a
mhaoiniú agus beidh aon choigeartú i leith Ionstraimí
Maoinithe a bheith á n-eisiúint ar phraghas eisiúna is lú ná
an parluach (“Costais Eisiúna”) agus an Glanmhéid
Eisíoca comhionann le príomhshuim an Chúnaimh
Airgeadais lúide (i) méid an Réamh-Chorrlaigh agus (ii)
na Costais Eisiúna.

Ní dhéanfar le hasbhaint méid is comhionann leis na Costais
Eisiúna agus méid an Réamh-Chorrlaigh príomhshuim
Cúnaimh Airgeadais a dhlífidh an tIasachtaí a aisíoc agus ar a
bhfabhraíonn ús a laghdú.
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Déanfar méideanna Réamh-Chorrlaigh agus méideanna
Corrlaigh a choinneofar nó a gheofar i leith Cúnaimh
Airgeadais a chreidiúnú don Chúlchiste Airgid.

Más rud é, dáta eisíoca Cúnaimh Airgeadais, nach bhfaigheadh
na Nótaí a eisítear chun an Iasacht sin a mhaoiniú na rátálacha
creidmheasa is airde cáilíocht (gan aon bhreisiú creidmheasa
eile), ansin féadfaidh Ballstáit an limistéir euro sásraí eile
breisithe creidmheasa a ghlacadh faoi Airteagal 5(3) den
Chomhaontú seo agus modhnuithe iarmhartacha a dhéanamh
ar an gComhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais iomchuí.”

(18) Leasófar Airteagal Nua 2(10):

(a) trí na focail seo a leanas “faoi Chomhaontuithe Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “faoi
Chomhaontuithe Saoráide Iasachta” agus na focail seo a
leanas “i leith gach Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “i leith gach
Comhaontaithe Saoráide Iasachta” agus trí “gach Cúnamh
Airgeadais” a chur in ionad “na hIasachtaí go léir”;

(b) tríd an abairtín “ansin, mura gcomhaontófar ar a mhalairt”
a chur isteach roimh an abairtín “íocfar na méideanna sin
leis na Ráthóirí mar chomaoin i leith a Ráthaíochtaí a
eisiúint”; agus

(c) trí na focail “agus na méideanna arna gcreidiúnú don
Chúlchiste Airgid faoi Airteagal 2(9) agus ar” a chur
isteach i ndiaidh na bhfocal “agus an Chorrlaigh réamh-
mheasta arna gcoinneáil i leith gach Comhaontaithe
Saoráide Iasachta”.

(19) In Airteagal 2(11), déanfar na focail seo a leanas
“Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontuithe Saoráide Iasachta”, na focail
seo a leanas “faoi Chomhaontuithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad “faoi Chomhaontuithe Saoráide
Iasachta”, an téarma “Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad an
fhocail “Iasachtaí” agus “ar Ballstáit is Tairbhithe ionchasacha
iad” a chur in ionad “is Iasachtaithe ionchasacha”.

(20) In Airteagal 2(12), déanfar na focail “ar fhoirm na
gComhaontuithe Saoráide Iasachta” a thagann i ndiaidh na
bhfocal “(i) ar fhoirm na Ráthaíochtaí, (ii)” agus roimh na
focail “, (iii) ar fhoirm na doiciméadachta le haghaidh na
nIonstraimí Maoinithe,” a scriosadh agus cuirfear an méid seo
a leanas ina n-ionad: “ar fhoirm na gComhaontuithe Saoráide
Cúnaimh Airgeadais (arna n-oiriúnú de réir mar is cuí de bhun
treoirlínte arna nglacadh ag bord stiúrthóirí SaorCAE faoi
Airteagail 2(1)(b) nó 2(1)(c))”;

(21) Déanfar an focal “Iasachta” a scriosadh as teideal Airteagal 3.

(22) Leasófar Airteagal 3(1) mar seo a leanas:

(a) déanfar na focail “faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta” a
thagann i ndiaidh na bhfocal “Roimh gach eisíoc ar
Iasacht” agus roimh na focail “déanfaidh an Coimisiún, i
gcuibhreann le BCE,” a scriosadh agus cuirfear an méid seo
a leanas ina n-ionad: “faoi Chomhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais, mura gcomhaontófar a mhalairt nó mura
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sonrófar a mhalairt i dtreoirlínte arna nglacadh ag bord
stiúrthóirí SaorCAE de bhun Airteagail 2(1)(b) nó 2(1)(c)
agus a bheidh infheidhme maidir leis an earnáil iomchuí
Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais”;

(b) sa tríú habairt, déanfar na focail seo a leanas “faoi
Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta” a
thagann i ndiaidh na bhfocal “Scaoilfear an chéad Iasacht
a chuirfear ar fáil d’Iasachtaí”;

(c) déanfar na focail “ag an mBallstát is Tairbhí” a chur in
ionad na bhfocal “ag an Iasachtaí”, “do Bhallstát is
Tairbhí” a chur in ionad “d’Iasachtaí”, “ar Chúnamh
Airgeadais” a chur in ionad “ar Iasacht”, “an Cúnamh
Airgeadais iomchuí” a chur in ionad “an Iasacht iomchuí”
agus “an chéad Chúnamh Airgeadais” a chur in ionad “an
chéad Iasacht”;

(d) sa tríú habairt, déanfar na focail “a bheidh le cur” a chur
in ionad na bhfocal “a chuirfear” a thagann i ndiaidh na
bhfocal “an chéad Iasacht” agus roimh na focail “ar fáil
d’Iasachtaí”;

(e) sa tríú habairt, cuirfear isteach na focail “nó úsáidfear” i
ndiaidh an fhocail “Scaoilfear”; agus

(f) cuirfear isteach abairt deiridh mar seo a leanas: “Glacfaidh
bord stiúrthóirí SaorCAE treoirlínte faoi Airteagal 2(1)(b)
agus 2(1)(c) maidir leis na coinníollacha agus na nósanna
imeachta a ghabhfaidh le heisíoc agus faireachán leanúnach
ar chomhlíonadh coinníollachta i dtaca le beartas i leith
Cúnaimh Airgeadais i bhfoirm saoráidí réamhchúraim,
saoráidí chun foras airgeadais i mBallstát a athchaipitliú
agus saoráidí chun bannaí a cheannach ar an bpríomh-
mhargadh nó ar an margadh tánaisteach.”.

(23) Déanfar Airteagal 3(2) a leasú mar a leanas:

(a) déanfar an dá fhocal tosaigh “Tar éis” a scriosadh;

(b) déanfar na focail “Mura sonraítear a mhalairt sa
Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais iomchuí (de
réir treoirlínte arna nglacadh ag bord stiúrthóirí SaorCAE
faoi Airteagail 2(1)(b) nó 2(1)(c) agus is infheidhme maidir
leis an earnáil iomchuí Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais),” a chur isteach sa chéad abairt roimh na focail
“tar éis iarraidh ar chistí”;

(c) déanfar “ar chúnamh airgeadais (“Iarraidh ar Chúnamh
Airgeadais”)” a chur in ionad na bhfocal “ar chistí
(“Iarraidh ar Chistí”)”;

(d) déanfar na focail “agus a iarrann Iasacht faoi” a
scriosadh; agus

(e) déanfar na focail seo a leanas “an Chomhaontaithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil
siad, na focail seo a leanas “faoin gComhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “faoin
gComhaontú Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil siad, “an
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Chéad Chúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“na Chéad Iasachta”, “an Chúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “na hIasachta” gach áit a bhfuil siad, “ar
mhodh Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“ar mhodh Iasachta”, “leis an gCúnamh Airgeadais sin” a
chur in ionad na bhfocal “leis an Iasacht sin”, “ó Bhallstát
is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “ó Iasachtaí”, “ag an
mBallstát is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “ag an
Iasachtaí”, “an Ballstát is Tairbhí” a chur in ionad na
bhfocal “an tIasachtaí”, “don Bhallstát is Tairbhí” a chur
in ionad na bhfocal “don Iasachtaí” agus “chuig an
mBallstát is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “chuig an
Iasachtaí”.

(24) Déanfar Airteagal 3(3) a leasú mar a leanas:

(a) déanfar na focail seo a leanas “Comhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“Comhaontú Saoráide Iasachta”; agus

(b) déanfar na focail “faoin gCúnamh Airgeadais iomchuí” a
chur in ionad na bhfocal “faoin Iasacht iomchuí”.

(25) Déanfar Airteagal 3(5) a leasú mar a leanas:

(a) Déanfar na focail “mura sonraítear a mhalairt sa
Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais iomchuí (de
réir treoirlínte arna nglacadh ag bord stiúrthóirí SaorCAE
faoi Airteagail 2(i)(b) nó 2(i)(c) agus is infheidhme maidir
leis an earnáil iomchuí Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais)” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “Ar an
Dáta Eisíoca iomchuí,” agus roimh na focail “cuirfidh
SaorCAE an Iasacht iomchuí ar fáil don Bhallstát is
Tairbhí”: agus

(b) déanfar na focail seo a leanas “an Chomhaontaithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta”, “Cúnamh
Airgeadais” a chur in ionad an fhocail “Iasacht” agus “an
Bhallstáit iomchuí is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal
“an Iasachtaí iomchuí”.

(26) In Airteagal 4(1) déanfar na focail “(lena n-áirítear an
Céatadán For-Ráthaíochta is infheidhme maidir leis an eisiúint
Ionstraimí Maoinithe sin)” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal
“ina leagfar amach téarmaí airgeadais mionsonraithe gach
eisiúna” agus “Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad an
téarma “Iasachtaí”.

(27) In Airteagal 4(2), déanfar “an Cúnamh Airgeadais” a chur in
ionad “an Iasacht nó na hIasachtaí”.

(28) In Airteagal 4(3), déanfar “faoi Chlár nó Cláir de chuid
SaorCAE” a chur in ionad “faoi chlár nó cláir de chuid
SaorCAE”.

(29) In Airteagail 4(4) agus 4(5) déanfar na focail “Cúnamh
Airgeadais” a chur in ionad na dtéarmaí “Iasachtaí”, na focail
“an Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad na dtéarmaí “na
hIasachtaí” agus in Airteagal 4(5), déanfar na focail seo a
leanas “faoi Chomhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a
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chur in ionad na bhfocal “faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta
láithreach”.

(30) In Airteagal 5(1)(a), déanfar an téarma “120%” a scriosadh
agus “Céatadán For-Ráthaíochta de 165% ar a laghad (mar a
cheanglaítear chun an acmhainneacht creidmheasa is airde a
chinntiú d’Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint nó arna
ndéanamh ag SaorCAE ar an dáta eisiúna) i leith Ionstraimí
Maoinithe a eiseofar nó a dhéanfar tar éis Dháta Éifeachtach
na Leasuithe” a chur ina ionad.

(31) Déanfar Airteagal 5(1)(b) a leasú:

(a) trí na focail “(arna choinneáil i leith Cúnaimh Airgeadais a
eisíocadh roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe)” a chur
isteach i ndiaidh na bhfocal “an Cúlchiste Airgid” agus
roimh na focail “mar mhaolán airgid”,

(b) déanfar “Ar an gCúnamh Airgeadais” a chur in ionad na
bhfocal “Ar na hIasachtaí” agus “na Ballstáit is Tairbhithe”
a chur in ionad na bhfocal “na hIasachtaithe”; agus

(c) trí na focail “Airteagal 2(10)” a chur in ionad na bhfocal
“Airteagal 2(9)”.

(32) In abairt tosaigh Airteagal 5(2), déanfar “Ballstát is Tairbhí” a
chur in ionad an téarma “Iasachtaí” agus “faoi Chúnamh
Airgeadais” a chur in ionad “faoi Iasacht”.

(33) In Airteagal 5(2)(a), déanfar “leis an gCéatadán For-
Ráthaíochta is infheidhme” a chur in ionad “le 120%”.

(34) Déanfar Airteagal 5(2)(b) a leasú trí na focail “(ar choinníoll
nach bhféadfaidh SaorCAE aon mhéideanna a creidiúnaíodh
don Chúlchiste Airgid roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe
a úsáid chun easnaimh a chumhdach a eascraíonn i leith
Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais a dhéantar tar
éis an dáta sin)” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “méid a
scaoileadh as an gCúlchiste Airgid”.

(35) Déanfar Airteagal 5(3) a leasú tríd an abairtín “agus/nó sásraí
breisithe creidmheasa atá ar fáil agus a úsáideann SaorCAE a
ghlacadh i ndáil le Cúnamh Airgeadais a eisíocadh roimh
Dháta Éifeachtach na Leasuithe” a chur isteach san abairt
deiridh.

(36) Déanfar Airteagal nua 5(7) a chur isteach i ndiaidh Airteagal
5(6) mar a leanas:

“I leith Cúnaimh Airgeadais a eisíocfar tar éis Dháta
Éifeachtach na Leasuithe:

(a) cumhdóidh na Ballstáit is Tairbhithe Costais Eisiúna (mar
a thuairiscítear in Airteagal 2(9));

(b) Cumhdóidh SaorCAE costais agus caiteachais a thabhófar
i ndáil le Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais as an
gCúlchiste Airgid; Ar choinníoll nach bhféadfaidh
SaorCAE aon chuid den Chúlchiste Airgid a bunaíodh
roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe a úsáid chun costais
nó caiteachais a tabhaíodh i ndáil leis na Comhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais a rinneadh tar éis an dáta
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sin a chumhdach mura rud é nach bhfuil gá leis an
gCúlchiste Airgid a thuilleadh chun fónamh mar bhreisiú
creidmheasa; agus

(c) Ní dochar Airteagal seo 5(7) d’aon ghealltanas ón Iasachtaí
faoin gComhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais chun
costais agus caiteachais SaorCAE a chumhdach.”

(37) Déanfar Airteagal nua 5(8) a chur isteach i ndiaidh Airteagal
nua 5(7) mar a leanas:

“Féadfaidh Ballstáit an limistéir euro, le breith a dhéanfar de
bun Airteagal 10(6), a chomhaontú go bhféadfaidh SaorCAE
cuid de na suimeanna arna gcreidiúnú don Chúlchiste Airgid
faoi Airteagal 2(9) a úsáid chun caiteachais oibriúcháin
shonracha neamhiasachta ghinearálta SaorCAE, nó costais
eisceachtúla SaorCAE, a chumhdach. Ar choinníoll, nach
bhféadfaidh SaorCAE aon Chorrlach Réamhíoctha a
scaoileadh a creidiúnaíodh don Chúlchiste Airgid chun bheith
ina bhreisiú creidmheasa roimh Dháta Éifeachtach na
Leasuithe chun na costais oibriúcháin nó eisceachtúla sin a
chumhdach fad a bheidh gá leis an gcion sin den Chúlchiste
Airgid chun bheith ina bhreisiú creidmheasa.”

(38) Cuirfear Airteagal nua 5(9) isteach “Admhaítear agus
comhaontaítear nach dochar iad forálacha Airteagal 5(7) agus
5(8) do nósanna imeachta ginearálta buiséid SaorCAE.”

(39) Déanfar Airteagal 6(1) a leasú trí “faoi Chúnamh Airgeadais”
a chur in ionad “faoi Iasacht”.

(40) Déanfar Airteagal 6(4) a leasú tríd an abairtín “i leith Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “faoi Iasacht”.

(41) In Airteagal 6(7), déanfar “ó na Ballstáit fholuiteacha is
Tairbhithe” a chur in ionad “ó na hIasachtaithe foluiteacha”,
in Airteagal 6(8), déanfar “an Ballstát is Tairbhí” a chur in
ionad “an tIasachtaí” agus in Airteagal 6(9), déanfar “ó
Bhallstáit fholuiteacha is Tairbhithe” a chur in ionad “ó
Iasachtaithe foluiteacha”.

(42) In Airteagail 6(7) agus 6(8) déanfar “an Chúnaimh Airgeadais”
a chur in ionad “na nIasachtaí”, “faoin gCúnamh Airgeadais”
a chur in ionad “faoin Iasacht”, “den Chúnamh Airgeadais” a
chur in ionad “den Iasacht” agus “an Chúnaimh Airgeadais” a
chur in ionad “na hIasachta”.

(43) In Airteagal 6(7), déanfar na focail “nó a ghnóthóidh SaorCAE
ar shlí eile” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “a gheofar
iarbhír ó na Ballstáit fholuiteacha is Tairbhithe”.

(44) Déanfar Airteagal 7(1) a leasú trí na focail “mar atá feidhm
aige maidir leis an oibleagáid ráthaithe iomchuí de chuid
SaorCAE. D’fhonn amhras a sheachaint, maidir le Poblacht na
hEastóine, ní cheanglaítear uirthi ach ranníocaí a dhéanamh nó
a fháil faoin Airteagal seo 7 i leith Ionstraimí Maoinithe a
eiseofar nó a dhéanfar tar éis Dháta Éifeachtach na Leasuithe.”
a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “Tá “an Chionmhaireacht
Riachtanach” comhionann leis an gCéatadán Coigeartaithe
Treorach Ranníoca is infheidhme maidir leis an Ráthaíocht
iomchuí” agus roimh na focail “Maidir le haon íocaíocht
slánaíochta nó ranníoca ó Ráthóir amháin le Ráthóir eile”.
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(45) Déanfar Airteagal 7(3)(v) a leasú trí na focail seo a leanas “aon

Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na
bhfocal “aon Chomhaontú Saoráide Iasachta” agus “Cúnamh
Airgeadais” a chur in ionad an fhocail “Iasacht”.

(46) Déanfar Airteagal 8(1) a leasú trí na focail “Comhaontaithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“Comhaontaithe Saoráide Iasachta”, trí na focail “an
Chomhaontaithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta”, trí
“gach Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “gach
Iasachta” agus trí “don Bhallstát is Tairbhí” a chur in ionad na
bhfocal “don Iasachtaí”.

(47) Déanfar Airteagal 8(2) a leasú:

(a) trí na focail “ná aon dliteanais nua a thabhú mar Ráthóir”
a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “ní cheanglófar ar an
Ráthóir Aschéimneach a Ráthaíocht a eisiúint”;

(b) trí na focail “nó aon dliteanais nua a bheidh le tabhú mar
Ráthóir” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “aon
Ráthaíochtaí eile a bheidh le heisiúint faoin gComhaontú
seo”;

(c) trí na focail “agus/nó a thabhóidh” a chur isteach i ndiaidh
na bhfocal “is iad na Ráthóirí eile a eiseoidh”agus roimh
na focail “aon Ráthaíochtaí eile”;

(d) trí na focail “nó tabhú aon dliteanas nua mar Ráthóir” a
chur isteach i ndiaidh na bhfocal “an Céatadán
Coigeartaithe Treorach Ranníoca i leith eisiúint
Ráthaíochtaí eile”; agus

(e) trí na focail “, gur tháinig Éire chun bheith ina Ráthóir
Aschéimneach le héifeacht ón 3 Nollaig 2010 agus an
Phortaingéil le héifeacht ón 16 Bealtaine 2011” a chur
isteach i ndiaidh na bhfocal “gur Ráthóir Aschéimneach an
Phoblacht Heilléanach le héifeacht ó theacht i bhfeidhm
don Chomhaontú seo”.

(48) In Airteagal 9:

(a) déanfar Teideal Airteagal 9 a leasú trí na focail “faoi
Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta”;
agus

(b) déanfar na focail seo a leanas “faoi Chomhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “faoi
Chomhaontú Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil siad, na
focail seo a leanas “an Chomhaontaithe Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “an
Chomhaontaithe Saoráide Iasachta”, na focail seo a leanas
“Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontú Saoráide Iasachta”, “le haon
Chúnamh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “le haon
Iasacht”, “cúnaimh airgeadais” a chur in ionad an fhocail
“iasachta” agus “leis an mBallstát iomchuí is Tairbhí” a
chur in ionad na bhfocal “leis an Iasachtaí iomchuí” agus
“le Ballstát is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “le
hIasachtaí”.
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(49) Déanfar Airteagal 10(5) a leasú:

(a) trí na focail seo a leanas “Comhaontú Saoráide Cúnaimh
Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “Comhaontú
Saoráide Iasachta” gach áit a bhfuil siad, na focail seo a
leanas “Chomhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a
chur in ionad na bhfocal “Chomhaontú Saoráide Iasachta”
gach áit a bhfuil siad, na focail “Comhaontuithe Saoráide
Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal
“Comhaontuithe Saoráide Iasachta”, na focail
“Comhaontaithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontaithe Saoráide Iasachta”, na
focail “Chomhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a
chur in ionad na bhfocal “Chomhaontuithe Saoráide
Iasachta”, “le Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad na
bhfocal “le hIasachtaí”, “aon Chúnaimh Airgeadais” a chur
in ionad na bhfocal “aon Iasachta” agus “Cúnamh
Airgeadais” a chur in ionad an fhocail “Iasacht”.

(b) i bhfomhír (a), trí na focail “, aon bhreitheanna chun an
struchtúr praghsála is infheidhme maidir le Comhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais a athrú, agus aon
bhreitheanna chun an cumas chun Cúnamh Airgeadais a
sholáthar ar mhodh bannaí a cheannach ar na príomh-
mhargaí nó bannaí a cheannach ar na margaí tánaisteacha
bunaithe ar anailís ag BCE lena n-aithnítear go bhfuil
imthosca margaidh airgeadais eisceachtúla agus priacal do
chobhsaíocht airgeadais ann a áireamh i gComhaontú
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur léi;

(c) i bhfomhír (b), trí na focail “ar bhonn tuarascála ón
gCoimisiún” a scriosadh agus trí na focail “Maidir le
ceannach ar mhargadh tánaisteach, féadfar, leis an
gComhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais chun bannaí a
cheannach ar an margadh tánaisteach a glacadh ar bhonn
Airteagal 10(5)(a), foráil a dhéanamh maidir le nósanna
imeachta ionadúla chun ceannach bannaí aonair a chur i
bhfeidhm go teicniúil faoin gComhaontú Saoráide
Cúnaimh Airgeadais sin, de réir treoirlínte dá dtagraítear
in Airteagal 2(1)(b)” a chur isteach i ndiaidh an fhocail
“comhlíonta”;

(d) trí fhomhír nua a chur isteach mar a leanas: “(j) aon aistriú
ceart, oibleagáidí agus/nó dliteanas de chuid SaorCAE
chuig SCE de bhun Airteagal 13(10)”; agus

(e) trí fhomhír nua a chur isteach mar a leanas: “(k) aon
Treoirlíne dá dtagraítear in Airteagal 2(1)(b) nó 2(1)(c) a
ghlacadh agus a leasú.”

(50) Leasófar Airteagal 10(6) trí na focail seo a leanas
“Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontuithe Saoráide Iasachta” gach áit
a bhfuil siad, trí “Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad an
fhocail “Iasachtaí” gach áit a bhfuil sé agus tríd an bhfocal
“agus” a chur isteach idir fomhíreanna (d) agus (e)”.

(51) Leasófar Airteagal 10(8) trí na focail “na gComhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad na bhfocal “na
gComhaontuithe Saoráide Iasachta” agus na focail
“Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontuithe Saoráide Iasachta”.
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(52) Leasófar Airteagal 10(10) trí na focail seo a leanas

“Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in ionad
na bhfocal “Comhaontú Saoráide Iasachta” agus trí “le Ballstát
is Tairbhí” a chur in ionad na bhfocal “le hIasachtaí”.

(53) Leasófar Airteagal 11(1) trí na focail seo a leanas “aon
Chomhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “aon Chomhaontuithe Saoráide Iasachta”, trí
“Cúnamh Airgeadais” a chur in ionad an téarma “Iasachtaí”
agus trí na focail “Airteagal 2(10)” a chur in ionad na bhfocal
“Airteagal 2(9)”.

(54) Leasófar Airteagal 12 trí na focail “chuig Ballstáit is
Tairbhithe” a chur in ionad na bhfocal “chuig Iasachtaithe”, na
focail “ó Bhallstáit is Tairbhithe” a chur in ionad na bhfocal “ó
Iasachtaithe” gach áit a bhfuil siad agus “Cúnaimh Airgeadais”
a chur in ionad an fhocail “Iasachtaí” gach áit a bhfuil sé.

(55) Leasófar Airteagal 13(1) trí “na Ballstáit iomchuí is
Tairbhithe” a chur in ionad na bhfocal “na hIasachtaithe
iomchuí”.

(56) Leasófar Airteagal 13(3) trí na focail seo a leanas:
“Comhaontuithe Saoráide Cúnaimh Airgeadais” a chur in
ionad na bhfocal “Comhaontuithe Saoráide Iasachta”.

(57) In Airteagal 13(9), cuirtear isteach “ – Beidh feidhm ag na
téarmaí “Comhaontú Saoráide Cúnaimh Airgeadais” agus
“Cúnamh Airgeadais”, faoi seach, maidir le “Comhaontuithe
Saoráide Iasachta” agus “Iasachtaí” a rinne nó a d’eisíoc
SaorCAE roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe.”

(58) Cuirfear isteach Airteagal nua 13(10) mar seo a leanas:

“Tar éis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (an “SCE”) a bhunú,
féadfaidh SaorCAE, le ceadú breithe ó Bhallstáit an limistéir
euro ag gníomhú dóibh d’aon toil, agus tar éis aon toilithe is gá
a fháil ó infheisteoirí in Ionstraimí Maoinithe, gach ceann agus
aon cheann dá cuid ceart, oibleagáidí agus dliteanas, lena n-
áirítear faoi Ionstraimí Airgeadais, faoi Chomhaontuithe
Saoráide Cúnaimh Airgeadais agus/nó faoi Chúnamh
Airgeadais, a aistriú chuig SCE.”

(59) Leasófar Iarscríbhinn 1 (Liosta de na Ballstáit de chuid an
limistéir euro is Ráthóirí mar aon lena dTiomantais Ráthaíochta
faoi seach) amhail ó Dháta Éifeachtach na Leasuithe mar atá
leagtha amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Leasú seo
i leith Ionstraimí Airgeadais arna n-eisiúint amhail ó Dháta
Éifeachtach na Leasuithe.

(60) Leasófar Iarscríbhinn 2 (An Treoir Ranníoca) amhail ó Dháta
Éifeachtach na Leasuithe mar atá leagtha amach in
Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an Leasú seo i leith Ionstraimí
Airgeadais arna n-eisiúint amhail ó Dháta Éifeachtach na
Leasuithe.

(61) Fanann na hAirteagail agus na hIarscríbhinní eile go léir gan
athrú.
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2. DLÍ AGUS DLÍNSE RIALAITHE

(1) Déanfar an Leasú seo agus aon oibleagáidí neamhchonarthacha
a eascróidh as nó i dtaca leis a rialú agus a fhorléiriú de réir
dhlí Shasana.

(2) Déanfar aon díospóid a eascróidh as an Leasú seo nó i
gcomhthéacs an Leasaithe seo a réiteach go síochánta. De cheal
comhaontú síochánta den sórt sin, comhaontaíonn Ballstáit an
limistéir euro, a mhéid gur díospóid eatarthu féin amháin í, go
gcuirfear í faoi bhráid dhlínse eisiach Chúirt Bhreithiúnais an
Aontais Eorpaigh. A mhéid a bheidh díospóid ann idir Ballstát
amháin nó níos mó de chuid an limistéir euro agus SaorCAE,
comhaontaíonn na Páirtithe an díospóid a chur faoi bhráid
dhlínse eisiach Chúirteanna Ard-Diúcacht Lucsamburg.

3. TEACHT I bhFEIDHM AGUS FORÁLACHA
IDIRTHRÉIMHSEACHA

(1) Comhaontaíonn na Páirtithe go dtiocfaidh na leasuithe ar an
gCreat-Chomhaontú i bhfeidhm agus go mbeidh siad ina
gceangal idir SaorCAE agus na Páirtithe an dáta (“Dáta
Éifeachtach na Leasuithe”) a bheidh na Páirtithe go léir tar
éis daingniú i scríbhinn a sholáthar do SaorCAE a bheidh go
substaintiúil i bhfoirm Iarscríbhinn 3 go ndearna siad na bearta
go léir is gá faoina ndlíthe náisiúnta a chur i gcrích chun a
chinntiú go mbeidh lánfheidhm ag a n-oibleagáidí faoin Leasú
seo agus go mbeidh lánéifeacht leo (“Daingniúchán i dtaobh
an Leasaithe”).

(2) Admhaítear agus comhaontaítear nach ndéanfaidh na leasuithe
ar an gCreat-Chomhaontú athrú ar chearta agus oibleagáidí, ná
difear do chearta agus oibleagáidí, na bPáirtithe i ndáil le haon
Ionstraimí Maoinithe arna n-eisiúint ag SaorCAE le sochar
Ráthaíochta a eisíodh faoin gComhaontú roimh Dháta
Éifeachtach na Leasuithe (“na hIonstraimí Láithreacha
Maoinithe”). Maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí idir na
páirtithe i ndáil leis na hIonstraimí Láithreacha Maoinithe sin,
leanfaidh siad de bheith faoi rialú théarmaí agus choinníollacha
an Chreat-Chomhaontaithe a bhí i bhfeidhm roimh Dháta
Éifeachtach na Leasuithe.

(3) Admhaítear agus comhaontaítear nach ndéanfaidh na leasuithe
ar an gCreat-Chomhaontú athrú ar chearta agus oibleagáidí, ná
difear do chearta agus oibleagáidí, na bPáirtithe i ndáil le haon
Iasachtaí arna n-eisíoc roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe
(“na hIasachtaí Láithreacha”). Maidir leis na cearta agus na
hoibleagáidí idir na páirtithe i ndáil leis na hIasachtaí
Láithreacha sin, leanfaidh siad de bheith faoi rialú théarmaí
agus choinníollacha an Chreat-Chomhaontaithe a bhí i
bhfeidhm roimh Dháta Éifeachtach na Leasuithe.

(4) Admhaítear agus comhaontaítear nach bhfuair SaorCAE
Daingniúcháin i dtaobh an Leasaithe ó na Páirtithe go léir i
ndáil leis an gcomhaontú arna shíniú idir na páirtithe i mí Iúil,
2011 chun Creat-Chomhaontú SaorCAE a leasú (“Comhaontú
Leasuithe Iúil”). Dá réir sin, níor tháinig Comhaontú Leasuithe
Iúil i bhfeidhm agus comhaontaíonn na páirtithe go gcealófar é
agus nach mbeidh aon éifeacht dlí leis.
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(5) Admhaítear agus comhaontaítear go bhféadfadh, de réir dhlíthe

agus reachtaíocht Ballstáit, feidhm shealadach a bheith ag an
Daingniúchán i dtaobh an Leasaithe ón mBallstát iomchuí.

4. FORGHNÍOMHÚ AN LEASAITHE

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

Déanfaidh SaorCAE go pras tar éis an Leasú seo a shíniú
cóipeanna comhfhoirmithe den Leasú a sholáthar do gach
Páirtí de na Páirtithe, mar aon le leaganacha comhdhlúite den
Chreat-Chomhaontú lena n-áirítear na leasuithe a dhéantar
faoin Leasú seo.

5. IARSCRÍBHINNÍ

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

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

2. An Treoir Ranníoca; agus

3. Teimpléad le haghaidh Daingniúcháin i dtaobh an
Leasaithe.
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IARSCRÍBHINN 1

LIOSTA DE NA BALLSTÁIT DE CHUID AN LIMISTÉIR
EURO IS RÁTHÓIRÍ MAR AON LENA dTIOMANTAIS

RÁTHAÍOCHTA FAOI SEACH AMHAIL Ó DHÁTA
ÉIFEACHTACH NA LEASUITHE

Tiomantais
Ráthaíochta EUR

An Tír (ina milliúin)

Ríocht na Beilge 27,031.99

Poblacht Chónaidhme na Gearmáine 211,045.90

Éire 12,378.15 *

Ríocht na Spáinne 92,543.56

Poblacht na Fraince 158,487.53

Poblacht na hIodáile 139,267.81

Poblacht na Cipire 1,525.68

Ard-Diúcacht Lucsamburg 1,946.94

Poblacht Mhálta 704.33

Ríocht na hÍsiltíre 44,446.32

Poblacht na hOstaire 21,639.19

Poblacht na Portaingéile 19,507.26 *

Poblacht na Slóivéine 3,664.30

Poblacht na Slóvaice 7,727.57

Poblacht na Fionlainne 13,974.03

An Phoblacht Heilléanach 21,897.74 *

Poblacht na hEastóine 1,994.86

——————

Iomlán na dTiomantas Ráthaíochta 779,783.14

* Tá an Phoblacht Heilléanach, Éire agus Poblacht na Portaingéile tagtha chun bheith
ina Ráthóirí Aschéimneacha. Tá an Phortaingéil faoi dhliteanas i gcónaí mar Ráthóir
i leith Nótaí arna n-eisiúint roimh an tráth a tháinig sí chun bheith ina Ráthóir
Aschéimneach. Ní Ráthóir í Poblacht na hEastóine ach amháin i leith Nótaí arna
n-eisiúint tar éis Dháta Éifeachtach na Leasuithe.

Fágann sin, amhail ó Dháta Éifeachtach na Leasuithe, gurb é comhiomlán na
dTiomantas Ráthaíochta gníomhach do na Ráthóirí nach Ráthóirí Aschéimneacha
EUR 726,000.00 milliún.
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IARSCRÍBHINN 2

AN TREOIR RANNÍOCA I LEITH IONSTRAIMÍ
MAOINITHE A EISÍTEAR NÓ A DHÉANTAR AMHAIL Ó

DHÁTA ÉIFEACHTACH NA LEASUITHE

Treoir suibscríofa
An Ballstát Caipitil BCE% An Treoir Ranníoca

Ríocht na Beilge 2.4256 3.4666%

Poblacht Chónaidhme na 18.9373 27.0647%Gearmáine

Poblacht na hEastóine 0.1790 0.2558%

Éire* 1.1107 1.5874%

An Phoblacht Heilléanach* 1.96 2.8082%

Ríocht na Spáinne 8.3040 11.8679%

Poblacht na Fraince 14.2212 20.3246%

Poblacht na hIodáile 12.4966 17.8598%

Poblacht na Cipire 0.1369 0.1957%

Ard-Diúcacht Lucsamburg 0.1747 0.2497%

Poblacht Mhálta 0.0632 0.0903%

Ríocht na hÍsiltíre 3.9882 5.6998%

Poblacht na hOstaire 1.9417 2.7750%

Poblacht na Portaingéile* 1.7504 2.5016%

Poblacht na Slóivéine 0.3288 0.4699%

Poblacht na Slóvaice 0.6934 0.9910%

Poblacht na Fionlainne 1.2539 1.7920%

—————— ——————

An tIomlán 69.9705 100.0000%

* Amhail ó Dháta Éifeachtach na Leasuithe, tá an Phoblacht Heilléanach, Éire agus
an Phortaingéil tagtha chun bheith ina Ráthóirí Aschéimneacha.
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IARSCRÍBHINN 3
TEIMPLÉAD LE hAGHAIDH DAINGNIÚCHÁIN

I dTAOBH AN LEASAITHE

[Ceannpháipéar Údaráis an Bhallstáit de chuid an Limistéir Euro]

Le facs agus leis an bpost cláraithe ina dhiaidh sin:

An tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach
43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Facs: +352 260 962 62

Cóip chuig:
Rúnaireacht Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro
DG ECFIN BU-24 03/027, 1049 An Bhruiséil, An Bheilg
Facs: +32 -2-295 68 41

Maidir leis an tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach
(“SaorCAE”) — Daingniúchán i dtaobh an Leasaithe

A Dhaoine Uaisle,

Tagraímid (i) do Chreat-Chomhaontú SaorCAE 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, Poblacht na Fionlainne, an
Phoblacht Heilléanach agus SaorCAE (na “Páirtithe”), agus (ii) don
Leasú ar Chreat-Chomhaontú SaorCAE idir na Páirtithe agus
Poblacht na hEastóine.

Tugaimid fógra daoibh leis seo go bhfuilimid údaraithe go cuí faoinár
ndlíthe náisiúnta chun a cheadú dúinn a bheith faoi cheangal ag an
Leasú ar Chreat-Chomhaontú SaorCAE le héifeacht ón [dáta].

Le meas,

[Ainm an Bhallstáit de chuid an limistéir euro]
[.] [.]
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SCEIDEAL 2

Leasú Mheitheamh 2011 ar an gComhaontú Saoráide Iasachta

LEASÚ

AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA
EUR 80 000 000 000

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 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 Iasachtaí

14 MEITHEAMH 2011
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DÉANTAR AN LEASÚ SEO (an “Leasú”) AR AN
gCOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA EUR 80 000 000 000
DAR DÁTA 8 BEALTAINE 2010

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 agus Poblacht na Fionlainne, arb é an Coimisiún
Eorpach (dá ngairtear an “Coimisiún” anseo ina dhiaidh seo)
a n-ionadaí agus KfW ag gníomhú dó 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 gníomhú 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) Go bhfuil Comhaontú Saoráide Iasachta EUR 80 000 000 000
dar dáta 8 Bealtaine 2010 (dá ngairtear an “Comhaontú” anseo
ina dhiaidh seo) déanta idir na hIasachtóirí agus an Phoblacht
Heilléanach agus Banc na Gréige.

(2) Gur chinn Cinn Stáit agus Rialtais an Limistéir Euro an 11
Márta 2011 go ndéanfar, i bhfianaise na ngealltanas arna
ndéanamh ag an nGréig i gcomhthéacs an chláir coigeartaithe,
an ráta úis ar a hiasacht a choigeartú de 100 bonnphointe agus
go méadófar aibíocht gach iasachta go 7.5 bliana.

(3) 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 Ghrúpa Euro.

(4) Gur ainmnigh Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (“An
Ghearmáin”) KfW mar Iasachtóir thar ceann na Gearmáine
chun críocha an Chomhaontaithe. Dá réir sin, aon tagairtí do
KfW mar Iasachtóir is tagairtí iad do KfW ag gníomhú dó ar
mhaithe le leas an phobail, faoi réir threoracha, agus le sochar
ráthaíocht, na Gearmáine, chun críocha an Leasaithe seo
freisin.

Anois, dá bhrí sin, tá na páirtithe sa chomhaontú seo tar éis
comhaontú mar a leanas:
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1. LEASUITHE AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE

IASACHTA

Leasaítear an Comhaontú leis seo mar a leanas:

(1) In Airteagal 3, mír 3, cuirfear an méid seo a leanas in ionad
phointe (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
ceithre bliana agus sé mhí ón Dáta Eisíoca (an “Tréimhse
Chairde”)”.

(2) In Airteagal 3, mír 3 cuirfear an méid seo a leanas in ionad
phointe (d):

“téarma na hIasachta a iarradh, nach rachaidh thar dheich
mbliana 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”.

(3) In Airteagal 5, mír 1, cuirfear an méid seo a leanas in ionad
phointe (b):

“corrlach atá comhionann le:

(i) 200 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) 300 bonnphointe, i leith aon Tréimhsí Úis dá éis
sin.”

(4) Fanann na hAirteagail eile go léir gan athrú.

2. DLÍ AGUS DLÍNSE RIALAITHE

(1) Beidh an Leasú 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
Leasaithe 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
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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.

3. TEACHT I bhFEIDHM AGUS FORÁLACHA
IDIRTHRÉIMHSEACHA

(1) Tar éis do na páirtithe go léir é a shíniú, tiocfaidh an Leasú 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 1 gur forghníomhaíodh
an Leasú seo go cuí thar ceann an Iasachtaí agus gur
oibleagáidí bailí iad oibleagáidí uile an Iasachtaí i ndáil leis
an Leasú 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 daingniúchán i scríbhinn faighte ag an gCoimisiún
ó Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro go bhfuil
na hIasachtóirí go léir, faoina ndlíthe náisiúnta, údaraithe
go cuí chun bheith faoi cheangal ag an Leasú seo,

is dáta a thiocfaidh an Leasú seo in éifeacht agus a bheidh sé
ceangailteach ar an Iasachtaí, ar Ghníomhaire an Iasachtaí agus
ar na hIasachtóirí go léir agus eatarthu. Tabharfaidh an
Coimisiún fógra don Iasachtaí, do Ghníomhaire an Iasachtaí
agus do na hIasachtóirí faoin dáta a thiocfaidh an Leasú i
bhfeidhm.

Admhaítear agus comhaontaítear go bhféadfaidh feidhm
shealadach a bheith ag údarú Iasachtóra chun bheith faoi
cheangal ag an Leasú seo de réir dhlíthe agus reachtaíocht
náisiúnta an Bhallstáit iomchuí.

(2) Beidh feidhm ag na forálacha idirthréimhseacha seo a leanas i
ndáil leis na hIasachtaí a eisíocadh roimh theacht i bhfeidhm
don Leasú seo:

(a) déanfar na hAisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime a
shonraítear sna Fógraí Glactha a eisíodh go dtí seo a
mhodhnú agus na hAisíocaíochtaí Sceidealta
Príomhshuime de réir mar atá leagtha amach in
Iarscríbhinn 2 den Leasú seo a chur ina n-ionad;

(b) má eisítear Fógra Glactha amháin nó níos mó idir síniú an
Leasaithe seo ag na páirtithe uile agus teacht i bhfeidhm
don Leasú, déanfaidh an Coimisiún, ar theacht i bhfeidhm
don Leasú seo, Fógra Glactha leasaithe a eisiúint lena
ndéanfar, óna dháta eisithe ag an gCoimisiún, na
hAisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime atá leagtha
amach san Fhógra Glactha nó sna Fógraí Glactha sin a
mhodhnú ionas go mbeidh an Tréimhse Chairde agus an
Téarma a shonraítear san Fhógra Glactha nó sna Fógraí
Glactha sin chomh fada agus a cheadaítear faoi Airteagail
1(1) agus 1(2) den Leasú seo; agus
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(c) beidh feidhm ag an gcorrlach a rabhthas ag súil leis in

Airteagal 1(3) den Leasú seo ar feadh tréimhse dar tosach
(agus lena n-áirítear) an Tréimhse Úis ar lena linn a
shíníonn na páirtithe go léir an Leasú seo. Má thagann Dáta
Íoca Úis amháin nó níos mó idir síniú an Leasaithe seo ag
na páirtithe go léir agus teacht i bhfeidhm an Leasaithe,
déanfar an difríocht idir (i) an t-ús a d’íoc an tIasachtaí ar
aon Dátaí Íoca Úis den sórt sin agus (ii) an t-ús arna ríomh
tríd an gcorrlach a chur i bhfeidhm mar a shonraítear in
Airteagal 1(3) den Leasú, a chúiteamh leis an Iasachtaí trí
laghdú coibhéiseach ar an ús a bheidh dlite ar an gcéad
Dáta Íoca Úis eile, ar choinníoll go dtiocfaidh an Leasú i
bhfeidhm tríocha (30) lá féilire roimh an Dáta Íoca Úis sin
ar a laghad. Má thagann an Leasú i bhfeidhm tráth is lú ná
tríocha (30) lá féilire roimh Dháta Íoca Úis, tarlóidh an
laghdú an Dáta Íoca Úis ina dhiaidh sin. Más mó méid an
laghdaithe ná an t-ús a bheidh dlite ar Dháta Íoca Úis
aonair, déanfar an chuid a bheidh fágtha a chúiteamh ar
Dháta Íoca Úis dá éis sin. Cuirfidh an Coimisiún an laghdú
in iúl do na hIasachtóirí, don Iasachtaí, agus do
Ghníomhaire an Iasachtaí.

4. AN COMHAONTÚ A FHORGHNÍOMHÚ

Féadfar an Leasú seo a fhorghníomhú in aon líon
contrapháirteanna a bheidh sínithe ag ceann amháin nó níos
mó de na páirtithe. Is cuid dhílis den Leasú 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 Leasú.

Déanfaidh an Coimisiún, go pras tar éis an Leasú seo a shíniú,
cóipeanna comhfhoirmithe den Leasú a sholáthar do gach
ceann de na páirtithe.

5. LÉIRIÚ AGUS IARSCRÍBHINNÍ

(1) Mura mínítear iad ar shlí eile sa Leasú seo, nó mura n-éilíonn
an comhthéacs a mhalairt, beidh le téarmaí ceannlitrithe a
úsáidtear sa Leasú seo an bhrí a thugtar dóibh sa Chomhaontú.

(2) Beidh na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Leasú seo mar chuid
dhílis de:

1. Foirm Tuairime Dlíthiúla.

2. Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime Leasaithe.

3. Liosta Teagmhálaithe.
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Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 14 Meitheamh 2011 agus san Aithin,
an 10 Iúil 2011.

AN PHOBLACHT Na Ballstáit seo a leanas de
HEILLÉANACH chuid an Limistéir Euro
mar Iasachtaí
Arb é a hionadaí RÍOCHT NA BEILGE,

ÉIRE,
George Papaconstantinou RÍOCHT NA SPÁINNE,
An tAire Airgeadais 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
agus
POBLACHT NA
FIONLAINNE
mar Iasachtóirí

arb é a n-ionadaí:

AN COIMISIÚN EORPACH
Arb é a ionadaí

Olli Rehn

BANC NA GRÉIGE KfW
mar Ghníomhaire an Iasachtaí ag gníomhú dó ar mhaithe le
Arb é a ionadaí leas an phobail, faoi réir

threoracha, agus le sochar
George Provopoulos ráthaíocht, Phoblacht
Gobharnóir Bhanc na Gréige Chónaidhme na Gearmáine

mar Iasachtóir
Arb iad a hionadaithe

Rita Geyermann
(Céad-Leas-Uachtarán)

Dr. Omar Ranné
(Leas-Uachtarán)
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IARSCRÍBHINN 1

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: An Coimisiún Eorpach

[Cuir isteach an seoladh]

Maidir leis an Leasú dar dáta [*] 2011 ar 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
8 Bealtaine 2010 (an “Comhaontú Saoráide Iasachta”)
Tuairim Dhlíthiúil

A Dhaoine Uaisle,

Inár gcáil mar Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus
Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus mar Chomhairleoir Dlí
an Stáit ag an Aireacht Airgeadais, tagraímid don Leasú dá
dtagraítear thuas agus dá Iarscríbhinní ar cuid dhílis den chéanna
iad (dá ngairtear le chéile an “Leasú” anseo ina dhiaidh seo) arna
ndéanamh, 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 [*] 2011.

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

Tá scrúdú déanta againn ar bhunchóipeanna den Leasú. 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 Leasú a dhéanamh agus le bailíocht an údaraithe agus
an tsínithe acu siúd agus (iii) le bailíocht, le ceangailteacht agus le
hinfhorfheidhmitheacht an Leasaithe 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 Saoráide Iasachta
agus sa Leasú.

Ní bhaineann an tuairim seo ach leis an dlí Heilléanach amháin mar
atá sé ar dháta na tuairime seo.

Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, is í ár dtuairim:
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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 Leasaithe ag [cuir isteach an t-ainm], an tAire
Airgeadais, go bailí agus go neamhinchúlghairthe, a chuid
oibleagáidí go léir a chomhlíonadh faoi sin.

2. Maidir le forghníomhú, seachadadh agus comhlíonadh an
Leasaithe 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 Leasú 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 Leasú seo.

4. Is i bhfoirm chuí dhlíthiúil faoi dhlíthe Heilléanacha atá an
Leasú lena fhorfheidhmiú i gcoinne an Iasachtaí agus
Ghníomhaire an Iasachtaí. Ní bheadh forfheidhmiú an
Leasaithe 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 Leasaithe a chinntiú, é 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 Leasaithe agus i dtaca le haon íocaíocht nó aistriú
príomhshuime, úis, coimisiún agus suimeanna eile a bheidh dlite
faoin Leasú.

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

8. Déantar, le síniú an Leasaithe 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 Leasú.

10. Tá géillte ag an Iasachtaí, go dlíthiúil éifeachtach
neamhinchúlghairthe, do dhlínse eisiach Chúirt Bhreithiúnais
an Aontais Eorpaigh i dtaca leis an Leasú agus bheadh aon
bhreithiúnas ón gcúirt sin críochnaitheach infhorfheidhmithe sa
Phoblacht Heilléanach.

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 Leasú.
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Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid

Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.
12. Is faoi fhorálacha Dhlí 3845/2010 (Iris Oifigiúil A’65) arna leasú

le Dlí 3847/2010 (Iris Oifigiúil A’67)) a rinneadh an Leasú a
fhorghníomhú.

13. Faoin Dlí Heilléanach ní gá aon daingniú ón bParlaimint i leith
an Leasaithe chun go mbeidh sé éifeachtach ceangailteach (Dlí
3847/2010 (Iris Oifigiúil A’67)).

14. Mar chríoch, rinneadh an Leasú 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 Leasú agus leis an gComhaontú
Saoráide Iasachta, arna leasú leis an Leasú, 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



[2011.] [Uimh. 25.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid

Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011.
IARSCRÍBHINN 2

AISÍOCAÍOCHTAÍ SCEIDEALTA PRÍOMHSHUIME
LEASAITHE

1. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 1ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Éifeachtacha Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime
Íocaíochta (€)

15.12.2014 / 15.12.2014 659,090,909.09

15.03.2015 / 13.03.2015 659,090,909.09

15.06.2015 / 15.06.2015 659,090,909.09

15.09.2015 / 15.09.2015 659,090,909.09

15.12.2015 / 15.12.2015 659,090,909.09

15.03.2016 / 15.03.2016 659,090,909.09

15.06.2016 / 15.06.2016 659,090,909.09

15.09.2016 / 15.09.2016 659,090,909.09

15.12.2016 / 15.12.2016 659,090,909.09

15.03.2017 / 15.03.2017 659,090,909.09

15.06.2017 / 15.06.2017 659,090,909.09

15.09.2017 / 15.09.2017 659,090,909.09

15.12.2017 / 15.12.2017 659,090,909.09

15.03.2018 / 15.03.2018 659,090,909.09

15.06.2018 / 15.06.2018 659,090,909.09

15.09.2018 / 14.09.2018 659,090,909.09

15.12.2018 / 14.12.2018 659,090,909.09

15.03.2019 / 15.03.2019 659,090,909.09

15.06.2019 / 14.06.2019 659,090,909.09

15.09.2019 / 13.09.2019 659,090,909.09

15.12.2019 / 13.12.2019 659,090,909.09

15.03.2020 / 13.03.2020 659,090,909.11

39

Sc.2



Sc.2

40

[Uimh. 25.] [2011.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
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2. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta

Phríomhshuim an 2ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Éifeachtacha Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime
Íocaíochta (€)

15.03.2015 / 13.03.2015 295,454,545.45

15.06.2015 / 15.06.2015 295,454,545.45

15.09.2015 / 15.09.2015 295,454,545.45

15.12.2015 / 15.12.2015 295,454,545.45

15.03.2016 / 15.03.2016 295,454,545.45

15.06.2016 / 15.06.2016 295,454,545.45

15.09.2016 / 15.09.2016 295,454,545.45

15.12.2016 / 15.12.2016 295,454,545.45

15.03.2017 / 15.03.2017 295,454,545.45

15.06.2017 / 15.06.2017 295,454,545.45

15.09.2017 / 15.09.2017 295,454,545.45

15.12.2017 / 15.12.2017 295,454,545.45

15.03.2018 / 15.03.2018 295,454,545.45

15.06.2018 / 15.06.2018 295,454,545.45

15.09.2018 / 14.09.2018 295,454,545.45

15.12.2018 / 14.12.2018 295,454,545.45

15.03.2019 / 15.03.2019 295,454,545.45

15.06.2019 / 14.06.2019 295,454,545.45

15.09.2019 / 13.09.2019 295,454,545.45

15.12.2019 / 13.12.2019 295,454,545.45

15.03.2020 / 13.03.2020 295,454,545.45

15/06/2020 / 15/06/2020 295,454,545.55
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3. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta

Phríomhshuim an 3ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Éifeachtacha Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime
Íocaíochta (€)

15.09.2015 / 15.09.2015 295,454,545.45

15.12.2015 / 15.12.2015 295,454,545.45

15.03.2016 / 15.03.2016 295,454,545.45

15.06.2016 / 15.06.2016 295,454,545.45

15.09.2016 / 15.09.2016 295,454,545.45

15.12.2016 / 15.12.2016 295,454,545.45

15.03.2017 / 15.03.2017 295,454,545.45

15.06.2017 / 15.06.2017 295,454,545.45

15.09.2017 / 15.09.2017 295,454,545.45

15.12.2017 / 15.12.2017 295,454,545.45

15.03.2018 / 15.03.2018 295,454,545.45

15.06.2018 / 15.06.2018 295,454,545.45

15.09.2018 / 14.09.2018 295,454,545.45

15.12.2018 / 14.12.2018 295,454,545.45

15.03.2019 / 15.03.2019 295,454,545.45

15.06.2019 / 14.06.2019 295,454,545.45

15.09.2019 / 13.09.2019 295,454,545.45

15.12.2019 / 13.12.2019 295,454,545.45

15.03.2020 / 13.03.2020 295,454,545.45

15.06.2020 / 15.06.2020 295,454,545.45

15.09.2020 / 15.09.2020 295,454,545.45

15.12.2020 / 15.12.2020 295,454,545.55
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[Uimh. 25.] [2011.]An tAcht um Shaoráid Chobhsaı́ochta
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4. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta

Phríomhshuim an 4ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Éifeachtacha Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime
Íocaíochta (€)

15.12.2015 / 15.12.2015 495,454,545.45

15.03.2016 / 15.03.2016 495,454,545.45

15.06.2016 / 15.06.2016 495,454,545.45

15.09.2016 / 15.09.2016 495,454,545.45

15.12.2016 / 15.12.2016 495,454,545.45

15.03.2017 / 15.03.2017 495,454,545.45

15.06.2017 / 15.06.2017 495,454,545.45

15.09.2017 / 15.09.2017 495,454,545.45

15.12.2017 / 15.12.2017 495,454,545.45

15.03.2018 / 15.03.2018 495,454,545.45

15.06.2018 / 15.06.2018 495,454,545.45

15.09.2018 / 14.09.2018 495,454,545.45

15.12.2018 / 14.12.2018 495,454,545.45

15.03.2019 / 15.03.2019 495,454,545.45

15.06.2019 / 14.06.2019 495,454,545.45

15.09.2019 / 13.09.2019 495,454,545.45

15.12.2019 / 13.12.2019 495,454,545.45

15.03.2020 / 13.03.2020 495,454,545.45

15.06.2020 / 15.06.2020 495,454,545.45

15.09.2020 / 15.09.2020 495,454,545.45

15.12.2020 / 15.12.2020 495,454,545.45

15.03.2021 / 15.03.2021 495,454,545.55
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IARSCRÍBHINN 3

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 Luxembourg
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

Le haghaidh an 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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