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ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO THREOIR
2008/104/CE AN 19 SAMHAIN 20081 Ó PHARLAIMINT NA
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE hOBAIR
GHNÍOMHAIREACHTA SHEALADACH; CHUN NA
CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁIN ÁIRITHE; AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A
BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[16 Bealtaine 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Measfar gur tháinig ailt 2, 3, 4, 5, 6 (seachas fo-alt (1)), 8, 9
agus 13 (seachas fo-ailt (2) agus (3)) i ngníomh an 5 Nollaig 2011.

(3) Measfar gur tháinig fo-alt (1) d’alt 6 i ngníomh an 5 Nollaig
2011 a mhéid amháin a bhaineann sé le pá.

(4) Tiocfaidh fo-ailt (2) agus (3) d’alt 13 agus d’alt 22 i ngníomh
ar an lá díreach tar éis an tAcht seo a rith.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1971” an tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta,
1971;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Pá Íosta Náisiúnta, 2000;

ciallaíonn “oibrí gníomhaireachta” pearsa aonair atá ar fostú ag
gníomhaireacht fostaíochta faoi chonradh fostaíochta ar dá bhua a
1I.O. Uimh. L327 de 5.12.2008, lch. 9
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fhéadfar an phearsa aonair a shannadh chun oibriú do dhuine, agus
faoi stiúradh agus faoi mhaoirseacht duine seachas an
ghníomhaireacht fostaíochta;

ciallaíonn “bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta” téarmaí agus
coinníollacha fostaíochta a cheanglaítear a bheith ar áireamh i
gconradh fostaíochta de bhua aon achtacháin nó comhaontaithe
chomhchoitinn, nó de bhua aon socrú a bhfuil feidhm i gcoitinne aige
maidir le fostaithe de chuid fruilitheora, nó aon aicme d’fhostaithe
de chuid fruilitheora, agus a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) pá,

(b) am oibre,

(c) tréimhsí scíthe,

(d) sosanna scíthe i rith an lae oibre,

(e) obair oíche,

(f) breis-am,

(g) saoire bhliantúil, nó

(h) laethanta saoire poiblí;

ciallaíonn “conradh fostaíochta”—

(a) conradh seirbhíse, nó

(b) conradh faoina gcomhaontaíonn pearsa aonair le
gníomhaireacht fostaíochta aon obair a dhéanamh do
dhuine eile (cibé acu is páirtí an duine eile sin sa
chonradh nó nach ea),

cibé acu is conradh sainráite nó intuigthe é agus, i gcás é a bheith
sainráite, cibé acu is conradh ó bhéal nó i scríbhinn é;

ciallaíonn “Treoir” Treoir 2008/104/CE an 19 Samhain 2008 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hobair
ghníomhaireachta shealadach, a bhfuil an téacs di leagtha amach i
Sceideal 1;

ciallaíonn “fostaí” duine a bhfuil conradh fostaíochta déanta aige nó
aici nó a oibríonn faoi chonradh fostaíochta (nó, i gcás deireadh a
bheith leis an bhfostaíocht, a rinne conradh fostaíochta nó a d’oibrigh
faoi chonradh fostaíochta) agus déanfar, i ndáil le fostóir, tagairtí
d’fhostaí a fhorléiriú mar thagairtí d’fhostaí atá ar fostú ag an
bhfostóir sin;

ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le fostaí, an duine lena bhfuil conradh
fostaíochta déanta ag an bhfostaí nó dá n-oibríonn an fostaí faoi
chonradh fostaíochta (nó, i gcás deireadh a bheith leis an
bhfostaíocht, lena raibh conradh fostaíochta déanta ag an bhfostaí
nó dár oibrigh an fostaí faoi chonradh fostaíochta);

ciallaíonn “gníomhaireacht fostaíochta” duine (lena n-áirítear
gníomhaireacht oibre sealadaí) a bhíonn ag gabháil do
ghníomhaíocht eacnamaíoch agus a fhostaíonn pearsa aonair faoi
chonradh fostaíochta ar dá bhua a fhéadfar an phearsa aonair a
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shannadh chun oibriú do dhuine, agus faoi stiúradh agus faoi
mhaoirseacht duine, seachas an duine céadluaite;

tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

ciallaíonn “fruilitheoir” duine a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíocht
eacnamaíoch ar dó nó di, agus faoina stiúradh agus faoina
mhaoirseacht nó faoina stiúradh agus faoina maoirseacht, a
dhéanann oibrí gníomhaireachta obair de bhun comhaontaithe (cibé
acu atá sé i scríbhinn nó nach bhfuil) idir an ghníomhaireacht
fostaíochta ag a bhfuil an t-oibrí gníomhaireachta ar fostú agus an
duine céadluaite nó aon duine eile;

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta;

ciallaíonn “breis-am” aon uaireanta a oibrítear de bhreis ar
ghnáthuaireanta oibre;

ciallaíonn “pá”—

(a) bunphá, agus

(b) aon phá de bhreis ar bhunphá i leith na nithe seo a
leanas—

(i) uain-obair,

(ii) tascobair,

(iii) breis-am,

(iv) uaireanta míshóisialta a oibrítear, nó

(v) uaireanta a oibrítear ar an Domhnach,

ach ní fholaíonn sé pá breoiteachta, íocaíochtaí faoi aon scéim
pinsean nó socrú nó íocaíochtaí faoi aon scéim a bhfuil feidhm ag an
dara habairt den dara fomhír de mhír 4 d’Airteagal 5 den Treoir
maidir léi;

tá le “áit oibre” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Shábháilteacht,
Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005;

folaíonn “obair” seirbhís, agus folaíonn tagairtí d’obair a dhéanamh
nó a sheoladh tagairtí do sheirbhís a sholáthar nó a thabhairt;

déanfar “uaireanta oibre” a fhorléiriú de réir alt 8 d’Acht 2000.

(2) Beidh le focal nó abairt a úsáidtear san Acht seo agus a
úsáidtear sa Treoir freisin, mura léir a mhalairt d’intinn, an bhrí
chéanna san Acht seo atá leis nó léi sa Treoir.

(3) Chun críocha an Achta seo—

(a) measfar, maidir le duine a shealbhaíonn oifig faoin Stát nó
i seirbhís an Stáit (lena n-áirítear státseirbhíseach de réir
bhrí Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956), gur fostaí
é nó í atá ar fostú faoi chonradh fostaíochta ag an Stát
nó ag an Rialtas, de réir mar a bheidh, agus

(b) measfar, maidir le hoifigeach nó seirbhíseach d’údarás
áitiúil de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001,
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d’údarás cuain, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
nó de choiste gairmoideachais, gur fostaí é nó í atá ar
fostú faoi chonradh fostaíochta ag an údarás áitiúil sin,
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ag an údarás
cuain sin nó ag an gcoiste sin, de réir mar a bheidh.

(4) Chun críocha an Achta seo, measfar, maidir le duine a
dhlífidh, faoi chonradh fostaíochta dá dtagraítear i mír (b) den
mhíniú ar “conradh fostaíochta”, tuarastal pearsan aonair a íoc i leith
obair a bheidh déanta ag an bpearsa aonair sin, gurb é nó í fostóir
na pearsan aonair sin.

3.—Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le hoibrithe
gníomhaireachta a bheidh sannta go sealadach ag gníomhaireacht
fostaíochta chun oibriú do fhruilitheoir, agus faoi stiúradh agus faoi
mhaoirseacht fruilitheora.

4.—Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir le hobair a dhéanfar
de bhun ionadúcháin faoi na nithe seo a leanas—

(a) clár ionadúcháin oibre arna riar ag an bhForas Áiseanna
Saothair,

(b) scéim arna riar ag an bhForas Áiseanna Saothair ar a
dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta,

(c) aon leagan athraithe nó leathnaithe den chlár dá
dtagraítear i mír (a) nó den scéim dá dtagraítear i mír (b)
nó aon leagan a chuirfí ina ionad nó ina hionad, nó

(d) aon scéim nó aon chlár gairmoiliúna, lánpháirtithe nó
athoiliúna arna maoiniú nó arna mhaoiniú as airgead
poiblí a shonróidh an tAire le hordú, tar éis dul i
gcomhairle leo seo a leanas—

(i) cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi,

(ii) cibé comhlachtaí atá ionadaitheach d’fhostóirí is cuí
leis nó léi, agus

(iii) cibé comhlachtaí atá ionadaitheach d’fhostaithe is cuí
leis nó léi.

5.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Oibrithe Gníomhaireachta

6.—(1) Faoi réir aon chomhaontú comhchoiteann a bheidh arna
cheadú de thuras na huaire faoi alt 8, beidh oibrí gníomhaireachta,
ar feadh ré a shannta nó a sannta le fruilitheoir, i dteideal na
mbunchoinníollacha oibre agus fostaíochta céanna leis na
bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta a mbeadh sé nó sí ina
dteideal dá mbeadh sé nó sí ar fostú ag an bhfruilitheoir faoi
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chonradh fostaíochta chun obair a dhéanamh a bheadh comhionann,
nó comhchosúil, leis an obair a cheanglaítear air nó uirthi a
dhéanamh le linn an tsannta sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1), a mhéid amháin a bhaineann
sé le pá, maidir le hoibrí gníomhaireachta atá ar fostú ag
gníomhaireacht fostaíochta faoi bhuanchonradh fostaíochta, ar
choinníoll—

(a) sula ndéanfaidh an t-oibrí gníomhaireachta an conradh
fostaíochta sin, go dtabharfaidh an ghníomhaireacht
fostaíochta fógra don oibrí gníomhaireachta i scríbhinn
nach mbeidh feidhm ag fo-alt (1), a mhéid a bhaineann
sé le pá, maidir leis an oibrí gníomhaireachta má
dhéanann an t-oibrí gníomhaireachta an conradh
fostaíochta sin, agus

(b) i leith na tréimhse idir sanntaí agus faoi réir na nithe seo
a leanas—

(i) Cuid 3 d’Acht 2000, agus

(ii) aon achtachán eile nó aon chomhaontú
comhchoiteann eile lena ndéantar foráil i ndáil le
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a bhaineann
le pá,

go n-íocfaidh an ghníomhaireacht fostaíochta leis an oibrí
gníomhaireachta méid atá ar cóimhéid le méid nach lú ná
leath an phá dá raibh sé nó sí ina theideal i leith a shannta
nó a sannta is déanaí.

(3) I gcás gur thosaigh sannadh oibrí gníomhaireachta roimh an 5
Nollaig 2011 agus gur chríochnaigh sé nó go gcríochnóidh sé ar an
dáta sin nó dá éis, measfar, d’fhonn bunchoinníollacha oibre agus
fostaíochta an oibrí gníomhaireachta a chinneadh de réir fho-alt (1),
gur thosaigh an sannadh sin ar an dáta sin.

(4) Ní oibreoidh an t-alt seo chun difear a dhéanamh d’aon socrú
dá bhforáiltear faoi achtachán, comhaontú comhchoiteann nó ar shlí
eile faoina mbeidh oibrí gníomhaireachta i dteideal
bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta is bunchoinníollacha a
bheidh níos fearr ná na bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta a
mbeadh sé nó sí ina dteideal faoin alt seo.

(5) San alt seo, ciallaíonn “buanchonradh fostaíochta” conradh
fostaíochta d’fhad éiginnte.

7.—(1) (a) Maidir le sanntaí ar cuid den tsraith chéanna sanntaí iad,
pléifear leo, chun bunchoinníollacha oibre agus
fostaíochta oibrí gníomhaireachta a chinneadh, mar aon
sannadh amháin.

(b) D’fhonn amhras a sheachaint, ní dhéanfar an tréimhse idir
dul in éag sannta i sraith sanntaí agus tosach an tsannta
díreach ina dhiaidh sa tsraith a chur i gcuntas tráth a
bheidh bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta oibrí
gníomhaireachta á gcinneadh.

9
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(2) Chun críocha an ailt seo, is ionann dhá shannadh nó níos mó
(dá ngairtear “sanntaí iomchuí” san fho-alt seo) agus sraith sanntaí
más rud é—

(a) i ndáil le sannadh iomchuí (seachas an chéad sannadh
iomchuí a tharlóidh), maidir leis an bhfruilitheoir—

(i) gurb é nó í an duine céanna agus an fruilitheoir i ndáil
leis an sannadh iomchuí díreach roimhe, nó

(ii) gur duine é nó í atá bainteach leis an bhfruilitheoir dá
dtagraítear i bhfomhír (i),

(b) i ndáil le gach sannadh iomchuí, gurb é nó í an t-oibrí
gníomhaireachta an duine céanna agus an t-oibrí
gníomhaireachta i ndáil leis na sanntaí iomchuí eile,

(c) i ndáil leis na sanntaí iomchuí—

(i) go n-oibríonn an t-oibrí gníomhaireachta, go hiomlán
nó go páirteach, san áit oibre chéanna, nó

(ii) go ndéantar obair an oibrí gníomhaireachta a stiúradh
agus a mhaoirsiú ón áit chéanna (in imthosca go
n-oibríonn an t-oibrí gníomhaireachta nó go
gceanglaítear ar an oibrí gníomhaireachta oibriú i
suímh éagsúla),

agus

(d) i ndáil leis na sanntaí iomchuí, go ndéanann an t-oibrí
gníomhaireachta an obair chéanna nó obair
chomhchosúil faoi na coinníollacha céanna nó faoi
choinníollacha comhchosúla, agus gur beag, agus an obair
á breithniú san iomlán, tábhacht atá le haon difríocht san
obair a dhéantar nó sna coinníollacha faoina ndéantar í
idir aon sannadh iomchuí agus aon sannadh iomchuí eile,
nó go dtarlaíonn an difríocht sin ar bhonn chomh
neamhrialta sin nach difríocht shuntasach í,

ach ní hionann iad agus sraith den sórt sin más rud é gur tréimhse is
faide ná 3 mhí an tréimhse idir tosach aon sannta iomchuí agus dul
in éag an tsannta iomchuí díreach roimhe.

(3) Chun críocha an ailt seo, tá duine bainteach le duine eile más
rud é—

(a) i gcás pearsa aonair, maidir leis nó léi—

(i) gur céile, leanbh, tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr
na pearsan aonair sin é nó í, nó

(ii) gur comhpháirtí gnó de chuid na pearsan aonair sin é
nó í agus go bhfuil an obair lena mbaineann an
sannadh lena mbaineann á déanamh chun críocha an
ghnó sin,

(b) i ndáil le cuideachta nó comhpháirtíocht, gur duine é nó í
a fheidhmíonn rialú (de réir bhrí alt 158 den Acht Cánach
Corparáide, 1976) ar an gcuideachta nó ar an
gcomhpháirtíocht sin,
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(c) i ndáil le cuideachta, maidir leis nó léi—

(i) gur cuideachta é nó í is cuideachta shealbhaíochta nó
fochuideachta (de réir bhrí alt 155 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963) den chuideachta a chéadluaitear
sa mhír seo, nó

(ii) gur cuideachta é nó í a bhfuil a cuideachta
shealbhaíochta (de réir bhrí an ailt sin 155) mar
chuideachta shealbhaíochta freisin den chuideachta
a chéadluaitear sa mhír seo freisin.

8.—(1) Féadfaidh fostóir nó fruilitheoir, nó comhlachas atá
ionadaitheach d’fhostóirí nó d’fhruilitheoirí, de thaobh amháin, agus
féadfaidh comhlacht nó comhlachtaí atá ionadaitheach d’fhostaithe,
den taobh eile, comhaontú a dhéanamh (dá ngairtear “comhaontú
comhchoiteann” san alt seo), nó féadfar comhaontú a dhéanamh thar
ceann an chéanna, ina ndéanfar socrú maidir le coinníollacha oibre
agus fostaíochta nach ionann iad agus na bunchoinníollacha
fostaíochta agus oibre is infheidhme de bhua alt 6 i leith oibrithe
gníomhaireachta.

(2) Féadfaidh an Chúirt Oibreachais, ar iarratas ó aon cheann de
na páirtithe i gcomhaontú comhchoiteann nó thar a gceann, an
comhaontú comhchoiteann sin a cheadú.

(3) Rachaidh an Chúirt Oibreachais, ar iarratas a fháil faoin alt
seo, i gcomhairle le cibé ionadaithe d’fhostaithe agus cibé ionadaithe
d’fhostóirí a measfaidh sí gur dóigh dóibh leas a bheith acu sna nithe
lena mbaineann an comhaontú comhchoiteann áirithe.

(4) Ní cheadóidh an Chúirt Oibreachais comhaontú
comhchoiteann faoin alt seo mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo
a leanas:

(a) gur deimhin leis an gCúirt Oibreachais gur chuí an
comhaontú a cheadú ag féachaint do mhír 3 d’Airteagal
5 den Treoir;

(b) go ndearnadh an comhaontú a thabhairt chun críche ar
mhodh is gnách a úsáid chun cinneadh a dhéanamh ar
phá nó ar choinníollacha eile fostaíochta fostaithe san
fhostaíocht lena mbaineann;

(c) gur sealbhóir ceadúnais margántaíochta faoin Acht Ceárd-
Chumann, 1941, an comhlacht a rinne an comhaontú a
chaibidil thar ceann fostaithe (nó, in imthosca ina
ndearna níos mó ná comhlacht amháin an comhaontú a
chaibidil thar ceann fostaithe, gach comhlacht díobh sin),
nó gur comhlacht eiscthe é de réir bhrí an Achta sin;

(d) go bhfuil an comhlacht nó na comhlachtaí a rinne an
comhaontú a chaibidil thar ceann fostaithe sách
ionadaitheach d’oibrithe gníomhaireachta i dtuairim na
Cúirte Oibreachais; agus

(e) go bhfuil an comhaontú i cibé foirm is dealraitheach don
Chúirt Oibreachais a bheith oiriúnach chun go gceadófaí
é faoin alt seo.
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(5) Más rud é nach deimhin leis an gCúirt Oibreachais go bhfuil
an coinníoll dá dtagraítear i mír (a) nó (e) d’fho-alt (4) comhlíonta
ach gur deimhin léi go bhfuil na coinníollacha eile dá dtagraítear
san fho-alt sin comhlíonta, féadfaidh sí a iarraidh ar na páirtithe sa
chomhaontú comhchoiteann lena mbaineann an comhaontú a athrú
ar cibé modh a mbeidh de thoradh air go gcomhlíonfar an coinníoll
sin agus, má athraítear an comhaontú amhlaidh, ceadóidh an Chúirt
Oibreachais an comhaontú arna athrú amhlaidh.

(6) I gcás go ndéanfaidh na páirtithe i gcomhaontú
comhchoiteann arna cheadú faoin alt seo an comhaontú a athrú dá
éis sin, féadfaidh aon pháirtí de na páirtithe sin iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte Oibreachais chun go ndéanfaidh an Chúirt
Oibreachais an comhaontú arna athrú amhlaidh a cheadú faoin alt
seo.

(7) Féadfaidh an Chúirt Oibreachais, maidir le comhaontú
comhchoiteann arna cheadú aici faoin alt seo, an ceadú sin a
tharraingt siar más deimhin léi go bhfuil forais shubstaintiúla le
déanamh amhlaidh.

(8) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nósanna imeachta a bheidh
le leanúint acu seo a leanas—

(a) duine a dhéanfaidh iarratas faoin alt seo,

(b) an Chúirt Oibreachais le linn di breithniú a dhéanamh ar
aon iarratas den sórt sin nó le linn di aon cheann dá
feidhmeanna a chomhlíonadh ar shlí eile faoin alt seo,
agus

(c) daoine i gcoitinne i ndáil le nithe a bpléifear leo faoin alt
seo.

(9) Foilseoidh an Chúirt Oibreachais sonraí faoi na nósanna
imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (8) ar cibé modh is cuí léi.

(10) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais clár comhaontuithe
comhchoiteanna a bheidh arna gceadú faoin alt seo a bhunú agus a
chothabháil, agus cuirfear an clár sin ar fáil lena iniúchadh ag daoine
den phobal gach tráth réasúnach.

9.—Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas, a mhéid amháin
a bheidh siad ar neamhréir leis an Acht seo, maidir le hoibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an Acht seo:

(a) ailt 7 agus 8 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta,
1998; agus

(b) fo-alt (4) d’alt 7 den Acht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001.

10.—(1) Leasaítear Acht 1994, i bhfo-alt (1) d’alt 1, tríd an míniú
seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “conradh fostaíochta”:

“ciallaíonn ‘conradh fostaíochta’—

(a) conradh seirbhíse nó printíseachta, nó



[2012.] [Uimh. 13.]An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghnı́omhaireachta Shealadach), 2012.

(b) aon chonradh eile trína gcomhaontaíonn pearsa
aonair le duine eile, a bhfuil gnó gníomhaireachta
fostaíochta de réir bhrí an Achta um
Ghníomhaireacht Fostaíochta, 1971 nó an Achta um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012 á sheoladh aige nó aici agus atá ag
gníomhú i gcúrsa an ghnó sin, aon obair nó seirbhís a
dhéanamh nó a chomhlíonadh go pearsanta do thríú
duine (bíodh nó ná bíodh an tríú duine ina pháirtí
nó ina páirtí sa chonradh),

cibé acu is conradh sainráite nó intuigthe é agus, i gcás é a bheith
sainráite, cibé acu is conradh ó bhéal nó i scríbhinn é;”.

(2) Féadfaidh an tAire, chun críocha Acht 1994, rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil i ndáil le fruilitheoirí do thabhairt
faisnéise do ghníomhaireachtaí fostaíochta chun a chumasú do
ghníomhaireachtaí fostaíochta an tAcht sin a chomhlíonadh.

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

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Théarmaí
Fostaíochta (Faisnéis), 1994.

11.—Déanfaidh fruilitheoir, nuair a chuirfidh sé nó sí aon phost
fostaíochta a bheidh folamh leis an bhfruilitheoir in iúl dá fhostaithe
nó dá fostaithe, an post sin a bheidh folamh a chur in iúl freisin d’aon
oibrí gníomhaireachta a bheidh sannta de thuras na huaire chun
oibriú don fhruilitheoir chun a chumasú don oibrí gníomhaireachta
iarratas a dhéanamh ar an bpost sin.

12.—(1) Maidir le haon fhoráil i gcomhaontú (cibé acu an
conradh fostaíochta é nó nach ea, agus cibé acu a ndearnadh é roimh
theacht i ngníomh don Acht seo, ar theacht i ngníomh dó nó dá
éis) a airbheartóidh toirmeasc nó srian a chur le fruilitheoir conradh
fostaíochta arna dhéanamh le hoibrí gníomhaireachta a thabhairt
chun críche, is oibrí gníomhaireachta a bheidh sannta chun oibriú
don fhruilitheoir sin, tar éis don sannadh lena mbaineann teacht chun
críche, beidh sí ar neamhní.

(2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun cosc a chur le gníomhaireacht
fostaíochta cúiteamh réasúnach a fháil ó fhruilitheoir as seirbhísí
arna dtabhairt ag an ngníomhaireacht fostaíochta don fhruilitheoir i
ndáil le hearcú, oiliúint agus sannadh oibrí gníomhaireachta, ar oibrí
gníomhaireachta é nó í a bheidh ar fostú ag an bhfruilitheoir faoi
chonradh fostaíochta ina dhiaidh sin.

13.—(1) Ní dhéanfaidh gníomhaireacht fostaíochta táille a
mhuirearú ar phearsa aonair maidir le haon socrú a dhéanfaí chun
go ndéanfaí an phearsa aonair sin a fhostú, tar éis do shannadh na
pearsan aonair sin le fruilitheoir a bheith tugtha chun críche, faoi
chonradh fostaíochta leis an bhfruilitheoir sin.
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(2) Beidh aon duine a sháróidh an t-alt seo ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

(3) Féadfaidh an tAire imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin
alt seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(4) Is alt i dteannta, agus ní alt in ionad, fho-alt (2) d’alt 7 d’Acht
1971 an t-alt seo.

14.—(1) Ní dhéileálfaidh fruilitheoir, maidir le rochtain ar
shaoráidí agus taitneamhachtaí comhchoiteanna in áit oibre, le hoibrí
gníomhaireachta le níos lú fabhair ná mar a dhéileálfaidh sé nó sí le
fostaí de chuid an fhruilitheora mura mbeidh forais oibiachtúla ann
lena dtabharfar bonn cirt chun go ndéileálfaí le níos lú fabhair leis
an oibrí gníomhaireachta.

(2) San alt seo, folaíonn “saoráidí agus taitneamhachtaí
comhchoiteanna”—

(a) ceaintín nó saoráidí comhchosúla eile,

(b) saoráidí cúraim leanaí, agus

(c) seirbhísí iompair.

15.—(1) Beidh sé de dhualgas ar fhruilitheoir oibrí
gníomhaireachta an fhaisnéis sin go léir atá i seilbh an fhruilitheora
a sholáthar don ghníomhaireacht fostaíochta ina mbeidh an t-oibrí
gníomhaireachta sin ar fostú, is faisnéis a theastóidh le réasún ón
ngníomhaireacht fostaíochta chun a chumasú don ghníomhaireacht
fostaíochta a hoibleagáidí faoin Acht seo a chomhlíonadh i ndáil leis
an oibrí gníomhaireachta.

(2) I gcás go dtionscnóidh oibrí gníomhaireachta imeachtaí i leith
sárú ar an Acht seo i gcoinne gníomhaireacht fostaíochta agus go
bhfuil an sárú inchurtha i leith mainneachtain ar thaobh fhruilitheoir
an oibrí gníomhaireachta an t-alt seo a chomhlíonadh, slánóidh an
fruilitheoir an ghníomhaireacht fostaíochta i leith aon chaillteanas
arna thabhú ag an ngníomhaireacht fostaíochta is inchurtha i leith na
mainneachtana sin.

CUID 3

Leasú ar Achtacháin

16.—Leasaítear Acht 1971 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach
i bhfo-alt (1) d’alt 1:

“folaíonn ‘gníomhaireacht fostaíochta’ gníomhaireacht
fostaíochta de réir bhrí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012;”.

17.—Leasaítear alt 10 den Acht um Chaomhnú Fostaíochta, 1977,
i bhfo-alt (2) (arna leasú le hAirteagal 9 den Ordú um Chosaint
Fostaíochta, 1996 (I.R. Uimh. 370 de 1996)), tríd an mír seo a leanas
a chur isteach:
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“(cc) (i) an líon (más ann) oibrithe gníomhaireachta lena
mbaineann an tAcht um Chosaint Fostaithe
(Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012
agus atá fostaithe chun oibriú don fhostóir,

(ii) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina bhfuil na
hoibrithe gníomhaireachta sin ag obair, de
thuras na huaire, agus

(iii) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh,

agus”.

18.—Leasaítear alt 3 den Acht um Fhaisnéis agus
Comhchomhairle Thrasnáisiúnta d’Fhostaithe, 1996 (arna leasú le
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An tAcht um Fhaisnéis agus
Comhchomhairle Thrasnáisiúnta d’Fhostaithe, 1996 (Leasú), 2011
(I.R. Uimh. 380 de 2011))—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta’ oibrí gníomhaireachta
lena mbaineann an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012;

ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’ faisnéis maidir leis na nithe
seo a leanas—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá fostaithe
go sealadach chun oibriú don fhostóir,

(b) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina bhfuil
na hoibrithe gníomhaireachta sin ag obair, de
thuras na huaire, agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh;”,

(b) trí “(lena n-áirítear faisnéis iomchuí)” a chur isteach i
ndiaidh “sonraí” i mír (a) d’fho-alt (1A), agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(1B) Chun críocha an Achta seo, déileálfar le hoibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um Chosaint
Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012, ar
feadh ré shannadh an oibrí gníomhaireachta le fruilitheoir
(de réir bhrí an Achta sin), mar oibrí gníomhaireachta atá
ar fostú ag an ngníomhaireacht fostaíochta lena
mbaineann agus, dá réir sin, forléireofar tagairtí san Acht
seo do chonradh fostaíochta, maidir le haon oibrí
gníomhaireachta den sórt sin, mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí do chonradh fostaíochta de réir bhrí an Achta
sin.”.

19.—Leasaítear an tAcht um Fhostaithe (Faisnéis agus
Comhchomhairle a Sholáthar), 2006—

(a) in alt 1—
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(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta’ oibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012;

ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’ faisnéis maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá
fostaithe go sealadach chun oibriú don
fhostóir,

(b) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina
bhfuil na hoibrithe gníomhaireachta sin ag
obair, de thuras na huaire, agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh;”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Chun críocha an Achta seo, déileálfar le
hoibrí gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012, ar feadh ré shannadh an oibrí
gníomhaireachta le fruilitheoir (de réir bhrí an Achta
sin), mar oibrí gníomhaireachta atá ar fostú ag an
ngníomhaireacht fostaíochta lena mbaineann agus, dá
réir sin, forléireofar tagairtí san Acht seo do chonradh
fostaíochta, maidir le haon oibrí gníomhaireachta den
sórt sin, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do chonradh
fostaíochta de réir bhrí an Achta sin.”,

agus

(b) in alt 8, trí “(lena n-áirítear faisnéis iomchuí)” a chur
isteach i ndiaidh “faisnéise” i mír (b) d’fho-alt (5).

20.—(1) Leasaítear Rialachán 8 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú), 2003 (I.R.
Uimh. 131 de 2003) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Cuirfidh an t-aistreoir agus an t-aistrí lena mbaineann
faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas ar áireamh leis an
bhfaisnéis a sholáthrófar faoi mhír (1)—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá fostaithe go
sealadach sa ghnóthas lena mbaineann,

(b) na codanna sin den ghnóthas ina bhfuil na hoibrithe
gníomhaireachta sin ag obair, de thuras na huaire,
agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh.”.
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(2) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachta
Phoiblí Eorpach atá Teoranta ó thaobh Dliteanais) (Páirteachas
Fostaithe), 2006 (I.R. Uimh. 623 de 2006)—

(a) i Rialachán 2—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i mír (1):

“ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta’ oibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012;

ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’ faisnéis maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá
fostaithe go sealadach chun oibriú don
fhostóir,

(b) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina
bhfuil na hoibrithe gníomhaireachta sin ag
obair, de thuras na huaire, agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh;”,

agus

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Folóidh tagairtí sna Rialacháin seo
d’fhaisnéis tagairtí d’fhaisnéis iomchuí.

(1B) Chun críocha na Rialachán seo, déileálfar le
hoibrí gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012, ar feadh ré shannadh an oibrí
gníomhaireachta le fruilitheoir (de réir bhrí an Achta
sin), mar oibrí gníomhaireachta atá ar fostú ag an
ngníomhaireacht fostaíochta lena mbaineann, agus dá
réir sin, forléireofar tagairtí sna Rialacháin seo do
chonradh fostaíochta, maidir le haon oibrí
gníomhaireachta den sórt sin, mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí do chonradh fostaíochta de réir bhrí
an Achta sin.”,

agus

(b) i mír 11 de Sceideal 1, tríd an mír seo a leanas a chur
isteach:

“(5) Beidh na nithe seo a leanas freisin ina n-ábhar plé
ag an gcruinniú:

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá fostaithe
go sealadach chun oibriú don fhostóir;

(b) na codanna sin d’fhiontar an fhostóra ina
mbeidh na hoibrithe gníomhaireachta sin ag
obair, de thuras na huaire; agus
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(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh.”.

(3) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comharchumann na hEorpa) (Páirteachas Fostaithe), 2007 (I.R.
Uimh. 259 de 2007)—

(a) i Rialachán 2—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i mír (1):

“ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta’ oibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012;

ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’ faisnéis maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá
fostaithe go sealadach chun oibriú don
fhostóir,

(b) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina
bhfuil na hoibrithe gníomhaireachta sin ag
obair, de thuras na huaire, agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh;”,

agus

(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Folóidh tagairtí sna Rialacháin seo
d’fhaisnéis tagairtí d’fhaisnéis iomchuí.

(1B) Chun críocha na Rialachán seo, déileálfar le
hoibrí gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012, ar feadh ré shannadh an oibrí
gníomhaireachta le fruilitheoir (de réir bhrí an Achta
sin), mar oibrí gníomhaireachta atá ar fostú ag an
ngníomhaireacht fostaíochta lena mbaineann, agus dá
réir sin, forléireofar tagairtí sna Rialacháin seo do
chonradh fostaíochta, maidir le haon oibrí
gníomhaireachta den sórt sin, mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí do chonradh fostaíochta de réir bhrí
an Achta sin.”,

agus

(b) i mír 12 de Sceideal 1, tríd an mír seo a leanas a chur
isteach:

“(5) Beidh na nithe seo a leanas freisin ina n-ábhar plé
ag an gcruinniú:

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá fostaithe
go sealadach chun oibriú don fhostóir;



[2012.] [Uimh. 13.]An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghnı́omhaireachta Shealadach), 2012.

(b) na codanna sin d’fhiontar an fhostóra ina bhfuil
na hoibrithe gníomhaireachta sin ag obair, de
thuras na huaire; agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh.”.

(4) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cumaisc
Thrasteorann), 2008 (I.R. Uimh. 157 de 2008)—

(a) i Rialachán 2—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i mír (1)—

“ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta’ oibrí
gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012;

ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’ faisnéis maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá
fostaithe go sealadach chun oibriú don
fhostóir,

(b) na codanna sin de ghnó an fhostóra ina
bhfuil na hoibrithe gníomhaireachta sin ag
obair, de thuras na huaire, agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh;”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

“(3) Chun críocha na Rialachán seo, déileálfar le
hoibrí gníomhaireachta lena mbaineann an tAcht um
Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta
Shealadach), 2012, ar feadh ré shannadh an oibrí
gníomhaireachta le fruilitheoir (de réir bhrí an Achta
sin), mar oibrí gníomhaireachta atá ar fostú ag an
ngníomhaireacht fostaíochta lena mbaineann, agus dá
réir sin, forléireofar tagairtí sna Rialacháin seo do
chonradh fostaíochta, maidir le haon oibrí
gníomhaireachta den sórt sin, mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí do chonradh fostaíochta de réir bhrí
an Achta sin.”,

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír (2) de
Rialachán 5:

“(ii) an uile fhaisnéis iomchuí i ndáil le gach
ceann de na cuideachtaí cumaisc,”,

(c) trí “(lena n-áirítear faisnéis iomchuí)” a chur isteach sa
mhíniú ar “faisnéis” i Rialachán 22 i ndiaidh “ábhar”,
agus

(d) i mír 11 de Sceideal 1, tríd an mír seo a leanas a chur
isteach:
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“(5) Beidh na nithe seo a leanas freisin ina n-ábhar plé
ag an gcruinniú:

(a) an líon oibrithe gníomhaireachta atá fostaithe
go sealadach chun oibriú don fhostóir;

(b) na codanna sin d’fhiontar an fhostóra ina bhfuil
na hoibrithe gníomhaireachta sin ag obair, de
thuras na huaire; agus

(c) an cineál oibre a bhfostaítear na hoibrithe
gníomhaireachta sin lena dhéanamh.”.

CUID 4

Cosaint Fostaithe agus Sásamh

21.—I gcás go gcuirfidh duine a thuairim nó a tuairim in iúl, cibé
acu i scríbhinn nó ar shlí eile, do chomhalta den Gharda Síochána
nó don Aire—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo déanta nó á dhéanamh, nó

(b) go bhfuil aon fhoráil den Acht seo sáraithe,

ansin, mura rud é go bhfuil an duine ag gníomhú de mheon
mímhacánta, ní mheasfar aon sárú dualgais i leith aon duine eile a
bheith déanta aige nó aici, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine
i gcoinne an duine chéadluaite i leith na cumarsáide sin.

22.—(1) Aon duine a deir leis an Aire nó le comhalta den
Gharda Síochána—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo déanta nó á dhéanamh, nó

(b) go bhfuil aon fhoráil den Acht seo sáraithe nó á sárú,

agus a fhios aige nó aici an ráiteas sin a bheith bréagach, beidh sé
nó sí ciontach i gcion.

(2) Maidir le duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

23.—(1) Ní dhéanfaidh fostóir fostaí a phionósú ná pionósú a
bhagairt ar fhostaí—

(a) mar gheall ar aon cheart a thugtar dó nó di leis an Acht
seo a agairt,
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(b) mar gheall gur chuir sé nó sí, de mheon macánta agus trí
mhodhanna dleathacha, i gcoinne gnímh atá
neamhdhleathach faoin Acht seo,

(c) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó leis an Aire go bhfuil foráil den
Acht seo sáraithe,

(d) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoin
Acht seo, nó

(e) mar gheall ar fhógra a thabhairt á rá go bhfuil sé ar intinn
aige nó aici aon cheann de na nithe dá dtagraítear sna
míreanna roimhe seo a dhéanamh.

(2) Más rud é gurb éard atá i bpionósú fostaí, de shárú ar fho-
alt (1), dífhostú an fhostaí de réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú
Éagórach, 1977 go 2007, ní ceadmhach faoiseamh a dheonú don
fhostaí i leith an phionósaithe sin faoi Sceideal 2 agus faoi na
hAchtanna sin araon.

(3) San alt seo, ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó
neamhghníomh ag fostóir nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann
fostóra a dhéanann difear d’fhostaí chun a aimhleasa nó a
haimhleasa maidir le haon téarma nó coinníoll dá fhostaíocht nó dá
fostaíocht agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo, folaíonn sé—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú (lena n-áirítear dífhostú de
réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go
2007), nó bagairt fionraí, asleagain nó dífhostaithe,

(b) ísliú céime nó deis ar ardú céime a chailleadh,

(c) aistriú dualgas, athrú ar shuíomh áite oibre, laghdú ar
thuarastal nó athrú ar uaireanta oibre,

(d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear
pionós airgeadais) a fhorchur nó a chur i bhfeidhm, agus

(e) comhéigean nó imeaglú.

24.—(1) Ní dhéanfaidh fruilitheoir oibrí gníomhaireachta a
phionósú ná pionósú a bhagairt ar oibrí gníomhaireachta—

(a) mar gheall ar aon cheart a thugtar dó nó di leis an Acht
seo a agairt,

(b) mar gheall gur chuir sé nó sí, de mheon macánta agus trí
mhodhanna dleathacha, i gcoinne gnímh atá
neamhdhleathach faoin Acht seo,

(c) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó leis an Aire go bhfuil foráil den
Acht seo sáraithe,

(d) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoin
Acht seo, nó
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(e) mar gheall ar fhógra a thabhairt á rá go bhfuil sé ar intinn
aige nó aici aon cheann de na nithe dá dtagraítear sna
míreanna roimhe seo a dhéanamh.

(2) Más rud é gurb éard atá i bpionósú oibrí gníomhaireachta, de
shárú ar fho-alt (1), dífhostú de réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú
Éagórach, 1977 go 2007, ní ceadmhach faoiseamh a dheonú don oibrí
gníomhaireachta i leith an phionósaithe sin faoi Sceideal 2 agus faoi
na hAchtanna sin araon.

(3) San alt seo, ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó
neamhghníomh ag fruilitheoir nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann
fruilitheora a dhéanann difear d’oibrí gníomhaireachta chun a
aimhleasa nó a haimhleasa maidir le haon téarma nó coinníoll dá
fhostaíocht nó dá fostaíocht agus, gan dochar do ghinearáltacht an
mhéid sin roimhe seo, folaíonn sé—

(a) fionraí nó dífhostú (de réir bhrí na nAchtanna um
Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007), nó bagairt fionraí nó
dífhostaithe den sórt sin,

(b) deis a chailleadh iarratas a dhéanamh ar phost fostaíochta
leis an bhfruilitheoir,

(c) aistriú dualgas, athrú ar shuíomh áite oibre nó athrú ar
uaireanta oibre,

(d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear
pionós airgeadais) a fhorchur nó a chur i bhfeidhm, agus

(e) comhéigean nó imeaglú.

25.—Beidh éifeacht le Sceideal 2 chun críocha an Achta seo.
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SCEIDEAL 1

Treoir 2008/104/CE an 19 Samhain 2008 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle maidir le hObair

Ghníomhaireachta Shealadach

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN
AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe d’Airteagal 132(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint do thuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa(1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh de réir an nóis imeachta atá leagtha síos in
Airteagal 251 den Chonradh(2),

De bhrí gurb amhlaidh an méid seo a leanas:

(1) Leis an Treoir seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus
comhlíontar na prionsabail a aithnítear sa Chairt um Chearta
Bunúsacha den Aontas Eorpach(3). Ceapadh í, go háirithe, chun
comhlíonadh iomlán Airteagal 31 den Chairt a chinntiú, ina
bhforáiltear go bhfuil ag gach oibrí an ceart chun coinníollacha
oibre lena n-urramaítear a shláinte nó a sláinte, a shábháilteacht
nó a sábháilteacht agus a dhínit nó a dínit, agus chun go mbeidh
teorainn leis an líon uasta uaireanta oibre, chun tréimhsí sosa in
aghaidh an lae agus in aghaidh na seachtaine agus chun tréimhse
saoire le pá in aghaidh na bliana.

(2) Foráiltear leis an gCairt Chomhphobail um Chearta Sóisialta
Bunúsacha le haghaidh Oibrithe, i bpointe 7 di, inter alia, go
mbeidh feabhas ar dhálaí maireachtála agus coinníollacha oibre
oibrithe sa Chomhphobal Eorpach de bharr an margadh
inmheánach a bheith tugtha chun críche; bainfear an próiseas
seo amach tríd an dul chun cinn a dhéanfar ar na dálaí agus na
coinníollacha sin a chomhchuibhiú, go príomha i ndáil le
cineálacha oibre amhail obair téarma shocraithe ar conradh,
obair pháirtaimseartha, obair ghníomhaireachta shealadach agus
obair shéasúrach.

(3) An 27 Meán Fómhair 1995, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle
leis an mbainistíocht agus leis an lucht saothair ag leibhéal an
Chomhphobail de réir Airteagal 138(2) den Chonradh maidir
leis na bearta a bheidh le glacadh ag leibhéal an Chomhphobail
i ndáil le solúbthacht uaireanta oibre agus le socracht post na
n-oibrithe.

(4) Tar éis an chomhchomhairliúcháin sin, bhreithnigh an Coimisiún
go mbeadh gníomh ón gComhphobal inmholta agus an 9
Aibreán 1996, chuaigh sé i mbun comhchomhairliúchán breise

(1)IO C 61, 14.3.2003, lch. 124.
(2)Tuairim an 21 Samhain 2002 (IO C 25 E, 29.1.2004, lch. 368) ó Pharlaimint na
hEorpa, Comhsheasamh an 15 Meán Fómhair 2008 ón gComhairle agus Seasamh an
22 Deireadh Fómhair 2008 ó Pharlaimint na hEorpa (nach bhfuil foilsithe fós san
Iris Oifigiúil).
(3)IO C 303, 14.12.2007, lch. 1.
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leis an mbainistíocht agus leis an lucht saothair de réir Airteagal
138(3) den Chonradh maidir le hábhar an togra bheartaithe.

(5) Sa réamhrá a ghabhann leis an gcreatchomhaontú maidir le
hobair téarma shocraithe arna thabhairt chun críche an 18 Márta
1999, chuir na sínitheoirí in iúl go bhfuil sé ar intinn acu an gá
atá le comhaontú comhchosúil maidir le hobair
ghníomhaireachta shealadach a bhreithniú agus chinn siad gan
oibrithe gníomhaireachta sealadacha a chur san áireamh sa
Treoir maidir le hobair téarma shocraithe.

(6) Chuir na heagraíochtaí trasearnála coiteanna, eadhon Aontas
Chónaidhmeanna Tionscail agus Fostóirí na hEorpa
(UNICE)(1), An tIonad Eorpach um Fhiontair ina bhfuil
Rannpháirteachas an Phobail agus um Fhiontair Leasa
Eacnamaíoch Choitinn (CEEP) agus Cónaidhm Eorpach na
gCeardchumann (CEC) in iúl don Choimisiún i litir
chomhpháirteach an 29 Bealtaine 2000 gur mian leo an próiseas
dá bhforáiltear in Airteagal 139 den Chonradh a thionscnamh.
D’iarr siad ar an gCoimisiún, i litir chomhpháirteach eile an 28
Feabhra 2001, síneadh míosa a chur leis an spriocdháta dá
dtagraítear in Airteagal 138(4). Dheonaigh an Coimisiún an
iarraidh seo agus chuir sé síneadh go dtí an 15 Márta 2001 leis
an spriocdháta don chaibidil.

(7) D’admhaigh na comhpháirtithe sóisialacha an 21 Bealtaine 2001
nár tháinig aon chomhaontú de thoradh ar a gcaibidlí ar obair
ghníomhaireachta shealadach.

(8) Bhreithnigh an Chomhairle Eorpach i Márta 2005 go mbeadh sé
ríthábhachtach Straitéis Liospóin a athsheoladh agus tosaíochtaí
na straitéise a athdhíriú ar fhás agus ar fhostaíocht. Cheadaigh
an Chomhairle na Treoirlínte Comhtháite i gcomhair Fáis agus
Post 2005-2008, ina bhféachtar, inter alia, le solúbthacht mar aon
le socracht fostaíochta a chur chun cinn agus deighilt sa
mhargadh saothair a laghdú, ag féachaint go cuí do ról na
gcomhpháirtithe sóisialacha.

(9) De réir na Cumarsáide ón gCoimisiún ar an gClár Oibre
Sóisialach a chlúdaíonn an tréimhse suas go dtí 2010, ar chuir
an Chomhairle Eorpach fáilte roimpi i Márta 2005 mar chion i
leith chuspóirí Straitéis Liospóin a bhaint amach tríd an tsamhail
shóisialach Eorpach a athneartú, bhreithnigh an Chomhairle
Eorpach go gcuideodh foirmeacha nua eagrúcháin oibre agus
éagsúlacht níos fearr i socruithe conartha d’oibrithe agus do
ghnóthaí, agus slí níos fearr chun an tsolúbthacht a theaglamú
leis an tsocracht, leis an oiriúnaitheacht. Ina theannta sin,
thacaigh an Chomhairle Eorpach i Nollaig 2007 le prionsabail
choiteanna chomhaontaithe na solúbthachta agus na socrachta,
trína bhfaightear cóimheá idir an tsolúbthacht agus an tsocracht
sa mhargadh saothair agus trína gcabhraítear le hoibrithe agus
le fostóirí araon na deiseanna a thugann an domhandú a thapú.

(10) Tá difríochtaí suntasacha idir an úsáid a bhaintear as obair
ghníomhaireachta shealadach agus seasamh dlí, stádas agus
coinníollacha oibre oibrithe gníomhaireachta sealadacha laistigh
den Aontas Eorpach.

(11) Ní hamháin go ndéantar, trí bhíthin na hoibre gníomhaireachta
sealadaí, freastal ar an ngá a bhíonn ag gnóthais le solúbthacht

(1)D’athraigh UNICE a ainm go Cónaidhm na nGnóthas Eorpach in Eanáir 2007.
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ach déantar freastal chomh maith ar an ngá a bhíonn ag fostaithe
réiteach a dhéanamh idir a saol oibre agus a saol príobháideach.
Fágann sin go gcuidíonn sí le cruthú post agus le
rannpháirteachas agus lánpháirtiú sa mhargadh saothair.

(12) Bunaı́tear creat cosantach d’oibrithe gnı́omhaireachta sealadacha
leis an Treoir seo is creat neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach
agus comhréireach, agus urramaítear inti ag an am céanna
éagsúlacht na margaí saothair agus an chaidrimh tionscail.

(13) Bunaítear na forálacha sábháilteachta agus sláinte is infheidhme
maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha i dTreoir
91/383/CEE an 25 Meitheamh 1991 ón gComhairle trína
ndéantar na bearta chun feabhsuithe a spreagadh i dtaca le
sábháilteacht agus sláinte oibrithe ag an obair, is oibrithe a
bhfuil gaol fostaíochta ré socraithe nó gaol fostaíochta sealadach
acu(1) a fhorlíonadh.

(14) Is cóir gurb iad na bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta is
infheidhme maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha na
bunchoinníollacha sin, ar a laghad, a mbeadh feidhm acu maidir
leis na hoibrithe sin dá mba rud é gur earcaigh an gnóthas
úsáideora iad chun an post céanna a shealbhú.

(15) Is conarthaí fostaíochta d’fhad ré éiginnte an fhoirm choiteann
a bhíonn le gaol fostaíochta. I gcás oibrithe a bhfuil
buanchonradh acu leis an ngníomhaireacht oibre sealadaí dá
gcuid, agus ag féachaint don chosaint speisialta a thugann
conradh den sórt sin, is cóir foráil a dhéanamh chun díolúintí a
cheadú ó na rialacha is infheidhme sa ghnóthas úsáideora.

(16) Féadfaidh Ballstáit, chun dul i ngleic, ar mhodh solúbtha, le
héagsúlacht na margaí saothair agus an chaidrimh tionscail, a
cheadú do na comhpháirtithe sóisialacha coinníollacha oibre
agus fostaíochta a mhíniú, ar choinníoll go n-urramaítear an
leibhéal foriomlán cosanta i gcomhair oibrithe gníomhaireachta
sealadacha.

(17) Ina theannta sin, in imthosca teoranta áirithe, is cóir é a bheith
ar chumas Ballstát, ar bhonn comhaontaithe arna thabhairt chun
críche ag na comhpháirtithe sóisialacha ag leibhéal náisiúnta,
prionsabal na córa comhionainne a mhaolú, laistigh de
theorainneacha, fad a sholáthrófar leibhéal leordhóthanach
cosanta.

(18) Is cóir athbhreithniú ar aon srianta nó toirmisc a bhféadfadh sé
gur forchuireadh iad ar obair ghníomhaireachta shealadach a
bheith ag gabháil leis an bhfeabhsú ar an gcosaint íosta le
haghaidh oibrithe gníomhaireachta sealadacha. Ní ceadmhach
iad sin a chosaint ach amháin ar fhorais an leasa choitinn maidir
leis na riachtanais sábháilteachta agus sláinte ag an obair,
cosaint oibrithe go háirithe, agus leis an ngá atá ann a chinntiú
go bhfeidhmíonn an margadh saothair i gceart agus go
gcoisctear drochbhearta.

(19) Ní dhéanann an Treoir seo difear do neamhspleáchas na
gcomhpháirtithe sóisialacha ná níor chóir go ndéanfadh sí difear
don chaidreamh idir na comhpháirtithe sóisialacha, lena n-
áirítear an ceart comhaontuithe comhchoiteanna a chaibidil agus

(1)IO L206, 29.7.1991, lch 19.
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a thabhairt chun críche de réir an dlí agus na gcleachtas
náisiúnta le linn dóibh an dlí Comhphobail atá i réim a urramú.

(20) Ní dochar forálacha na Treorach seo, maidir le srianta nó
toirmisc ar obair ghníomhaireachta shealadach, do reachtaíocht
ná cleachtais náisiúnta lena dtoirmisctear oibrithe
gníomhaireachta sealadacha a chur in ionad oibrithe atá ar
stailc.

(21) Is cóir do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le nósanna
imeachta riaracháin nó breithiúnacha chun cearta oibrithe
gníomhaireachta sealadacha a chosaint agus is cóir dóibh foráil
a dhéanamh maidir le pionóis éifeachtacha, athchomhairleacha
agus chomhréireacha mar gheall ar sháruithe ar na hoibleagáidí
arna leagan síos sa Treoir seo.

(22) Is cóir an Treoir seo a chur i ngníomh i gcomhlíonadh fhorálacha
an Chonartha maidir leis an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar
agus an tsaoirse bhunaíochta agus gan dochar do Threoir
96/71/CE an 16 Nollaig 1996 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le postú oibrithe i gcreat an tsoláthair
seirbhísí(1).

(23) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo a
bhaint amach go leordhóthanach, eadhon creat comhchuibhithe
ag leibhéal an Chomhphobail a bhunú chun oibrithe
gníomhaireachta sealadacha a chosaint, agus gur féidir dá bhrí
sin, mar gheall ar scála nó ar éifeachtaí an ghnímh, iad a bhaint
amach ar shlí níos fearr ag leibhéal an Chomhphobail trí
cheanglais íosta a thabhairt isteach is infheidhme ar fud an
Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh de
réir phrionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in
Airteagal 5 den Chonradh. De réir phrionsabal na
comhréireachta, arna leagan amach san Airteagal sin, ní théann
an Treoir seo thar a bhfuil gá leis chun an cuspóir sin a bhaint
amach.

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Raon

1. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le hoibrithe a bhfuil conradh
fostaíochta nó gaol fostaíochta acu le gníomhaireacht oibre sealadaí
agus a shanntar do ghnóthais úsáideora chun oibriú go sealadach
faoina maoirseacht agus faoina stiúradh.

2. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gnóthais phoiblí agus
phríobháideacha is gníomhaireachtaí oibre sealadaí nó gnóthais
úsáideora a ghabhann do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha cibé acu a
oibríonn siad le haghaidh luaíochta nó nach n-oibríonn.

3. Féadfaidh Ballstáit, tar éis dóibh dul i gcomhairle le
comhpháirtithe sóisialacha, foráil a dhéanamh nach mbeidh feidhm
ag an Treoir seo maidir le conarthaí ná gaolta fostaíochta a
(1)IO L18, 21.1.1997, lch. 1.
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thabharfar chun críche faoi chlár gairmoiliúna, lánpháirtithe nó
athoiliúna is clár poiblí sonrach nó clár sonrach a dtacaítear leis go
poiblí.

Airteagal 2

Aidhm

Is é is cuspóir don Treoir seo cosaint na n-oibrithe gníomhaireachta
sealadacha a chinntiú agus cáilíocht na hoibre gníomhaireachta
sealadaí a fheabhsú trína chinntiú go gcuirtear prionsabal na córa
comhionainne, mar atá leagtha amach in Airteagal 5, i bhfeidhm
maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha, agus trí
ghníomhaireachtaí oibre sealadaí a aithint mar fhostóirí, agus an gá
atá le creat oiriúnach a bhunú á chur i gcuntas, is creat oiriúnach le
haghaidh úsáid na hoibre gníomhaireachta sealadaí d’fhonn cabhrú
go héifeachtach chun poist a chruthú agus foirmeacha solúbtha oibre
a fhorbairt.

Airteagal 3

Mínithe

1. Chun críocha na Treorach seo:

(a) ciallaíonn ‘oibrí’, aon duine, sa Bhallstát lena mbaineann,
a chosnaítear mar oibrí faoin dlí náisiúnta fostaíochta;

(b) ciallaíonn ‘gníomhaireacht oibre sealadaí’ aon duine
nádúrtha nó dlítheanach, i gcomhlíonadh an dlí náisiúnta,
a thugann conarthaí fostaíochta nó gaolta fostaíochta
chun críche le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha
d’fhonn iad a shannadh do ghnóthais úsáideora chun
obair iontu go sealadach faoina maoirseacht agus faoina
stiúradh;

(c) ciallaíonn ‘oibrí gníomhaireachta sealadach’ oibrí ag a
bhfuil conradh fostaíochta nó gaol fostaíochta le
gníomhaireacht oibre sealadaí d’fhonn a bheith sannta do
ghnóthas úsáideora chun obair go sealadach faoina
mhaoirseacht agus faoina stiúradh;

(d) ciallaíonn ‘gnóthas úsáideora’ aon duine nádúrtha nó
dlítheanach a n-oibríonn oibrí gníomhaireachta sealadach
dó nó di go sealadach agus faoina mhaoirseacht agus
faoina stiúradh nó faoina maoirseacht agus faoina
stiúradh;

(e) ciallaíonn ‘sannadh’ an tréimhse ina lonnaítear an t-oibrí
gníomhaireachta sealadach ag an ngnóthas úsáideora
chun oibriú go sealadach faoina mhaoirseacht agus
faoina stiúradh;

(f) ciallaíonn ‘bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta’
coinníollacha oibre agus fostaíochta arna leagan síos le
reachtaíocht, rialacháin, forálacha riaracháin,
comhaontuithe comhchoiteanna agus/nó forálacha
ginearálta ceangailteacha eile a bheidh i bhfeidhm sa
ghnóthas úsáideora i ndáil leo seo a leanas:
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(i) aga ama oibre, breis-ama, sosanna, tréimhsí scíthe,
oibre oíche, laethanta saoire agus laethanta saoire
poiblí;

(ii) pá.

2. Ní dochar an Treoir seo do dhlí náisiúnta maidir leis an míniú ar
phá, conradh fostaíochta, gaol fostaíochta nó oibrí.

Ní dhéanfaidh Ballstáit oibrithe, conarthaí fostaíochta ná gaolta
fostaíochta a eisiamh ó raon na Treorach seo de bharr go mbaineann
siad le hoibrithe páirtaimseartha, oibrithe téarma shocraithe ar
conradh nó daoine ag a bhfuil conradh fostaíochta nó gaol
fostaíochta le gníomhaireacht oibre sealadaí, agus dá bharr sin
amháin.

Airteagal 4

Athbhreithniú ar shrianta nó ar thoirmisc

1. Ní thabharfar bonn cirt do thoirmisc ná srianta ar úsáid oibre
gníomhaireachta sealadaí ach amháin ar fhorais is díol spéise i
gcoitinne agus a bhaineann go háirithe le hoibrithe gníomhaireachta
sealadacha a chosaint, na ceanglais a ghabhann le sláinte agus
sábháilteacht ag an obair nó an gá lena chinntiú go bhfeidhmíonn an
margadh saothair i gceart agus go gcoisctear drochbhearta.

2. Déanfaidh na Ballstáit, faoi 5 Nollaig 2011, tar éis dul i gcomhairle
leis na comhpháirtithe sóisialacha de réir reachtaíocht,
comhaontuithe comhchoiteanna agus cleachtais náisiúnta,
athbhreithniú ar aon srianta nó aon toirmisc ar obair
ghníomhaireachta shealadach a úsáid d’fhonn a fhíorú an bhfuil bonn
cirt fúthu ar na forais a luaitear i mír 1.

3. Más rud é go ndéantar srianta nó toirmisc den sórt sin a leagan
síos le comhaontuithe comhchoiteanna, féadfaidh na comhpháirtithe
sóisialacha, a mbeidh caibidil déanta acu ar an gcomhaontú iomchuí,
an t-athbhreithniú dá dtagraítear i mír 2 a dhéanamh.

4. Beidh míreanna 1, 2 agus 3 gan dochar do cheanglais náisiúnta
maidir le clárú, ceadúnú, deimhniú, ráthaíochtaí airgeadais nó
faireachán ar ghníomhaireachtaí oibre sealadaí.

5. Déanfaidh na Ballstáit torthaí an athbhreithnithe dá dtagraítear i
míreanna 2 agus 3 a chur in iúl don Choimisiún faoi 5 Nollaig 2011.

CAIBIDIL II

COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA AGUS OIBRE

Airteagal 5

Prionsabal na córa comhionainne

1. Maidir le bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta oibrithe
gníomhaireachta sealadacha, beidh siad, ar feadh ré a sannta ag
gnóthas úsáideora, ar a laghad ar na bunchoinníollacha sin a mbeadh
feidhm acu dá mba rud é gur earcaigh an gnóthas sin iad go díreach
chun an post céanna a shealbhú.

Chun críocha fheidhm na chéad fhomhíre, maidir leis na rialacha atá
i bhfeidhm sa ghnóthas úsáideora maidir leo seo a leanas:
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(a) mná torracha agus máithreacha atá ag tál ar chlann a
chosaint agus leanaí agus daoine óga a chosaint; agus

(b) cóir chomhionann d’fhir agus do mhná agus aon ghníomh
chun aon idirdhealú bunaithe ar ghnéas, cine nó bunadh
eitneach, reiligiún, creideamh, míchumais, aois nó
gnéaschlaonadh a chomhrac;

ní mór iad a chomhlíonadh mar a bhunaítear iad le
reachtaíocht, rialacháin, forálacha riaracháin,
comhaontuithe comhchoiteanna agus/nó aon fhorálacha
ginearálta eile.

2. Maidir le pá, féadfaidh Ballstáit, tar éis dul i gcomhairle leis na
comhpháirtithe sóisialacha, socrú a dhéanamh go ndéanfar díolúine
ar an bprionsabal arna bhunú i mír 1 go leanfar d’oibrithe
gníomhaireachta sealadacha ag a bhfuil buanchonradh fostaíochta le
gníomhaireacht oibre sealadaí a íoc san am idir sanntaí.

3. Féadfaidh Ballstáit, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na
comhpháirtithe sóisialacha, an rogha a thabhairt dóibh, ag an
leibhéal cuí agus faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos ag na
Ballstáit, seasamh le comhaontuithe comhchoiteanna nó iad a
chríochnú, is rogha a fhéadfaidh socruithe maidir le coinníollacha
oibre agus fostaíochta oibrithe gníomhaireachta sealadacha a bhunú
a d’fhéadfadh a bheith difriúil ó na coinníollacha sin dá dtagraítear i
mír 1, ach déanfar cosaint fhoriomlán oibrithe gníomhaireachta
sealadacha a urramú ag an am céanna.

4. Ar choinníoll go dtabharfar leibhéal leordhóthanach cosanta
d’oibrithe gníomhaireachta sealadacha, féadfaidh Ballstáit nach
bhfuil aon chóras i ndlí acu chun a dhearbhú gurb infheidhme go
huilechoiteann comhaontuithe comhchoiteanna nó nach bhfuil aon
chóras den sórt sin i ndlí nó i gcleachtas acu chun a bhforálacha a
leathnú ar gach gnóthas comhchosúil in earnáil áirithe nó i limistéar
geografach, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe
sóisialacha ag leibhéal náisiúnta agus ar bhonn comhaontaithe a
chríochnaigh siad, socruithe a bhunú maidir leis na
bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta a ndéantar an prionsabal a
bhunaítear i mír 1 a mhaolú leo. Féadfaidh tréimhse cháilitheach i
gcomhair cóir chomhionann a bheith san áireamh i socruithe den
sórt sin.

Beidh na socruithe dá dtagraítear sa mhír seo ar comhréir le
reachtaíocht an Chomhphobail agus beidh siad cruinn agus
inrochtana go leor chun a cheadú do na hearnálacha agus do na
gnólachtaí lena mbaineann a n-oibleagáidí a shainaithint agus a
chomhlíonadh. Sonróidh Ballstáit, go háirithe, le linn Airteagal 3(2)
a bheith á chur chun feidhme, cibé acu an bhfuil scéimeanna slándála
sóisialaí ceirde, lena n-áirítear scéimeanna pinsean, pá breoiteachta
nó rannpháirteachais airgeadais, ar áireamh sna bunchoinníollacha
oibre agus fostaíochta dá dtagraítear i mír 1. Beidh socruithe den
sórt sin freisin gan dochar do chomhaontuithe ag leibhéal náisiúnta,
réigiúnach, áitiúil nó earnála nach lú fabhar iad d’oibrithe.

5. Déanfaidh Ballstáit bearta cuí, de réir dlí agus/nó cleachtas
náisiúnta, d’fhonn mí-úsáid i bhfeidhmiú an Airteagail seo a chosc
agus, go háirithe, sanntaí comhleanúnacha arna gceapadh chun
teacht timpeall ar fhorálacha na Treorach seo a chosc. Cuirfidh siad
na bearta sin in iúl don Choimisiún.
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Airteagal 6

Rochtain ar fhostaíocht, ar shaoráidí comhchoiteanna agus ar
ghairmoiliúint

1. Cuirfear aon phoist fholmha sa ghnóthas úsáideora in iúl d’oibrithe
gníomhaireachta sealadacha chun an deis chéanna a thabhairt dóibh
chun fostaíocht bhuan a fháil agus a bheadh ag oibrithe eile sa
ghnóthas sin. Féadfar an fhaisnéis sin a sholáthar trí fhógra ginearálta
in áit oiriúnach sa ghnóthas ina bhfuil oibrithe gníomhaireachta
sealadacha fostaithe, nó ar faoina mhaoirseacht atá oibrithe
gníomhaireachta sealadacha fostaithe.

2. Déanfaidh Ballstáit aon ghníomh is gá chun a chinntiú, maidir
le haon chlásail lena dtoirmisctear nó a mbeidh d’éifeacht leo go
dtoirmisctear conradh fostaíochta nó gaol fostaíochta idir an gnóthas
úsáideora agus an t-oibrí gníomhaireachta sealadach a chríochnú tar
éis shannadh an oibrí, go bhfuil siad ar neamhní nó go bhféadfar a
dhearbhú go bhfuil siad ar neamhní.

Ní dochar an mhír seo d’fhorálacha faoina bhfaigheann
gníomhaireachtaí sealadacha leibhéal réasúnach cúitimh as seirbhísí
a thugtar do ghnóthais úsáideora chun oibrithe gníomhaireachta
sealadacha a shannadh, a earcú agus a oiliúint.

3. Ní mhuirearóidh gníomhaireachtaí oibre sealadaí aon táillí ar
oibrithe mar mhalairt ar shocrú a dhéanamh chun go n-earcóidh
gnóthas úsáideora iad, nó chun conradh fostaíochta nó gaol
fostaíochta a chríochnú le gnóthas úsáideora tar éis sannadh sa
ghnóthas sin a chur i gcrích.

4. Gan dochar d’Airteagal 5(1), tabharfar rochtain d’oibrithe
gníomhaireachta sealadacha ar na taitneamhachtaí nó na saoráidí
comhchoiteanna sa ghnóthas úsáideora, go háirithe ar aon cheaintín,
saoráidí cúraim leanaí agus seirbhísí iompair, faoi na coinníollacha
céanna le hoibrithe a bheidh ar fostú go díreach ag an ngnóthas,
mura bhfuil bonn cirt faoin difríocht sa chaoi a ndéileáiltear leo ar
chúiseanna oibiachtúla.

5. Déanfaidh Ballstáit bearta oiriúnacha nó cuirfidh siad idirphlé
chun cinn idir na comhpháirtithe sóisialacha, de réir a dtraidisiúin
agus a gcleachtais náisiúnta, chun:

(a) rochtain níos fearr a thabhairt d’oibrithe gníomhaireachta
sealadacha ar oiliúint agus ar shaoráidí cúraim leanaí sna
gníomhaireachtaí oibre sealadaí, fiú amháin sna tréimhsí
idir a sanntaí, chun cur lena bhforbairt gairme agus lena
n-infhostaitheacht;

(b) rochtain níos fearr a thabhairt d’oibrithe gníomhaireachta
sealadacha ar oiliúint le haghaidh oibrithe gnóthas úsáideora.

Airteagal 7

Ionadaíocht oibrithe gníomhaireachta sealadacha

1. Áireofar oibrithe gníomhaireachta sealadacha, faoi choinníollacha
arna mbunú ag na Ballstáit, chun an tairseach a ríomh, is tairseach
ar os a cionn a bheidh comhlachtaí atá ionadaitheach d’oibrithe agus
dá bhforáiltear faoi dhlí an Chomhphobail agus faoin dlí náisiúnta
agus faoi chomhaontuithe comhchoiteanna le cruthú ag an
ngníomhaireacht oibrí sealadaí.
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2. Féadfaidh Ballstáit foráil a dhéanamh go ndéanfar, faoi
choinníollacha a bheidh mínithe acu, oibrithe gníomhaireachta
sealadacha a áireamh chun an tairseach a ríomh, is tairseach ar os
a cionn a bheidh comhlachtaí atá ionadaitheach d’oibrithe agus dá
bhforáiltear le dlí an Chomhphobail agus leis an dlí náisiúnta agus le
comhaontuithe comhchoiteanna le cruthú sa ghnóthas úsáideora, ar
an gcaoi chéanna amhail is dá mba oibrithe iad a bheadh ar fostú go
díreach ar feadh na tréimhse céanna ag an ngnóthas úsáideora.

3. Maidir leis na Ballstáit sin a ghlacfaidh an rogha dá bhforáiltear i
mír 2 ní bheidh d’oibleagáid orthu forálacha mhír 1 a chur i ngníomh.

Airteagal 8

Faisnéis d’ionadaithe oibrithe

Gan dochar d’fhorálacha náisiúnta agus d’fhorálacha an
Chomhphobail maidir le faisnéis agus comhchomhairliúchán atá níos
doichte agus/nó níos sonraí agus, go háirithe, Treoir 2002/14/CE an
11 Márta 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena
mbunaítear creat ginearálta chun faisnéis a chur in iúl d’fhostaithe
sa Chomhphobal Eorpach agus chun dul i gcomhairle leo(1), ní mór
don ghnóthas úsáideora faisnéis oiriúnach a sholáthar i dtaobh úsáid
oibrithe gníomhaireachta sealadacha tráth a bheidh faisnéis á
tabhairt aige ar an seasamh fostaíochta sa ghnóthas sin do
chomhlachtaí atá ionadaitheach d’oibrithe agus a bunaíodh de réir
reachtaíocht náisiúnta agus reachtaíocht an Chomhphobail.

CAIBIDIL III

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 9

Ceanglais íosta

1. Ní dochar an Treoir seo do cheart na mBallstát forálacha
reachtacha, rialaitheacha nó riaracháin a chur chun feidhme nó a
thabhairt isteach is forálacha ar mó fabhar iad d’oibrithe, nó
comhaontuithe comhchoiteanna arna gcríochnú idir na
comhpháirtithe sóisialacha a chur chun cinn nó a cheadú is
comhaontuithe comhchoiteanna ar mó fabhar iad d’oibrithe.

2. Ní hionann, in imthosca ar bith, cur i ngníomh na Treorach seo
agus forais leordhóthanacha chun bonn cirt a thabhairt do laghdú ar
an leibhéal ginearálta cosanta d’oibrithe sna réimsí arna gcuimsiú leis
an Treoir seo. Ní dochar é seo do chearta Ballstát agus/nó do chearta
na bainistíochta agus an lucht saothair socruithe reachtacha,
rialaitheacha nó conarthacha a leagan síos, i bhfianaise imthosca
athraitheacha, is socruithe a bheidh éagsúil ó na socruithe sin a
bheidh i réim tráth a ghlacfar leis an Treoir seo, ar choinníoll i gcónaí
go ndéanfar na ceanglais íosta arna leagan síos leis an Treoir seo
a urramú.

Airteagal 10

Pionóis

1. Déanfaidh Ballstáit socrú maidir le bearta cuí i gcás
neamhchomhlíonadh na Treorach seo ag gníomhaireachtaí oibre
(1)IO L 80, 23.3.2002, lch. 29.
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sealadaí nó ag gnóthais úsáideora. Cinnteoidh siad go háirithe go
mbeidh nósanna imeachta riaracháin nó breithiúnacha cuí ar fáil
chun a chumasú na hoibleagáidí a eascraíonn as an Treoir seo a
fhorfheidhmiú.

2. Leagfaidh Ballstáit síos rialacha maidir le pionóis is infheidhme i
gcás sáruithe ar fhorálacha náisiúnta lena gcuirtear an Treoir seo i
ngníomh agus déanfaidh siad gach beart is gá chun a chinntiú go
gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór gur pionóis éifeachtacha,
chomhréireacha agus athchomhairleacha na pionóis dá bhforálfar.
Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na forálacha
sin faoin 5 Nollaig 2011. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún
faoi aon leasuithe dá éis sin ar na forálacha sin i dtráth cuí.
Cinnteoidh siad, go háirithe, go mbeidh leorchóir ag oibrithe agus/nó
ag a n-ionadaithe chun na hoibleagáidí a fhorfheidhmiú faoin
Treoir seo.

Airteagal 11

Cur i nGníomh

1. Glacfaidh agus foilseoidh Ballstáit na dlíthe, na rialacháin agus na
forálacha riaracháin is gá chun déanamh de réir na Treorach seo
faoin 5 Nollaig 2011, nó cinnteoidh siad go dtabharfaidh na
comhpháirtithe sóisialacha isteach na forálacha is gá trí chomhaontú,
trínar foláir do Bhallstáit na socruithe uile is gá a dhéanamh chun a
chumasú dóibh ráthaíocht a thabhairt aon tráth go bhfuil cuspóirí na
Treorach seo á mbaint amach. Déanfaidh siad láithreach an céanna
a chur in iúl don Choimisiún.

2. Nuair a ghlacfaidh Ballstáit na bearta seo, beidh tagairt iontu don
Treoir seo nó beidh ag gabháil leo tagairt den sórt sin tráth a
fhoilseofar iad go hoifigiúil. Leagfaidh Ballstáit síos na modhanna
trína ndéanfar tagairt den sórt sin.

Airteagal 12

Athbhreithniú ag an gCoimisiún

Déanfaidh an Coimisiún faoin 5 Nollaig 2013, i
gcomhchomhairliúchán leis na Ballstáit agus na comhpháirtithe
sóisialacha ag leibhéal an Chomhphobail, feidhm na Treorach seo a
athbhreithniú d’fhonn na leasuithe riachtanacha a mholadh, más cuí.

Airteagal 13

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an
Aontais Eorpaigh.

Airteagal 14

Seolaithe

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Treoir seo.

Arna déanamh i Strasbourg, an 19 Samhain 2008.
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Ar son Pharlaimint na hEorpa Ar son na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán
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SCEIDEAL 2

Sásamh i leith sáruithe áirithe ar an Acht

Gearáin le coimisinéir um chearta.

1. (1) (a) Féadfaidh fostaí nó aon cheardchumann ar comhalta de
an fostaí, le toiliú an fhostaí, gearán a thíolacadh do
choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fostóir an
fhostaí alt 6, 13(1) nó 23 i ndáil leis an bhfostaí agus, ar
thíolacadh gearáin den sórt sin, tabharfaidh an
coimisinéir deis do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise is iomchuí maidir leis an
ngearán a thíolacadh don choimisinéir.

(b) Féadfaidh oibrí gníomhaireachta nó aon cheardchumann
ar comhalta de an t-oibrí gníomhaireachta, le toiliú an
oibrí gníomhaireachta, gearán a thíolacadh do
choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fruilitheoir an
oibrí gníomhaireachta alt 11, 14 nó 24 i ndáil leis an oibrí
gníomhaireachta agus, ar thíolacadh gearáin den sórt sin,
tabharfaidh an coimisinéir deis do na páirtithe éisteacht
a fháil ón gcoimisinéir agus aon fhianaise is iomchuí
maidir leis an ngearán a thíolacadh don choimisinéir.

(c) Déanfar tagairtí d’fhostaí agus d’fhostóir sna forálacha ina
dhiaidh seo den Sceideal seo a fhorléiriú, a mhéid a
bhaineann siad le gearán lena mbaineann clásal (b), mar
thagairtí d’oibrí gníomhaireachta agus do fhruilitheoir
faoi seach.

(2) I gcás go ndéantar gearán faoi fhomhír (1), déanfaidh an
coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise is iomchuí leis an ngearán
a thíolacadh don choimisinéir,

(b) breith a thabhairt i ndáil leis an ngearán agus an bhreith
sin a chur in iúl i scríbhinn do na páirtithe, agus

(c) an bhreith a chur in iúl do na páirtithe.

(3) Déanfar, le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2),
ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas, eadhon—

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a bheidh, nach raibh
bonn leis an ngearán,

(b) a cheangal ar an bhfostóir gníomh sonraithe a dhéanamh
(lena n-áirítear athshuíomh nó athfhostú an fhostaí in
imthosca ina raibh an fostaí dífhostaithe ag an
bhfostóir), nó

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a íoc leis an bhfostaí
ar cúiteamh é de cibé méid (más ann) is cóir agus is
cothromasach ag féachaint do na himthosca go léir ach
gan dul thar luach saothair 2 bhliain i leith fhostaíocht
an fhostaí,
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agus déanfar na tagairtí sna clásail sin roimhe seo d’fhostóir a
fhorléiriú, i gcás go n-athróidh úinéireacht ghnó an fhostóra i ndiaidh
don sárú lena mbaineann an gearán tarlú, mar thagairtí don duine a
thiocfaidh chun bheith i dteideal na húinéireachta sin de bhua an
athraithe.

(4) Ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aird ar ghearán faoin
mír seo má thíolactar dó nó di é tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí
dar tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an gearán.

(5) D’ainneoin fhomhír (4), féadfaidh coimisinéir um chearta aird
a thabhairt ar ghearán faoin mír seo a thíolacfar dó nó di tar éis
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (4) (ach tráth nach
déanaí ná 12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin) más deimhin leis
nó léi go raibh cúis réasúnach leis an mainneachtain an gearán a
thíolacadh laistigh den tréimhse sin.

(6) Tíolacfar gearán trí fhógra ina thaobh a thabhairt i scríbhinn
do choimisinéir um chearta agus beidh cibé sonraí san fhógra, agus
beidh sé i cibé foirm, a shonróidh an tAire ó am go ham.

(7) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta lena mbaineann cóip
d’fhógra faoi fhomhír (6) don pháirtí eile lena mbaineann.

(8) Déanfar imeachtaí faoin mír seo os comhair coimisinéir um
chearta a sheoladh ar shlí seachas go poiblí.

(9) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith a
thabharfaidh an coimisinéir faoi fhomhír (2) a thabhairt don Chúirt
Oibreachais.

Achomharc in aghaidh breithe ó choimisinéir um chearta.

2. (1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Oibreachais in aghaidh breith ó choimisinéir um
chearta faoi mhír 1 agus, má dhéanann an páirtí amhlaidh, déanfaidh
an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil uaithi agus
aon fhianaise is iomchuí maidir leis an achomharc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh i scríbhinn a dhéanamh i ndáil leis an achomharc
ina ndéanfar an bhreith a dhaingniú, a athrú nó a chur ar
ceal, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann achomharc faoin mír seo
a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais, tráth nach déanaí ná 6 seachtaine (nó cibé tréimhse is
faide ná sin a chinnfidh an Chúirt sna himthosca áirithe) ón dáta a
cuireadh an bhreith lena mbaineann sé in iúl don pháirtí, ar fógra é
ina mbeidh cibé sonraí a chinnfidh an Chúirt Oibreachais faoi
fhomhír (4) agus ina ndéarfar go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí lena
mbaineann achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe.

(3) Tabharfaidh an Chúirt Oibreachais cóip d’fhógra faoi fhomhír
(2) d’aon pháirtí eile lena mbaineann a luaithe is féidir tar éis don
Chúirt Oibreachais an fógra a fháil.
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(4) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe seo a leanas, nó na
nósanna imeachta a bheidh le leanúint i ndáil leo, eadhon—

(a) an nós imeachta i ndáil leis na nithe go léir a bhaineann le
hachomhaire a thionscnamh agus leis an gCúirt
Oibreachais d’éisteacht achomharc faoin mír seo,

(b) na tráthanna agus na háiteanna a n-éistfear achomhairc
den sórt sin,

(c) ionadaíocht na bpáirtithe in achomhairc den sórt sin,

(d) cinntí na Cúirte Oibreachais a fhoilsiú agus a chur in iúl,

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fhomhír (2), agus

(f) aon nithe a leanfaidh de na nithe roimhe seo nó a
ghabhfaidh leo.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ón gCúirt Oibreachais, ceist
dlí a eascróidh in imeachtaí os a comhair faoin mír seo a tharchur
chuig an Ard-Chúirt chun go ndéanfaidh sí cinneadh ina leith agus
is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(6) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin mír seo achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte in aghaidh cinneadh ón gCúirt Oibreachais ar phonc dlí agus
is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(7) Beidh feidhm ag alt 39(17) den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta, 1967 i ndáil le himeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin Sceideal seo mar atá feidhm aige maidir le nithe
a tharchuirtear chuig an mBinse Achomhairc Fostaíochta faoin alt
sin ach—

(a) tagairtí don Chúirt Oibreachais a chur in ionad tagairtí
don Bhinse san fhoráil sin,

(b) “chláraithe” a scriosadh i mír (d) den fhoráil sin, agus

(c) “fíneáil d’aicme A” a chur in ionad “fíneáil nach mó ná
fiche punt” i mír (e) den fhoráil sin.

Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha.

3. (1) Más rud é maidir le breith ó choimisinéir um chearta i ndáil
le gearán faoin Sceideal seo—

(a) nach ndearna an fostóir lena mbaineann í a chur i gcrích
de réir a téarmaí, agus

(b) go bhfuil an tréimhse ama chun achomharc a thabhairt i
gcoinne na breithe imithe in éag agus nár tugadh aon
achomharc den sórt sin,

féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair
na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais, gan an
fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite) a éisteacht, cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis
agus atá leis an mbreith.
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(2) Déanfar gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais
faoi fhomhír (1) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a chinnfidh an
Chúirt Oibreachais.

(3) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais, ar cibé modh is dóigh léi is
cuí, sonraí a fhoilsiú i dtaobh aon chinneadh a dhéanfaidh sí faoi
chlásal (a), (b), (c), (e) nó (f) d’fhomhír (4) de mhír 2 (nach cinneadh
é maidir le hachomharc áirithe faoin mír sin) nó faoi fhomhír (2).

Cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhorfheidhmiú.

4. (1) Má mhainníonn fostóir cinneadh ón gCúirt Oibreachais i
ndáil le gearán faoi mhír 1 a chur i gcrích de réir a théarmaí roimh
dhul in éag don tréimhse 6 seachtaine ón dáta a chuirfear an
cinneadh in iúl do na páirtithe, déanfaidh an Chúirt Chuarda—

(a) ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag an bhfostaí
lena mbaineann,

(b) ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag aon
cheardchumann ar comhalta de an fostaí, arna dhéanamh
le toiliú an fhostaí, nó

(c) ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag an Aire,
más cuí leis an Aire an t-iarratas a dhéanamh ag féachaint
do na himthosca go léir,

gan an fostóir ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite) a éisteacht, ordú á ordú don fhostóir an cinneadh a chur
i gcrích de réir a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh ón gCúirt Oibreachais,
is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar dhul in éag don tréimhse
ama chun achomharc a thabhairt i gcoinne an chinnidh sin, aon
achomharc den sórt sin tugtha i ndáil leis nó, más rud é gur tugadh
achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é agus déanfar na tagairtí don
dáta a chuirfear an cinneadh in iúl do na páirtithe, i gcás go dtréigfear
achomharc den sórt sin, a fhorléiriú mar thagairtí do dháta an
tréigin sin.

(3) Féadfaidh an Chúirt Chuarda, más cuí léi sna himthosca go
léir déanamh amhlaidh, in ordú faoin mír seo lena ndéanfar foráil
maidir le cúiteamh a íoc, a ordú don fhostóir lena mbaineann ús ar
an gcúiteamh a íoc leis an bhfostaí lena mbaineann de réir an ráta
dá dtagraítear in alt 22 d’Acht na gCúirteanna, 1981, i leith na
tréimhse go léir nó aon chuid den tréimhse dar tosach 6 seachtaine
tar éis an dáta a chuirtear cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do
na páirtithe agus dar críoch dáta an ordaithe.

(4) Aon iarratas faoin mír seo chuig an gCúirt Chuarda, déanfar
é chuig an mbreitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil
gnáthchónaí ar an bhfostóir lena mbaineann nó ina seolann sé nó sí
aon ghairm, gnó nó slí bheatha.

Forálacha a bhaineann le foirceannadh agus féimheacht.

5. (1) Le linn dáileadh a dhéanamh ar shócmhainní cuideachta a
bheidh á foirceannadh, áireofar ar na fiacha a bheidh le híoc i
dtosaíocht ar gach fiach eile faoi alt 285 d’Acht na gCuideachtaí,
1963 (arna leasú le halt 10 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982
agus alt 134 d’Acht na gCuideachtaí, 1990), an cúiteamh go léir is
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iníoctha de bhua breith faoi mhír 1(2) nó de bhua cinneadh faoi mhír
2(1) ag an gcuideachta le fostaí, agus beidh éifeacht leis an Acht sin
dá réir sin, agus ní éileofar cruthúnas foirmiúil ar na fiacha dá
dtabharfar tosaíocht faoin bhfomhír seo ach amháin i gcásanna ina
bhforálfar dá mhalairt le rialacha arna ndéanamh faoin Acht sin.

(2) Le linn dáileadh a dhéanamh ar mhaoin féimhigh nó
féichiúnaí comhshocraíochta, áireofar ar na fiacha a bheidh le híoc i
dtosaíocht ar gach fiach eile, faoi alt 81 den Acht Féimheachta, 1988,
an cúiteamh go léir is iníoctha de bhua breith faoi mhír 1(2) nó de
bhua cinneadh faoi mhír 2(1) ag an bhféimheach nó ag an
bhféichiúnaí comhshocraíochta, de réir mar a bheidh, le fostaí, agus
beidh éifeacht leis an Acht sin dá réir sin, agus ní éileofar cruthúnas
foirmiúil ar na fiacha dá dtabharfar tosaíocht faoin bhfomhír seo ach
amháin i gcásanna ina bhforálfar dá mhalairt faoin Acht sin.

Leasú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí),
1984.

6. Leasaítear alt 6 den Acht um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí), 1984, i mír (a) d’fho-alt (2), tríd an
bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (xxvi):

“(xxvi) aon mhéid a cheanglaítear ar fhostóir a íoc de bhua
breithe ó choimisinéir um chearta faoi mhír 1(2) de Sceideal 2 a
ghabhann leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012 nó de bhua cinnidh ón
gCúirt Oibreachais faoi mhír 2(1) den Sceideal sin.”.


