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AN tACHT IOMAÍOCHTA (LEASÚ), 2012

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA IOMAÍOCHTA, 2002; DO
LEASÚ ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[20 Meitheamh 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Iomaíochta, 2002.

2.—Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) i mír (a), d’fho-alt (1), trí “fíneáil d’aicme A” a chur in
ionad “fíneáil nach mó ná €3,000”,

(b) i mír (b), d’fho-alt (1)—

(i) trí “€5,000,000” a chur in ionad “€4,000,000” gach áit
a bhfuil sé, agus

(ii) trí “10 mbliana” a chur in ionad “5 bliana”,

(c) i mír (a), d’fho-alt (2), trí “fíneáil d’aicme A” a chur in
ionad “fíneáil nach mó ná €3,000”,

(d) i mír (b), d’fho-alt (2), trí “€5,000,000” a chur in ionad
“€4,000,000”,

(e) i mír (a), d’fho-alt (3)—

(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (i):

“(i) i mír (a), dá gcuirfí ‘fíneáil d’aicme E’ in
ionad ‘fíneáil d’aicme A’ agus dá
dtabharfaí neamhaird ar thagairtí do
phríosúnacht, agus”,

agus

(ii) trí “€50,000” a chur in ionad €40,000” i bhfomhír
(ii)(I),
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(f) i mír (b) d’fho-alt (3)—

(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (i):

“(i) “i mír (a), dá gcuirfí ‘fíneáil d’aicme E’ in
ionad ‘fíneáil d’aicme A’, agus”,

agus

(ii) trí “€50,000” a chur in ionad “€40,000” i bhfomhír (ii),

(g) i bhfo-alt (10), trí “faoi alt 14 nó alt 14A” a chur in ionad
“faoi alt 14”, agus

(h) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach:

“(11A) Ní bheidh feidhm ag alt 1(1) den Probation of
Offenders Act, 1907 i ndáil le cion faoi alt 6 nó 7.

(11B) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo,
ordóidh an chúirt don duine suim a íoc leis an údarás
inniúil iomchuí a bheidh comhionann leis na costais agus
na caiteachais, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an
t-údarás inniúil sin i ndáil leis an gcion a imscrúdú, a
bhrath agus a ionchúiseamh, mura deimhin leis an gcúirt
go bhfuil cúiseanna speisialta agus substaintiúla ann gan
déanamh amhlaidh.

(11C) Aon suim a íocfar leis an údarás inniúil de bhun
ordú faoi fho-alt (11B), déanfaidh an t-údarás inniúil sin í
a dhiúscairt i cibé slí a ordóidh an tAire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.”.

3.—Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “atá toirmiscthe faoi alt 4 nó 5, nó le
hAirteagal 101 nó 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh,” a chur in ionad “atá toirmiscthe faoi
alt 4 nó 5”,

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh,

(c) trí “nó (2)” a scriosadh i bhfo-alt (3),

(d) i bhfo-alt (5), trí “Féadfar na faoisimh seo a leanas, nó aon
fhaoiseamh acu, a dheonú don ghearánaí i gcaingean faoi
fho-alt (1)” a chur in ionad “Gan dochar d’fho-alt (7),
féadfar na faoisimh seo a leanas, nó aon fhaoiseamh acu,
a dheonú don ghearánaí i gcaingean faoi fho-alt (1)”,

(e) i mír (a) d’fho-alt (5), trí “dearbhaithe (lena n-áirítear
dearbhú maidir le sárú ar alt 4 nó 5 nó Airteagal 101 nó
102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a
bhfuil scortha de)” a chur in ionad “dearbhaithe”,

(f) trí fho-alt (6) a scriosadh,

(g) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7)—

“(7) Gan dochar d’fho-alt (5), más rud é, i gcaingean
faoi fho-alt (1) go gcinnfidh an Chúirt go críochnaitheach



[2012.] [Uimh. 18.]An tAcht Iomaı́ochta (Leasú), 2012.

go ndearna gnóthas, contrártha d’alt 5 nó Airteagal 102
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, mí-
úsáid a bhaint as ceannasacht, féadfaidh an Chúirt, le
hordú—

(a) a cheangal ar an ngnóthas scor den mhí-úsáid,
nó

(b) a cheangal ar an ngnóthas cibé bearta a
shonrófar san ordú(lena n-áirítear bearta arb
éard iad sócmhainní de chuid an ghnóthais a
dhíol) a ghlacadh—

(i) chun go scoirfidh sé de cheannasacht a
bheith aige, nó

(ii) chun a áirithiú go ndéanfar an
cheannasacht sin a choigeartú,

laistigh de cibé tréimhse a shonrófar amhlaidh.”,

(h) trí “nó (2)” a scriosadh i bhfo-alt (8), agus

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

“(10) San alt seo, ciallaíonn ‘urghaire’—

(a) urghaire eatramhach,

(b) urghaire idirbhreitheach, nó

(c) urghaire de ré chinnte nó éiginnte.”.

4.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a
chur isteach:

“14A.—(1) Beidh ag an údarás inniúil, maidir le haon
chomhaontú, aon bhreith, aon chleachtas comhbheartaithe nó
aon mhí-úsáid atá toirmiscthe faoi alt 4 nó 5, nó le hAirteagal
101 nó 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,
ceart caingne faoin bhfo-alt seo le haghaidh faoisimh i gcoinne
ceachtar díobh seo a leanas nó ina gcoinne araon:

(a) aon ghnóthas ar páirtí é, nó ar pháirtí é aon tráth
ábhartha, i gcomhaontú, i mbreith nó i gcleachtas
comhbheartaithe den sórt sin nó a rinne aon
ghníomh ar mhí-úsáid den sórt sin é;

(b) aon stiúrthóir, aon bhainisteoir nó aon oifigeach eile
de chuid gnóthais den sórt sin, nó duine a
d’airbheartaigh gníomhú in aon cháil den sórt sin, a
d’údaraigh don ghnóthas, nó a thoiligh leis an
ngnóthas, de réir mar a bheidh, an comhaontú nó an
bhreith a dhéanamh nó a thabhairt nó a chur i
ngníomh, nó a d’údaraigh dó, nó a thoiligh leis, de
réir mar a bheidh, gabháil don chleachtas
comhbheartaithe nó an gníomh arbh éard é an mhí-
úsáid a dhéanamh.

(2) Féadfar caingean faoi fho-alt (1) a thionscnamh sa Chúirt
Chuarda nó san Ard-Chúirt.
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(3) Féadfar faoiseamh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe
(lena n-áirítear dearbhú maidir le sárú ar alt 4 nó 5 nó Airteagal
101 nó 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a
bhfuil scortha de) a dheonú don údarás inniúil i gcaingean faoi
fho-alt (1).

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), más rud é, i gcaingean faoi fho-
alt (1) go gcinnfidh an Chúirt go críochnaitheach go ndearna
gnóthas, contrártha d’alt 5 nó Airteagal 102 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, mí-úsáid a bhaint as
ceannasacht, féadfaidh an Chúirt, le hordú—

(a) a cheangal ar an ngnóthas scor den mhí-úsáid, nó

(b) a cheangal ar an ngnóthas cibé bearta a shonrófar san
ordú(lena n-áirítear bearta arb éard iad sócmhainní
de chuid an ghnóthais a dhíol) a ghlacadh—

(i) chun go scoirfidh sé de cheannasacht a bheith
aige, nó

(ii) chun a áirithiú go ndéanfar an cheannasacht sin
a choigeartú,

laistigh de cibé tréimhse a shonrófar amhlaidh.

(5) I gcás go gcruthaítear, i gcaingean faoi fho-alt (1), gur
gnóthas a rinne an gníomh a mbeidh gearán déanta ina leith,
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, maidir le gach
stiúrthóir (más ann) de chuid an ghnóthais agus gach duine a
bheidh fostaithe aige agus a raibh ar áireamh ina chuid dualgas
nó ina cuid dualgas breitheanna a thabhairt a d’fhéadfadh, go
feadh méid shuntasaigh, difear a dhéanamh do bhainistiú an
ghnóthais, agus maidir le haon duine eile a d’airbheartaigh
gníomhú in aon cháil den sórt sin an tráth ábhartha, gur thoiligh
sé nó sí leis an ngníomh sin a dhéanamh.

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘urghaire’—

(a) urghaire eatramhach,

(b) urghaire idirbhreitheach, nó

(c) urghaire de ré chinnte nó éiginnte.”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach:

“14B.—(1) Baineann an t-alt seo le comhaontú arna
dhéanamh ag an údarás inniúil le gnóthas—

(a) tar éis imscrúdú dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1)
d’alt 30, agus

(b) lena gceanglaítear ar an ngnóthas cibé nithe a
dhéanamh, nó staonadh ó cibé nithe a dhéanamh, a
bheidh sonraithe sa chomhaontú i gcomaoin an
oot-údarás inniúil d’aontú gan imeachtaí a
thionscnamh faoi alt 14A (arna chur isteach le halt 4
den Acht Iomaíochta (Leasú), 2012) i ndáil le haon
ní lenar bhain an t-imscrúdú sin nó aon
fhionnachtana de thoradh an imscrúdaithe sin.
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(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón údarás inniúil,
ordú a dhéanamh i dtéarmaí comhaontaithe lena mbaineann an
t-alt seo, más deimhin léi—

(a) go dtoilíonn an gnóthas is páirtí sa chomhaontú sin le
déanamh an ordaithe,

(b) go bhfuair an gnóthas sin comhairle dlí roimh thoiliú
a thabhairt amhlaidh,

(c) go bhfuil an comhaontú soiléir agus
neamhdhébhríoch agus inchomhlíonta,

(d) go bhfuil a fhios ag an ngnóthas sin gur dhíspeagadh
cúirte mainneachtain aon ordú arna dhéanamh
amhlaidh a chomhlíonadh, agus

(e) gur chomhlíon an t-údarás inniúil fo-alt (3).

(3) I gcás go mbeartaíonn an t-údarás inniúil iarratas a
dhéanamh ar ordú faoi fho-alt (2) i leith comhaontú lena
mbaineann an t-alt seo, déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 14 lá
roimh an t-iarratas a dhéanamh—

(a) téarmaí an chomhaontaithe sin a fhoilsiú ar shuíomh
gréasáin arna chothabháil ag an údarás inniúil, agus

(b) fógra a fhoilsiú, in 2 nuachtán laethúla ar a laghad a
scaiptear ar fud an Stáit—

(i) ina luafar go mbeartaíonn sé an t-iarratas sin a
dhéanamh,

(ii) ina sonrófar an dáta a ndéanfar an t-iarratas sin,
agus

(iii) ina luafar—

(I) go bhfuil an comhaontú lena mbaineann an
t-iarratas beartaithe foilsithe, de réir mhír
(a), ar shuíomh gréasáin arna chothabháil
aige, agus

(II) seoladh an tsuímh gooréasáin sin.

(4) Ní bheidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (2)—

(a) go dtí go rachaidh an tréimhse 45 lá ón tráth a
dhéanfar an t-ordú in éag, nó

(b) más rud é go ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte
faoi fho-alt (5) i leith an ordaithe, go dtí go ndéanfar
cinneadh críochnaitheach i ndáil leis an iarratas sin.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ó aon duine (seachas
an t-údarás inniúil nó an gnóthas lena mbaineann ordú faoin alt
seo) a dhéanfar le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a) d’fho-
alt (4), ordú a dhéanamh lena ndéantar ordú faoi fho-alt (2) a
athrú nó a neamhniú más deimhin léi go gceanglaíonn an
comhaontú, ar ina leith a rinneadh an t-ordú, ar an ngnóthas
lena mbaineann an t-ordú, aon ní a dhéanamh nó staonadh ó
aon ní a dhéanamh a mbeadh sárú ar aon chonradh idir an
gnóthas lena mbaineann agus an t-iarratasóir mar thoradh air
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nó a d’fhágfadh nach mbeadh téarma den chonradh sin
inchomhlíonta.

(6) Ní dhéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (5) más
deimhin léi go sáraíonn an conradh nó téarma den chonradh
lena mbaineann an t-iarratas ar an ordú sin alt 4 nó 5, nó
Airteagal 101 nó 102 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh.

(7) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón údarás inniúil nó
gnóthas lena mbaineann ordú faoi fho-alt (2), ordú a dhéanamh
lena ndéantar an t-ordú céadluaite a athrú nó a neamhniú, más
rud é—

(a) go dtoilíonn an páirtí (seachas an t-iarratasóir ar an
ordú) sa chomhaontú lena mbaineann an t-ordú
céadluaite leis an iarratas,

(b) go bhfuil earráid ábhartha san ordú céadluaite,

(c) gur tharla athrú ábhartha ar imthosca ón tráth a
rinneadh an t-ordú céadluaite ar gá don chúirt, dá
dheasca, an t-ordú a athrú nó a neamhniú, nó

(d) gur deimhin leis an gcúirt gur cheart, ar mhaithe leis
an gceartas, an t-ordú céadluaite a athrú nó a
neamhniú.

(8) Faoi réir aon ordú faoi fho-alt (9), scoirfidh ordú faoi fho-
alt (2) d’éifeacht a bheith leis ar dhul in éag do 7 mbliana ón
tráth a dhéanfar an dara hordú a luaitear.

(9) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón údarás inniúil
arna dhéanamh tráth nach luaithe ná 3 mhí roimh ordú faoi fho-
alt (2) do dhul in éag, ordú a dhéanamh lena bhfadófar tréimhse
an ordaithe chéadluaite (cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh
í a fhadú roimhe sin faoin bhfo-alt seo) go ceann tréimhse breise
nach faide ná 3 bliana.

(10) Beidh feidhm ag míreanna (a), (b), (c) agus (d) d’fho-alt
(2) maidir le hiarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (9) a chinneadh
mar atá feidhm acu maidir le hiarratas dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) a chinneadh.

(11) San alt seo, folaíonn ‘gnóthas’ comhlachas gnóthas.”.

6.—Leasaítear alt 30 den Phríomh-Acht, i mír (b) d’fho-alt (4), trí
“faoi alt 14A” a chur in ionad “faoi alt 14”.

7.—(1) Leasaítear alt 45 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (7), trí “35” a chur in ionad “14” gach áit a bhfuil
sé, agus

(b) i mír (a) d’fho-alt (13), trí “faoi alt 14A” a chur in ionad
“faoi alt 14”.

(2) Ní bheidh feidhm ag an leasú ar fho-alt (7) d’alt 45 den
Phríomh-Acht a dhéantar le mír (a) d’fho-alt (1) maidir le leabhair,
doiciméid nó taifid arna n-urghabháil nó arna bhfáil faoin alt sin
roimh thosach feidhme an ailt seo.
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8.—(1) Más rud é, in imeachtaí faoi Chuid 2 den Phríomh-Acht,
gurb é fionnadh cúirte, mar chuid de bhreith chríochnaitheach i ndáil
leis na nithe lena mbaineann na himeachtaí sin, gur sháraigh gnóthas
alt 4 nó 5 den Acht sin, nó Airteagal 101 nó 102 den Chonradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ansin, chun críocha aon imeachtaí
ina dhiaidh sin (seachas imeachtaí mar gheall ar chion) faoin gCuid
sin, is fionnadh res judicata an fionnadh (cibé acu is ionann nó nach
ionann na páirtithe sna himeachtaí sin ina dhiaidh sin agus na
páirtithe sna himeachtaí céadluaite).

(2) San alt seo, folaíonn “fionnadh” ciontú mar gheall ar chion,
cibé acu is ciontú de dhroim duine cúisithe do phléadáil ciontach an
ciontú sin nó nach ea.

9.—Leasaítear alt 160 d’Acht na gCuideachtaí, 1990—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2):

“(hh) gur sháraigh duine alt 4 nó 5 den Acht
Iomaíochta, 2002 nó Airteagal 101 nó 102 den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;
nó”,

agus

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

“(6B) Féadfaidh an t-údarás inniúil (de réir bhrí an
Achta Iomaíochta, 2002) iarratas lena mbaineann mír (hh)
d’fho-alt (2) a dhéanamh.”.

10.—(1) Féadfar an tAcht Iomaíochta (Leasú), 2012 a ghairm den
Acht seo.

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

(3) Féadfar na hAchtanna Iomaíochta, 2002 go 2012 a ghairm de
na hAchtanna Iomaíochta, 2002 go 2010 agus den Acht seo (seachas
alt 9) le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.
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