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AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA AGUS
COMHOIBRIÚ LE RIALÁLAITHE COIGRÍCHE, 2012

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. Tosach feidhme.

3. Míniú.

4. Cosaint maidir le gníomhartha rialála Bainc.

5. Caiteachais.

CUID 2

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997 agus
Leasuithe Iarmhartacha, etc.

6. Leasú ar alt 2 (Léiriú) den Phríomh-Acht.

7. Forálacha forlíontacha a bhaineann le clárúchán, etc., faoi alt
6 den Phríomh-Acht.

8. Coigiltis.

9. Coigiltis comhaltaí a chosaint.

10. Iasachtaí a fháil.

11. Iasachtaí a thabhairt.

12. Infheistíochtaí.

13. Cúlchistí.
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14. Achomharc i gcoinne breitheanna áirithe de chuid an Bhainc.

15. Bord stiúrthóirí.

16. Oibriú an bhoird stiúrthóirí.

17. Feidhmeanna an bhoird stiúrthóirí.

18. Cathaoirleach an bhoird stiúrthóirí, etc.

19. Coistí den bhord.

20. Coiste ainmniúcháin.

21. Bainisteoir comhair creidmheasa.

22. An t-oifigeach creidmheasa agus an t-oifigeach rialaithe
creidmheasa.

23. Stiúrthóirí: fionraí agus cur as oifig ag coiste
formhaoirsiúcháin boird.

24. Ceanglais rialachais ghinearálta.

25. Coinbhleachtaí leasa.

26. Ceanglais bhreise do chomhair chreidmheasa.

27. Coiste formhaoirsiúcháin an bhoird.

28. Rúin speisialta.

29. Cumhacht an Bhainc chun rialacháin a dhéanamh.

30. Leachtacht agus tástáil struis, etc.

31. Cumhacht an Bhainc a cheangal go gceapfar stiúrthóir breise
ar chomhar creidmheasa.

32. An Banc do chur iniúchóir de chuid comhar creidmheasa as
oifig.

33. Rialacháin ghinearálta ón mBanc.

34. Ní bheidh feidhm ag achtacháin áirithe maidir le comhair
chreidmheasa, etc.

35. Leasuithe ilghnéitheacha agus iarmhartacha ar an bPríomh-
Acht.

36. Leasuithe iarmhartacha ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942.

37. Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann le hAcht an Bhainc
Cheannais, 1942.

38. Ionstraimí reachtúla a chúlghairm.
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CUID 3

Athstruchtúrú

Réamhráiteach agus athstruchtúrú i gcoitinne

39. Léiriú (Cuid 3).

40. Ní dhéanfar difear do neamhspleáchas an Bhainc ná a
Ghobharnóra (Cuid 3).

41. Beidh aird ag an Aire ar dhlí an Aontais Eorpaigh (Cuid 3).

Bord Athstruchtúrúcháin na gComhar Creidmheasa

42. Bord Athstruchtúrúcháin na gComhar Creidmheasa a bhunú.

43. An Chuid seo do scor d’éifeacht a bheith léi.

44. Feidhmeanna athstruchtúrúcháin BACC.

45. Athstruchtúrú comhar creidmheasa.

46. Treoirlínte agus ordacháin.

47. Tobhach BACC.

48. Tobhach BACC a bhailiú agus leasú ar alt 61H d’Acht an
Bhainc Cheannais, 1942.

49. Comhaltas de Bhord BACC, etc.

50. Neamhnochtadh faisnéise.

51. Tuarascálacha don Aire.

52. Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin BACC.

53. Foireann BACC.

54. Cuntais agus iniúchóireacht.

55. Soláthraithe seirbhíse conraithe.

56. Faisnéis a nochtadh.

Ciste na gComhar Creidmheasa agus an Tobhach Comhair
Creidmheasa

57. Ciste na gComhar Creidmheasa.

58. Cuntais Chiste na gComhar Creidmheasa a choimeád agus
iniúchóireacht a dhéanamh orthu, etc.

59. An tobhach comhair creidmheasa.

60. Socruithe chun tobhaigh comhar creidmheasa a bhailiú.
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CUID 4

Cobhsúchán

61. Léiriú (Cuid 4).

62. Ní dhéanfar difear do neamhspleáchas an Bhainc ná a
Ghobharnóra (Cuid 4).

63. Beidh aird ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlí an Aontais
Eorpaigh (Cuid 4).

64. Maoiniú le haghaidh tacaíocht chobhsúcháin.

65. Tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar.

66. An Coiste Cobhsúcháin.

67. Caiteachais an Bhainc faoi Chuid 4.

CUID 5

Leasuithe Ilghnéitheacha a bhaineann le hAchtanna an
Bhainc Ceannais, 1942 go 2011

68. Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942.

69. Leasú ar an Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010.

70. Leasuithe, aisghairm, cúlghairm, cosaintí agus forálacha
idirthréimhseacha (Cuid 5).

SCEIDEAL 1

Leasuithe Ilghnéitheacha agus Iarmhartacha ar an Acht um
Chomhar Creidmheasa, 1997

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Áirithe agus ar Ionstraimí Reachtúla
Áirithe

CUID 1

Leasuithe ar Achtanna Áirithe

CUID 2

Leasuithe ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna an Bhainc Ceannais

CUID 1

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971

CUID 2

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1997
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SCEIDEAL 4

Leasuithe ar Achtanna Áirithe Eile

CUID 1

Leasuithe ar an Acht Cumann Foirgníochta, 1989

CUID 2

Leasú ar an Acht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

CUID 3

Leasú ar an Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta, 1994

CUID 4

Leasuithe ar an Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995

CUID 5

Leasuithe ar an Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995

CUID 6

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997

CUID 7

Leasuithe ar an Acht um Chúiteamh d’Infheisteoirí, 1998

CUID 8

Leasú ar an Acht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001

SCEIDEAL 5

Leasuithe ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

CUID 1

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cianmhargú Seirbhísí Airgeadais Tomhaltóirí), 2004

CUID 2

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Idirghabháil
Árachais), 2005

CUID 3

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athárachas),
2006

CUID 4

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in
Ionstraimí Airgeadais), 2007
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CUID 5

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Maoirseacht Fhorlíontach ar Ghrúpaí Árachais agus

Athárachais), 2007

CUID 6

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa) (Maoirseacht Chomhdhlúite), 2009

CUID 7

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí
Trasteorann), 2010

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001 2001, Uimh. 47

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Cheannais, 1942 1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1971 1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1989 1989, Uimh. 18

Acht an Bhainc Ceannais, 1997 1997, Uimh. 8

Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011

Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa
(Réiteach), 2011 2011, Uimh. 27

An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010 2010, Uimh. 23

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010 2010, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995 1995, Uimh. 24

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí, 2007 2007, Uimh. 19

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010 2010, Uimh. 36

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1966 1966, Uimh. 19

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997 1997, Uimh. 15

Na hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 agus 2001

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le
Leas an Phobail, 2009 2009, Uimh. 5

Na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair,
1893 go 1978

An tAcht Árachais (Uimh. 2), 1983 1983, Uimh. 29

An tAcht Árachais, 1989 1989, Uimh. 3

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995 1995, Uimh. 11

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta, 1994 1994, Uimh. 24

An tAcht um Chúiteamh d’Infheisteoirí, 1998 1998, Uimh. 37

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin), 2004 2004, Uimh. 33

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989 1989, Uimh. 21
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ACHT DO LEASÚ FORÁLACHA ÁIRITHE DE NA
hACHTANNA UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1997
AGUS 2001, GO hÁIRITHE, DO LEASÚ NA
RIACHTANAS STUAMACHTA DO CHOMHAIR
CHREIDMHEASA, D’ATHRÚ NA RIACHTANAS
MAIDIR LE RIALACHAS DO CHOMHAIR
CHREIDMHEASA TRÍ FHEIDHMEANNA ÁIRITHE
BAINISTÍOCHTA A BHAINT DE BHOIRD STIÚRTHÓIRÍ
COMHAR CREIDMHEASA AGUS TRÍ SHOCRÚ A
DHÉANAMH MAIDIR LE STRUCHTÚR
BAINISTÍOCHTA AR LEITH AGUS CHUN
FEIDHMEANNA FORMHAOIRSIÚCHÁIN AGUS
FEIDHMEANNA GINEARÁLTA BEARTAIS BORD
STIÚRTHÓIRÍ DEN SÓRT SIN A FHEABHSÚ; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hATHSTRUCHTÚRÚ
COMHAR CREIDMHEASA AGUS LE TACAÍOCHT
CHOBHSÚCHÁIN DO CHOMHAIR CHREIDMHEASA,
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CISTE AR A
dTABHARFAR CISTE NA gCOMHAR CREIDMHEASA
CHUN CRÍOCHA AN ATHSTRUCHTÚRAITHE AGUS
AN CHOBHSÚCHÁIN SIN AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE TOBHAIGH I LEITH AN CHISTE
SIN; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE
ILGHNÉITHEACHA A BHAINEANN LE COMHAIR
CHREIDMHEASA; DO LEASÚ ACHTANNA AN BHAINC
CEANNAIS, 1942 GO 2011, DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE COMHOIBRIÚ IDIR BANC CEANNAIS NA
hÉIREANN AGUS RIALÁLAITHE COIGRÍCHE AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BANC CEANNAIS
NA hÉIREANN DO CHEAPADH OIFIGIGH
ÚDARAITHE; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN
ROIMHE SEO.

[19 Nollaig 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:
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Gearrtheideal,
forléiriú agus
comhlua.

Tosach feidhme.

Míniú.

Cosaint maidir le
gníomhartha rialála
Bainc.
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CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Chomhar Creidmheasa agus
Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche, 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 go
2012, a ghairm de na hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997
agus 2001 agus den Acht seo (seachas ailt 36, 37, 48(2) agus 56(3),
Cuid 5 agus Sceidil 2 go 5) le chéile agus forléireofar le chéile iad.

(3) Féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2012, a ghairm
d’Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011, ailt 36, 37, 48(2) agus
56(3), Cuid 5 (a mhéid a leasaítear aon cheann de na hAchtanna sin
léi), agus Sceidil 2 agus 3 (a mhéid a leasaítear aon cheann de na
hAchtanna sin leo) le chéile.

2.—(1) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(2) D’ainneoin thosach feidhme an Phríomh-Achta, tá feidhm ag
forálacha alt 3(2) den Phríomh-Acht a bhaineann le hordú faoi alt
1(2) den Acht sin maidir le hordú arna dhéanamh faoin alt seo.

3.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Chomhar Creidmheasa, 1997.

4.—(1) Maidir le gníomh rialála arna dhéanamh ag an mBanc faoi
fhoráil arna leasú, arna haisghairm nó arna cúlghairm leis an Acht
seo ar thosach feidhme an leasaithe, na haisghairme nó na
cúlghairme sin nó roimhe, leanann sé d’éifeacht a bheith leis de réir
a théarmaí. Féadfaidh an Banc gníomh rialála den sórt sin a
fhorfheidhmiú.

(2) D’ainneoin aon ní i rialacha comhair creidmheasa, féadfaidh
an bord stiúrthóirí, le rún arna rith le linn na hidirthréimhse, cibé
leasuithe ar rialacha an chomhair creidmheasa a dhéanamh a
leanfaidh as forálacha an Achta seo.

(3) Chun críocha fho-alt (2), is í an idirthréimhse an tréimhse
bliana ó thosach feidhme an ailt seo.

(4) D’ainneoin aon ní in alt 14(4) den Phríomh-Acht, tar éis
dheireadh bliana ó thosach feidhme an ailt seo, ní cheanglófar ar an
mBanc aon leasú ar rialacha comhair creidmheasa a chlárú mura rud
é, maidir le leasuithe iarmhartacha den sórt sin ar na rialacha
cláraithe a luaitear i bhfo-alt (2)—

(a) go mbeidh siad arna ndéanamh sula bhfaighidh an Banc
an leasú; nó

(b) go mbeidh siad le déanamh leis an leasú.

(5) I bhfo-alt (1), folaíonn “gníomh rialála” aon ordachán, ordú,
ceanglas, smachtbhanna, coinníoll, ceapachán nó iarraidh (cibé
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
tuairisc atá air nó uirthi) de chineál rialála a rinne, a thug nó a
d’fhorchuir an Banc.

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

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997 agus
Leasuithe Iarmhartacha, etc.

6.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fho-alt (1) d’alt 2:

“(1) Sna hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 go
2012—

ciallaíonn ‘Acht 1966’ an tAcht um Chomhar Creidmheasa,
1966;

ciallaíonn ‘Coiste Comhairleach’ an coiste arna bhunú faoi alt
180;

folaíonn ‘leasú’, i ndáil le rialacha comhair creidmheasa, riail
nua, agus rún lena gcealaítear riail, de chuid an chomhair
creidmheasa;

tá le ‘cuntais bhliantúla’ an bhrí a thugtar le halt 111(6);

tá le ‘cruinniú ginearálta bliantúil’ an bhrí a thugtar le halt 78(1);

ciallaíonn ‘tuairisceán bliantúil’ an tuairisceán bliantúil a
cheanglaítear ar chomhar creidmheasa le halt 124 a chur chuig
an mBanc;

ciallaíonn ‘Banc’ Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn ‘bord stiúrthóirí’ an comhlacht a bhfuil comhar
creidmheasa faoina rialú ginearálta, faoina stiúradh ginearálta
agus faoina bhainistíocht ghinearálta agus lena mbaineann alt
53;

tá le ‘coiste formhaoirsiúcháin boird’ an bhrí a thugtar le halt
76L;

folaíonn ‘leabhair agus doiciméid’ cuntais agus taifid arna
ndéanamh ar aon mhodh, agus forléireofar ‘leabhair nó
doiciméid’ dá réir;

tá le ‘leanúnachas gnó’ agus ‘plean leanúnachais gnó’ na bríonna
a thugtar dóibh, faoi seach, le halt 76I;

tá le ‘cathaoirleach’ an bhrí a thugtar le halt 55A(2);

tá le ‘páirtnéir sibhialta’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí
Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

11
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Caiteachais.

Leasú ar alt 2
(Léiriú) den
Phríomh-Acht.
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tá le ‘comhchónaitheoir’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí
Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn ‘comhcheangal’ comhcheangal a thagann faoi réim
alt 6(3);

tá le ‘oifigeach um chomhlíonadh’ an bhrí a thugtar le halt 76D;

folaíonn ‘sárú’ mainneachtain comhlíonadh a dhéanamh;

ciallaíonn ‘Cúirt’ an Ard-Chúirt;

ciallaíonn ‘foras creidmheasa’—

(a) banc aitheanta de réir bhrí Achtanna an Bhainc
Ceannais, 1942 go 2011,

(b) banc taisce iontaobhais,

(c) Banc Taisce an Phoist, nó

(d) cumann foirgníochta de réir bhrí an Achta Cumann
Foirgníochta, 1989;

ciallaíonn ‘comhar creidmheasa’ cumann arna chlárú amhlaidh
faoin Acht seo, lena n-áirítear cumann a mheastar a bheith
cláraithe amhlaidh de bhua alt 5(3);

ciallaíonn ‘bintiúir’ aon bhintiúir, stoc nó bannaí bintiúir de
chuid comhar creidmheasa, cibé acu is muirear iad nó nach
muirear iad ar shócmhainní an chomhair creidmheasa;

ciallaíonn ‘reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais’, más
infheidhme maidir le comhair chreidmheasa a ghníomhaíonn
faoi aon údarú ón mBanc dá bhforáiltear le dlí—

(a) na hachtacháin ainmnithe de réir bhrí alt 2 d’Acht an
Bhainc Cheannais, 1942,

(b) na hionstraimí reachtúla ainmnithe de réir bhrí alt 2
d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, agus

(c) Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011 i
dteannta na n-ionstraimí reachtúla arna ndéanamh
faoi na hAchtanna sin;

ciallaíonn ‘cruinniú ginearálta’ cruinniú ginearálta bliantúil nó
cruinniú ginearálta speisialta;

tá le ‘cairt iniúchóireachta inmheánaí’ an bhrí a thugtar le halt
76K(2);

tá le ‘feidhm iniúchóireachta inmheánaí’ an bhrí a thugtar le
halt 76K(1);

tá le ‘plean iniúchóireachta inmheánaí’ an bhrí a thugtar le halt
76K(3);

ciallaíonn ‘bainisteoir’, i ndáil le comhar creidmheasa, an
phearsa aonair a cheaptar chuig ról bhainisteoir an chomhair
creidmheasa faoi alt 63A;
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
tá le ‘foireann bainistíochta’ an bhrí a thugtar le halt 55(1)(i);

folaíonn ‘cruinniú’, i gcás go gceadaítear amhlaidh le rialacha
cláraithe comhair creidmheasa, cruinniú de thoscairí arna
gceapadh ag comhaltaí;

ciallaíonn ‘duine den teaghlach’, i ndáil le haon duine, athair,
máthair, seanathair, seanmháthair, athair céile, máthair chéile,
céile nó páirtnéir sibhialta, comhchónaitheoir, mac, iníon, ua,
banua, deartháir, deirfiúr, deartháir leasghaolmhar, deirfiúr
leasghaolmhar, uncail, aintín, nia, neacht, col ceathar, leasmhac,
leasiníon, leasdeartháir, leasdeirfiúr, cliamhain, banchliamhain,
deartháir céile nó deirfiúr céile an duine sin;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Airgeadais;

tá le ‘coiste ainmniúcháin’ an bhrí a thugtar le halt 56B(1);

tá le ‘comhalta neamhcháilitheach’, i ndáil le comhar
creidmheasa, an bhrí a thugtar le halt 17(4);

folaíonn ‘oifigeach’, i ndáil le comhar creidmheasa—

(a) an cathaoirleach, an rúnaí nó aon chomhalta eile den
bhord stiúrthóirí, comhalta de phríomhChoiste,
comhalta den choiste formhaoirsiúcháin boird,
oifigeach bainistithe priacail, oifigeach um
chomhlíonadh, oifigeach creidmheasa nó oifigeach
rialaithe creidmheasa de chuid an chomhair
creidmheasa,

(b) fostaí de chuid an chomhair creidmheasa nach bhfuil
feidhm ag mír (a) maidir leis nó léi, agus

(c) cúntóir saorálach de chuid an chomhair creidmheasa,

ach ní fholaíonn sé iniúchóir a cheapfaidh an comhar
creidmheasa de réir cheanglais an Achta seo;

tá le ‘priacal oibríochta’ an bhrí a thugtar le halt 76E(1);

tá le ‘cruinniú eagraíochta’ an bhrí a thugtar le halt 77(1);

folaíonn ‘pasleabhar’ aon chineál ráitis cuntais i scríbhinn;

folaíonn ‘daoine atá ag éileamh trí chomhalta’ seiceadóirí nó
riarthóirí agus sannaithe comhalta agus, i gcás go gceadaítear
ainmniúchán, ainmnitheach an chomhalta;

ciallaíonn ‘forordaigh’—

(a) i ndáil leis an Aire, forordaithe le rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire faoi alt 182, agus

(b) i ndáil leis an mBanc, forordaithe le rialacháin arna
ndéanamh ag an mBanc faoi alt 182A;

ciallaíonn ‘príomhChoiste’, i ndáil le comhar creidmheasa, coiste
creidmheasa, coiste rialaithe creidmheasa nó coiste comhaltais;

ciallaíonn ‘clár’ an clár arna chothabháil faoi alt 8(5);
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ciallaíonn ‘cláraithe’ a bheith taifeadta de thuras na huaire sa
chlár agus forléireofar ‘clárúchán’ dá réir;

tá le ‘ordacháin rialála’ an bhrí a thugtar le halt 87(3);

tá le ‘togra athstruchtúrúcháin’ an bhrí a thugtar le halt 45(1)
den Acht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le
Rialálaithe Coigríche, 2012;

tá le ‘oifigeach bainistithe priacail’ an bhrí a thugtar le halt
76C(1);

tá le ‘córas bainistithe priacail’ an bhrí a thugtar le halt 76B(1);

tá le ‘coigiltis’, i ndáil le comhar creidmheasa, an bhrí a thugtar
le halt 27(1);

ciallaíonn ‘scair’, i ndáil le comhar creidmheasa, gach suim aon
euro amháin a bheidh chun creidiúna do chomhalta den
chomhar creidmheasa sin maidir le scaireanna i gclár na
gcomhaltaí a cheanglaítear leis an Acht seo ar an gcomhar
creidmheasa sin a choimeád;

forléireofar ‘cruinniú ginearálta speisialta’ de réir alt 79;

ciallaíonn ‘rún speisialta’ rún arna rith ag tromlach nach lú ná
trí cheathrú de na comhaltaí sin de chuid comhar creidmheasa
a bheidh i láthair agus a vótálfaidh agus a bheidh de thuras na
huaire i dteideal vótáil go pearsanta ag aon chruinniú ginearálta
a mbeidh fógra, ina sonrófar go bhfuil sé beartaithe rún a
mholadh, arna thabhairt go cuí ina leith de réir rialacha an
chomhair creidmheasa;

tá le ‘cuspóirí straitéiseacha’ an bhrí a thugtar le halt 76A(1);

tá le ‘plean straitéiseach’ an bhrí a thugtar le halt 76A(1);

ciallaíonn ‘cúntóir saorálach’, i ndáil le comhar creidmheasa,
comhalta den chomhar creidmheasa atá ag gabháil in aon slí
d’oibriú an chomhair creidmheasa, d’ainneoin nach fostaí ar
luach saothair de chuid an chomhair creidmheasa é nó í.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 6:

“6A.—(1) Féadfaidh an Banc cibé coinníollacha, más ann, a
fhorchur, is coinníollacha a mheasfaidh an Banc is gá, le
héifeacht ó chlárúchán faoin gCuid seo, chun leasanna
chomhaltaí an chumainn a mbeidh clárúchán á iarraidh aige a
chosaint agus is coinníoll a ghabhfaidh le clárúchán mar
chomhar creidmheasa aon choinníollacha den sórt sin.

(2) Féadfar a áireamh ar na coinníollacha arna bhforchur ag
an mBanc faoi fho-alt (1) coinníollacha lena gceanglaítear ar
chomhar creidmheasa—

(a) fógra a thabhairt don Bhanc faoi aon imeachtaí atá
chomh suntasach sin go bhféadfaidís difear ábhartha
a dhéanamh don chomhar creidmheasa, lena
n-áirítear aon athrú ar phlean straitéiseach an
chomhair creidmheasa;
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(b) múnla gnó níos teoranta a chomhaontófar leis an

mBanc a oibriú;

(c) a chur faoi deara athbhreithniú neamhspleách a
ghabháil de láimh ar ghnó an chomhair creidmheasa
laistigh de 12 mhí d’fhonn a chinntiú go bhfuil an
comhar creidmheasa ag comhlíonadh na gceanglas
dlíthiúil agus rialála go léir.

(3) Féadfaidh an Banc aon cheann de na coinníollacha
clárúcháin a leasú nó a chúlghairm, más rud é, i dtuairim an
Bhainc—

(a) gur gá an leasú nó an chúlghairm chun leasanna
chomhaltaí an chomhair creidmheasa a chosaint , nó

(b) go bhfuil na coinníollacha lena mbaineann tagtha
chun bheith caite nó as feidhm agus gur chóir iad
a chúlghairm.

(4) Aon uair a bheartóidh an Banc coinníoll a fhorchur i
ndáil le clárúchán nó na coinníollacha a leasú a ghabhann le
clárúchán—

(a) tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don chumann a
mbeidh clárú á iarraidh aige faoin gCuid seo nó don
chomhar creidmheasa lena mbaineann, de réir mar
a bheidh—

(i) go mbeartaíonn sé aon choinníoll amháin nó níos
mó ná aon choinníoll amháin a fhorchur i ndáil
leis an gclárúchán nó coinníollacha láithreacha
an chlárúcháin arna bhforchur faoin alt seo a
leasú, de réir mar a bheidh, agus maidir leis na
cúiseanna atá aige déanamh amhlaidh, agus

(ii) go bhféadfaidh an cumann nó an comhar
creidmheasa lena mbaineann, de réir mar a
bheidh, laistigh de 15 lá oibre tar éis an dáta ar
a dtabharfar an fógra, uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an mBanc i ndáil leis an
bhforchur nó an leasú, de réir mar a bheidh,
agus sonróidh sé san fhógra, an coinníoll nó an
leasú, de réir mar a bheidh,

agus

(b) féadfaidh an cumann nó an comhar creidmheasa lena
mbaineann, de réir mar a bheidh, uiríll den sórt sin
a dhéanamh chuig an mBanc laistigh den am dá
dtagraítear i mír (a)(ii).

(5) Déanfaidh an Banc, sula dtabharfaidh sé breith i dtaobh
coinníollacha clárúcháin, nó leasú ar choinníollacha an
chlárúcháin, a fhorchur, faoin alt seo, de réir mar a bheidh, aon
uiríll arna ndéanamh chuige go cuí faoi fho-alt (4)(b) a
bhreithniú agus, tar éis dó breithniú a dhéanamh amhlaidh,
féadfaidh an Banc—

(a) breith a thabhairt na coinníollacha clárúcháin, nó an
leasú ar choinníollacha an chlárúcháin, a fhorchur,
faoin alt seo, de réir mar a bheidh,
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(b) breith a thabhairt na coinníollacha a fhorchur nó

coinníollacha an chlárúcháin a leasú faoin alt seo, de
réir mar a bheidh, ar coinníollacha iad a bhfuil
difríocht idir iad agus na coinníollacha sin a
shonraítear san fhógra lena mbaineann, ach ní
dhéanfar sin ach amháin más rud é go bhfágann an
difríocht sin nach dochraidí na coinníollacha lena
mbaineann ná mar a bheidís dá dtabharfadh an Banc
breith na coinníollacha a fhorchur nó coinníollacha
an chlárúcháin a leasú, de réir mar a bheidh, de réir
an fhógra lena mbaineann, nó

(c) gan dochar d’fho-ailt (1) go (3), breith a thabhairt gan
na coinníollacha a fhorchur ná gan coinníollacha an
chlárúcháin a leasú.”.

8.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 27:

“27.—(1) Féadfaidh comhar creidmheasa cistí a chruinniú
lena n-úsáid dá chuspóirí—

(a) trí scaireanna sa chomhar creidmheasa (a fhéadfaidh
a bheith inaistarraingthe nó neamh-inaistarraingthe)
a eisiúint chuig a chomhaltaí, agus

(b) trí ghlacadh le hairgead ar taisce ó chomhalta,

agus gairtear ‘coigiltis’ san Acht seo do mhéid carnach na
scaireanna sin sa chomhar creidmheasa agus an airgid ar taisce
(más ann) leis an gcomhar creidmheasa.

(2) Féadfaidh an Banc, chun coigiltis comhaltaí comhar
creidmheasa a chosaint go leordhóthanach, ceanglais agus
teorainneacha maidir le coigiltis a fhorordú, lena n-áirítear—

(a) an t-uasmhéid coigilteas (arna shloinneadh mar mhéid
airgeadaíochta nó mar chéatadán de mhéid
aireagadaíochta éigin nó de mhéid airgeadaíochta
inchinnte) nó an earnáil coigilteas is ceadmhach do
chomhalta comhair creidmheasa a shealbhú,

(b) an coibhneas idir na taiscí iomlána ó chomhaltaí is
ceadmhach do chomhar creidmheasa a shealbhú
agus na scaireanna iomlána arna n-eisiúint chuig
comhaltaí, agus

(c) aon cheanglas nó teorainn eile a mheasfaidh an Banc
is gá a fhorordú.

(3) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt seo, beidh
aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis na
ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh aige,
go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar creidmheasa,
nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar creidmheasa, lena
mbainfidh na rialacháin.”.

9.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 27 (a cuireadh isteach le halt 8):
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“27.—(1) I dteannta a fheidhmeanna tuairiscithe faoi na

hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012 agus i
gcomhlíonadh aon ní a fhorordaítear faoi na hAchtanna sin,
déanfaidh comhar creidmheasa formhaoirsiú, beartais, nósanna
imeachta, próisis, cleachtais, córais, rialuithe, scileanna,
saineolas agus socruithe tuairiscithe a bheidh cuí a chothabháil
chun a chinntiú go gcosnófar coigiltis comhaltaí agus go
gcomhlíonann sé na ceanglais arna bhforchur faoin reachtaíocht
a bhaineann le seirbhísí airgeadais.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an
Banc rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar—

(a) formhaoirsiú, beartais, nósanna imeachta, próisis,
cleachtais, córais, rialuithe, scileanna, saineolas agus
socruithe tuairiscithe áirithe a cheanglaítear ar an
gcomhar creidmheasa a chothabháil i gcás go
measann an Banc gur cuí é ar mhaithe le coigiltis
comhaltaí a chosaint nó gur cuí é ar shlí eile chun a
chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais arna
bhforchur faoi reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí
airgeadais;

(b) ceanglais i ndáil leis an bhformhaoirsiú, na beartais,
na nósanna imeachta, na próisis, na cleachtais, na
córais, na rialuithe, na scileanna, an saineolas agus
na socruithe tuairiscithe a cheanglaítear a
chothabháil faoin alt seo.”.

10.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 33:

“33.—(1) Chun críocha a chuspóirí dá dtagraítear in alt 6,
féadfaidh comhar creidmheasa airgead a fháil ar iasacht, ar urrús
nó eile, agus féadfaidh sé bintiúir a eisiúint dá réir sin.

(2) Chun coigiltis comhaltaí comhar creidmheasa a chosaint
go leordhóthanach, féadfaidh an Banc na nithe seo a leanas a
fhorordú—

(a) an t-uasmhéid airgid is féidir le comhar creidmheasa
a fháil ar iasacht aon tráth áirithe a fhéadfar a
shloinneadh mar chéatadán de chomhiomlán
iarmhéid scaireanna agus iarmhéid taiscí an
chomhair creidmheasa, agus

(b) an fógra a bheidh le tabhairt ag comhar creidmheasa
don Bhanc in imthosca sonraithe i gcás go
mbeartaíonn an comhar creidmheasa méideanna
áirithe airgid a fháil ar iasacht (arna sloinneadh mar
mhéid airgeadaíochta nó mar chéatadán de mhéid
aireagadaíochta éigin nó de mhéid airgeadaíochta
inchinnte) i leith na n-imthosca sin.

(3) I gcás go measfaidh an Banc gur gá, ar mhaithe le comhar
creidmheasa nó comhair chreidmheasa i gcoitinne a rialáil go
cuí, nó coigiltis comhaltaí a chosaint, féadfaidh sé ceachtar de
na nithe seo a leanas nó iad araon a dhéanamh:
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(a) a cheadú do chomhar creidmheasa airgead a fháil ar

iasacht de bhreis ar an méid a fhorordaítear de réir
fho-alt (2);

(b) aon cheanglas a tharscaoileadh i ndáil le fógra arna
fhorordú de réir fho-alt (2).

(4) Ní bheidh d’oibleagáid ar dhuine a bheidh ag plé le
comhar creidmheasa a bheith deimhin de ná fiosrú a dhéanamh
i dtaobh an bhfuil an teorainn arna forchur ar an gcomhar
creidmheasa de bhua fho-alt (2) (nó cibé teorainn dá bhféadfaí
difear cuí a dhéanamh faoi fho-alt (3)) arna hurramú nó á
hurramú; ach más rud é go mbeidh ag duine a thabharfaidh
airgead ar iasacht do chomhar creidmheasa nó a thógfaidh urrús
i dtaca le hiasacht den sórt sin, tráth a thabharfar an iasacht nó
a thógfar an t-urrús, fógra iarbhír á chur in iúl go bhfuil an
teorainn sin arna sárú nó á sárú leis sin, beidh fiach an chomhair
creidmheasa nó, de réir mar a bheidh, an t-urrús neamh-
infhorfheidhmithe.

(5) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh idirbheart le comhar
creidmheasa neamhbhailí ná neamhéifeachtúil de bhíthin go
bhfuil an teorainn le hairgead a fháil ar iasacht, arna fhorordú
ag an mBanc faoi fho-alt (2) (nó cibé teorainn dá bhféadfaí
difear cuí a dhéanamh faoi fho-alt (3)), arna sárú nó á sárú leis
an idirbheart.

(6) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt seo, beidh
aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis na
ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh aige,
go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar creidmheasa,
nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar creidmheasa, lena
mbainfidh na rialacháin.”.

11.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad alt 35:

“35.—(1) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘risíocht mhór’, i ndáil le
hiasachtaí ó chomhar creidmheasa d’iasachtaí nó do
ghrúpa iasachtaithe atá bainteach le chéile, risíocht
iomlán an chomhair creidmheasa (lena n-áirítear
dliteanais theagmhasacha) i gcás gur mhó an risíocht
iomlán don iasachtaí sin nó don ghrúpa iasachtaithe
sin ná méid (cibé acu arna shloinneadh mar mhéid
airgeadaíochta nó mar chéatadán de mhéid
aireagadaíochta éigin nó de mhéid airgeadaíochta
inchinnte) arna fhorordú ag an mBanc.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo—

tá le ‘rialú’ an bhrí a shanntar dó le halt 432 den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus leis na
forálacha iomchuí eile de Chuid 13 den Acht sin;

ciallaíonn ‘grúpa iasachtaithe atá bainteach le chéile’
2 dhuine nó níos mó—

(i) arb ionann iad, mura suífear a mhalairt, agus
priacal aonair de bharr go bhfuil rialú ag duine
amháin díobh, go díreach nó go neamhdhíreach,
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ar an duine eile nó ar na daoine eile (nach
pearsana aonair iad); nó

(ii) nach bhfuil aon chaidreamh rialaithe eatarthu,
mar a leagtar amach i bhfomhír (i), ach a
measfar maidir leo gurb ionann iad agus priacal
aonair de bharr iad a bheith chomh
hidirbhainteach sin le chéile, mar dá mba rud é
go mbeadh fadhbanna airgeadais ag aon duine
amháin díobh, gur dhócha go mbeadh
deacrachtaí aisíocaíochta ag an duine eile nó ag
cuid de na daoine eile nó acu go léir.

(2) Féadfaidh comhar creidmheasa iasacht a thabhairt do
chomhalta chun cibé críoch a mheasfaidh an comhar
creidmheasa is cuí, ar cibé urrús (nó gan urrús) agus téarmaí dá
bhforálfar i rialacha an chomhair creidmheasa. Is í an
phríomhchomaoin i bpróiseas frithghealltanais an chomhair
creidmheasa é a bheith ar chumas an iarratasóra ar iasacht aisíoc
a dhéanamh.

(3) Déanfaidh comhar creidmheasa an iasachtóireacht a
bhainistiú agus a rialú chun a chinntiú nach mbainfidh priacal
míchuí do choigiltis comhaltaí le hiasachtaí a thabharfar, agus
cineál, scála, castacht agus próifíl phriacail an chomhair
creidmheasa á gcur i gcuntas.

(4) Is i scríbhinn a bheidh gach iarratas ar iasacht chuig
comhar creidmheasa agus luafar ann an cuspóir dá dteastaíonn
an iasacht agus an t-urrús (más ann) a thairgfear ina coinne.

(5) Ní ghlacfaidh comhar creidmheasa le rathaíocht ó
oifigeach de chuid an chomhair creidmheasa i leith iasachta do
chomhalta eile mura rud é gur céile nó páirtnéir sibhialta, leanbh
nó tuismitheoir de chuid an oifigigh an comhalta eile sin.

(6) I gcás go bhforáiltear amhlaidh le rialacha comhair
creidmheasa, féadfaidh an comhar creidmheasa méid iomlán na
n-iasachtaí (más ann), lena n-áirítear céatadán, is ceadmhach dó
a dheonú do chomhaltaí neamhcháilitheacha a chinneadh de réir
na rialacha sin.

(7) I ndáil le hiasachtaí lena mbaineann an t-alt seo agus chun
coigiltis comhaltaí comhar creidmheasa a chosaint go
leordhóthanach, féadfaidh an Banc ceann amháin nó níos mó de
na nithe seo a leanas a fhorordú:

(a) na haicmí iasachtóireachta ar féidir le comhar
creidmheasa a bheith ag gabháil dóibh cibé faoi
threoir aon sainghnéithe de chuid na gcomhar
creidmheasa nó na n-iasachtaí lena mbaineann, nó ar
shlí eile;

(b) na teorainneacha le méid iomlán na n-iasachtaí i
gcoitinne, lena n-áirítear céatadán, nó méid iomlán
na n-iasachtaí neamhurraithe nó aicme nó aicmí
iasachtaí, is féidir le comhair chreidmheasa a
thabhairt ar iasacht, ag féachaint do thréimhse ama
nó do thréimhsí ama dá mbeidh na hiasachtaí lena
mbaineann tugtha;
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(c) na nithe a bhaineann le risíochtaí móra comhar

creidmheasa agus teorainneacha a bhaineann leis na
risíochtaí sin;

(d) na teorainneacha leis an gcomhchruinniú
iasachtóireachta, lena n-áirítear teorainneacha
comhchruinnithe le haicmí iasachtaí, lena n-áirítear
teorainneacha comhchruinnithe le hiasachtaí chuig
comhalta comhair creidmheasa;

(e) aon teorainn eile a mheasfaidh an Banc is cuí.

(8) Féadfaidh an Banc, chun coigiltis comhaltaí comhar
creidmheasa a chosaint go leordhóthanach, cibé ceanglais eile a
fhorordú a mheasfaidh sé is gá i ndáil le haon cheann amháin
nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) cleachtais iasachtóireachta comhar creidmheasa, lena
n-áirítear—

(i) measúnachtaí ar iarratais ar iasachtaí,

(ii) soláthar a dhéanamh maidir le nithe sonraithe,

(iii) athbhreithnithe chun leordhóthanacht soláthairtí
a mheasúnú,

(iv) beartais a chothabháil chun soláthairtí a
shealbhú, i gcomhair creidmheasa agus rialú
creidmheasa,

(v) na cineálacha urrúis a bhféadfar glacadh leo;

(b) iasachtaí a thuairisciú don Bhanc;

(c) comhair chreidmheasa do shealbhú soláthairtí,
cúlchistí nó caipitil i gcoinne iasachtaí nó aicmí nó
cineálacha sonraithe iasachtaí.

(9) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt seo, beidh
aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis na
ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh aige,
go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar creidmheasa,
nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar creidmheasa, lena
mbainfidh na rialacháin.

(10) Cinnteoidh comhar creidmheasa go mbeidh próisis,
nósanna imeachta, córais, rialuithe agus socruithe tuairiscithe
aige a bheidh cuí chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh
cheanglais an ailt seo agus aon cheanglas arna fhorchur faoin
alt seo.

(11) Faoi réir a chuid rialacha, maidir le hiasacht, féadfaidh
comhar creidmheasa glacadh leis na nithe seo a leanas i dteannta
cineálacha eile urrúis—

(a) ráthaíocht ó chomhalta, nó

(b) gealltán ó chomhalta de scaireanna sa chomhar
creidmheasa nó de thaiscí leis an gcomhar
creidmheasa,
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agus, i gcás go nglacfar le ráthaíocht nó le gealltán den sórt sin,
measfar gur urrús a bheidh ann i leith na hiasachta.”.

(2) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, cibé acu
i gcoitinne nó i leith earnáil nó earnálacha de chomhair
chreidmheasa—

(a) go bhfuil ceadú marthanach tugtha ag an mBanc faoi fho-
alt (2) d’alt 35 den Phríomh-Acht i leith na
dteorainneacha arna leagan amach san fho-alt sin,

(b) go bhfuil ceadú marthanach tugtha ag an mBanc faoi fho-
alt (4) d’alt 35 den Phríomh-Acht i leith céatadán níos
mó ná an céatadán sin lena mbaineann an fo-alt,

(c) go bhfuil ordú marthanach tugtha ag an Aire faoi fho-alt
(6) d’alt 35 den Phríomh-Acht i leith teorainneacha
airgeadais (lena n-áirítear céatadán), nó

(d) go bhfuil ceanglais ar bun chun críocha alt 35 den
Phríomh-Acht i leith comhair chreidmheasa,

sa chás sin leanfaidh an ceadú nó an t-ordú nó na ceanglais sin
d’éifeacht a bheith leo a mhéid nár pléadh leis na nithe lena
mbaineann an ceadú, an t-ordú nó na ceanglais sin de bharr go
ndearna an Banc iad a fhorordú faoin alt sin den Phríomh-Acht arna
leasú le fo-alt (1).

12.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 43:

“43.—(1) Déanfaidh comhar creidmheasa a chuid
infheistíochtaí a bhainistiú chun a chinntiú nach mbaineann
priacal míchuí leis na hinfheistíochtaí sin (agus cineál, scála,
castacht agus próifíl phriacail an chomhair creidmheasa á gcur i
gcuntas) do choigiltis comhaltaí agus, chun na críche sin, sula
ndéanfaidh comhar creidmheasa infheistíocht, déanfaidh sé an
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar an gcomhar creidmheasa a
mheasúnú, lena n-áirítear an tionchar ar leachtacht agus ar staid
airgeadais an chomhair creidmheasa.

(2) Féadfaidh comhar creidmheasa aon chuid dá chistí, ar
barrachas iad ar a cheanglais oibríochta agus nach dteastaíonn
láithreach chun críocha an chomhair creidmheasa, a infheistiú
in aon cheann nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) scaireanna comhar creidmheasa eile, nó taiscí le
comhar creidmheasa eile (seachas taiscí lena
mbaineann fo-alt (6)) nó iasachtaí chuig comhar
creidmheasa eile de réir mar a fhorordóidh an Banc;

(b) scaireanna cumainn atá arna chlárú faoi na
hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair,
1893 go 1978 de réir mar a fhorordóidh an Banc;

(c) cibé infheistíochtaí eile a fhéadfaidh an Banc a
fhorordú chun na críche sin faoi fho-alt (3).

(3) Chun críocha fho-alt (2)(c), féadfaidh an Banc
infheistíochtaí a fhorordú, is infheistíochtaí ina bhféadfaidh
comhar creidmheasa a chuid cistí a infheistiú. Le linn nithe a
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fhorordú chun críocha fho-alt (2) agus ag féachaint don ghá atá
ann priacal míchuí do choigiltis comhaltaí a sheachaint,
féadfaidh an Banc nithe eile a fhorordú freisin i ndáil le
hinfheistíochtaí forordaithe, lena n-áirítear aon cheann díobh
seo a leanas:

(a) na haicmí infheistíochtaí, lena n-áirítear, más cuí, aon
tionscadal infheistíochta de chineál poiblí ina
bhféadfaidh an comhar creidmheasa infheistiú a
dhéanamh;

(b) cáilíocht na n-infheistíochtaí agus cáilíocht na
gcuntrapháirtithe ina bhféadfaidh an comhar
creidmheasa infheistiú a dhéanamh;

(c) an t-uasmhéid, lena n-áirítear céatadán, (faoi threoir
cistí barrachais comhair creidmheasa lena
mbaineann fo-alt (2) nó ar shlí eile) d’aicme
infheistíochtaí ina bhféadfar infheistiú a dhéanamh;

(d) an téarma aibíochta d’aicme infheistíochtaí;

(e) airgeadra aicme infheistíochtaí;

(f) teorainneacha le hinfheistiú, cibé acu faoi threoir
aibíochta, airgeadra, cuntrapháirtí, earnála,
ionstraime nó ar shlí eile;

(g) aon nithe eile a mheasfaidh an Banc is gá sna
himthosca.

(4) Féadfaidh an Banc nithe a fhorordú chun críocha aon
bheartas dáilte a bheidh le cur chun feidhme ag comhar
creidmheasa i leith ioncam infheistíochta.

(5) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt seo, beidh
aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis na
ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh aige,
go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar creidmheasa,
nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar creidmheasa, lena
mbainfidh na rialacháin.

(6) A mhéid, maidir le haon chistí de chuid comhar
creidmheasa ar barrachas iad dá cheanglais oibríochta—

(a) nach dteastaíonn láithreach chun críocha an
chomhair creidmheasa,

(b) nár infheistíodh de réir fho-alt (2), nó

(c) nach gcoimeádtar in airgead i gcoimeád oifigigh an
chomhair creidmheasa,

coimeádfaidh an comhar creidmheasa na cistí sin ar chuntas
reatha le foras creidmheasa.

(7) I gcás go mbeidh aon chistí de chuid comhar creidmheasa
ar chuntas reatha, nó ar iasacht, le foras a scoirfidh de bheith
ina fhoras creidmheasa, glacfaidh an comhar creidmheasa gach
beart indéanta chun an iasacht a ghlaoch isteach agus a réadú
laistigh den tréimhse 3 mhí ón tráth a scoirfidh an foras
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amhlaidh nó, mura féidir sin, a luaithe is féidir tar éis dheireadh
na tréimhse sin.”.

13.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 45:

“45.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘sócmhainní’ cibé sócmhainní a shonróidh an Banc ó
am go ham chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn ‘cúlchiste rialála’ cúlchiste is cúlchiste airgeadais
réadaithe—

(a) atá neamhshrianta agus neamh-indáilte,

(b) a shainaithnítear ar leithligh i gcuntais comhair
creidmheasa, agus

(c) a bheidh le cothabháil ag comhar creidmheasa de
bhun an ailt seo;

ciallaíonn ‘ceanglas cúlchiste rialála’ an méid a cheanglaítear a
shealbhú i gcúlchiste rialála comhair creidmheasa, arna
shloinneadh mar chéatadán de shócmhainní comhair
creidmheasa agus arna fhorordú ag an mBanc.

(2) Déanfaidh comhar creidmheasa cúlchistí a chothabháil, ar
cúlchistí iad a bheidh leordhóthanach ag féachaint do chineál,
scála, castacht agus próifíl phriacail a ghnó.

(3) Féadfaidh an Banc an ceanglas cúlchiste rialála is íosta a
bheidh le cothabháil ag comhar creidmheasa a fhorordú, agus le
linn dó é a fhorordú amhlaidh, féadfaidh sé coinníollacha a
áireamh chun an ceanglas cúlchiste rialála a chur chun feidhme.
Chuige sin, féadfaidh an Banc forordú a dhéanamh freisin i leith
nithe eile a bhaineann leis an gceanglas cúlchiste rialála, lena
n-áirítear aon cheann díobh seo a leanas:

(a) ualuithe priacail a chur chun feidhme maidir le
sócmhainní chun an ceanglas cúlchiste rialála a
ríomh;

(b) cineálacha agus tréithe na sócmhainní nó na
ndliteanas a bheidh san áireamh chun an ceanglas
cúlchiste rialála a ríomh;

(c) an ceanglas go ndéanfaidh comhar creidmheasa
nuachláraithe cúlchistí tosaigh a shealbhú faoi alt 6.

(4) I gcás go mbeidh ceanglais lena mbaineann fo-alt (3)(c)
forordaithe, ní bheidh feidhm acu maidir le comhar creidmheasa
arna bhunú mar thoradh ar chónascadh idir 2 chomhar
creidmheasa láithreacha nó níos mó.

(5) Déanfaidh comhar creidmheasa cúlchistí a chothabháil, i
dteannta an cheanglais cúlchiste rialála arna fhorordú faoi fho-
alt (3)—

23

Cd.2 A.12

Cúlchistí.



Cd.2 A.13

Achomharc i
gcoinne breitheanna
áirithe de chuid an
Bhainc.

24

[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
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(a) a mheasfaidh sé is gá i leith priacal oibríochta ag

féachaint do chineál, scála, castacht agus próifíl
phriacail a ghnó, agus

(b) nach lú iad ná na cúlchistí sin a cheanglaítear faoi aon
cheanglas cúlchiste breise is infheidhme maidir leis
ag gcomhar creidmheasa, i leith priacal oibríochta de
bhua fho-alt (6).

(6) Féadfaidh an Banc cibé acu an leibhéal de chúlchistí
breise a bheidh le cothabháil ag comhar creidmheasa agus an
bonn ar a ríomhfar na cúlchistí breise a bheidh le cothabháil ag
comhar creidmheasa faoin alt seo i leith priacal oibríochta, nó
iad araon, a fhorordú. Chun na críche sin féadfaidh an Banc
forordú a dhéanamh freisin i leith nithe coimhdeacha a
bhaineann leis na cúlchistí breise arna sealbhú i leith priacail
oibríochta.

(7) Maidir le comhar creidmheasa a mhainneoidh aon
cheanglas cúlchiste faoin alt seo a chomhlíonadh—

(a) d’fhéadfadh go gceanglódh an Banc air a bharrachas
go léir nó cuid de a aistriú chuig cúlchistí, agus

(b) déanfaidh sé ceadú i scríbhinn ón mBanc a fháil sula
n-íocfaidh sé díbhinn nó lacáiste úis iasachta.

(8) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt seo, beidh
aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis na
ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh aige,
go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar creidmheasa,
nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar creidmheasa, lena
mbainfidh na rialacháin.

(9) (a) Go dtí go bhforordóidh an Banc ceanglais cúlchiste
chun críocha an ailt seo i leith comhair chreidmheasa
i gcoitinne, nó i leith earnáil de chomhair
chreidmheasa, leanfaidh na ceanglais cúlchiste is
infheidhme maidir le comhair chreidmheasa faoi alt
85 d’fheidhm a bheith leo i gcoitinne nó d’fheidhm a
bheith leo maidir le hearnáil den sórt sin de
chomhair chreidmheasa, de réir mar a bheidh.

(b) I gcás go mbeidh ceanglais cúlchiste forordaithe ag
an mBanc chun críocha an ailt seo i leith comhair
chreidmheasa i gcoitinne nó i leith earnáil de
chomhair chreidmheasa, sa chás sin scoirfidh alt 85
d’fheidhm a bheith leis i gcoitinne maidir leis an
earnáil sin de chomhair chreidmheasa, de réir mar a
bheidh, i leith na nithe arna bhforordú amhlaidh.”.

14.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 52:

“52.—Is breitheanna inachomhairc iad na breitheanna seo a
leanas chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais,
1942:

(a) breith ón mBanc faoi alt 6A chun críocha fho-alt (1)
nó (2) den alt sin;
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(b) breith ón mBanc faoi alt 11(5) ordú do chomhar

creidmheasa a ainm a athrú go hainm arna cheadú
ag an mBanc;

(c) breith ón mBanc faoi alt 41(5) ordú do chomhar
creidmheasa an leas lena mbaineann an t-ordachán
a dhiúscairt;

(d) breith ón mBanc faoi alt 49(3)(b) diúltú ceadú a
dheonú;

(e) breith ón mBanc faoi alt 50(3)(a) ceadú arna dheonú
faoi alt 49 a tharraingt siar;

(f) breith ón mBanc faoi alt 50(3)(b) aon choinníoll arna
fhorchur ar cheadú den sórt sin a athrú;

(g) breith ón mBanc aon choinníoll a fhorchur ar cheadú
den sórt sin (cibé acu tráth a dheonaítear an ceadú
nó níos déanaí de bhua alt 50(3)(c));

(h) breith ón mBanc ordachán rialála a thabhairt faoi fho-
alt (1) nó (2) d’alt 87.”.

15.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad alt 53:

“53.—(1) Beidh bord stiúrthóirí ag comhar creidmheasa a
bheidh freagrach as rialú ginearálta, stiúradh ginearálta agus
bainistíocht ghinearálta an chomhair creidmheasa.

(2) Beidh líon agus saineolas boird stiúrthóirí comhair
creidmheasa dóthanach chun oibríochtaí an chomhair
creidmheasa a fhormhaoirsiú go leordhóthanach.

(3) Ach amháin sna himthosca a leagtar amach i bhfo-alt (4),
déanfar an líon stiúrthóirí a shonrú sna rialacha cláraithe arna
leagan amach in alt 13 agus is éard a bheidh ann—

(a) líon nach lú ná 7,

(b) líon nach mó ná 11, agus

(c) líon is corruimhir.

(4) Féadfaidh líon stiúrthóirí comhair creidmheasa a bheith
níos mó ná 11 nó ina ré-uimhir má cheapfar stiúrthóir breise
faoi alt 95A.

(5) Cinnteoidh gach stiúrthóir ar chomhar creidmheasa go
mbeidh dóthain ama aige nó aici le caitheamh lena ról mar
stiúrthóir agus leis na freagrachtaí a ghabhann leis an ról sin
arna léiriú ag an gcoiste ainmniúcháin faoi alt 56B(4)(g).

(6) Toghfar bord stiúrthóirí comhair creidmheasa—

(a) i gcás go dtarlóidh an cruinniú eagraíochta tar éis
thosach feidhme na forála seo (arna leasú le halt 15
den Acht um Chomhar Creidmheasa agus
Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche, 2012), le
rúnbhallóid ag an gcruinniú eagraíochta agus, faoi
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réir fho-alt (15) agus alt 57, is le rúnbhallóid ag
cruinniú ginearálta bliantúil a líonfar folúntais ina
dhiaidh sin ar an mbord stiúrthóirí, agus

(b) in aon chás eile, le rúnbhallóid ag an gcéad chruinniú
ginearálta bliantúil a tharlóidh tar éis thosach
feidhme na forála seo (arna leasú le halt 15 den Acht
um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le
Rialálaithe Coigríche, 2012) nó, más luaithe ná an
cruinniú ginearálta bliantúil sin é, ag cruinniú
ginearálta speisialta arna ghairm chun críche ballóide
den sórt sin agus, faoi réir fho-alt (15) agus alt 57, is
le rúnbhallóid ag cruinniú ginearálta bliantúil a
líonfar folúntais ina dhiaidh sin ar an mbord
stiúrthóirí.

(7) Maidir le téarma oifige stiúrthóra de chuid comhar
creidmheasa—

(a) tosóidh sé ar chríochnú an chruinnithe ghinearálta ag
a dtoghfar an stiúrthóir,

(b) ní leanfaidh sé thar an tríú cruinniú ginearálta
bliantúil dá éis sin tar éis a thofa nó a tofa, agus

(c) faoi réir mhír (b), déanfar fo-ailt (8) agus (12) agus
gach ceanglas infheidhme eile den reachtaíocht a
bhaineann le seirbhísí airgeadais a chinneadh de réir
na rialacha cláraithe,

ach, seachas i gcás go bhforáiltear a mhalairt leis an Acht seo
nó le haon cheanglas infheidhme eile den reachtaíocht a
bhaineann le seirbhísí airgeadais nó leis na rialacha cláraithe,
beidh stiúrthóir a bheidh ag scor incháilithe lena atoghadh nó
lena hatoghadh.

(8) Ag gach cruinniú ginearálta bliantúil de chomhar
creidmheasa, maidir leis an líon stiúrthóirí a mbeidh a dtéarma
oifige ag dul in éag, is é an líon céanna a bheidh ann, a chóngaraí
agus is féidir.

(9) Ní féidir ach le duine nádúrtha de lánaois a bheith ina
stiúrthóir ar chomhar creidmheasa.

(10) Ní bheidh na daoine seo a leanas incháilithe chun bheith
mar stiúrthóir ar chomhar creidmheasa:

(a) fostaí nó cúntóir saorálach de chuid an chomhair
creidmheasa nó fostaí de chuid aon chomhair
creidmheasa eile;

(b) comhalta de choiste formhaoirsiúcháin boird an
chomhair creidmheasa;

(c) stiúrthóir de chuid aon chomhair creidmheasa eile;

(d) fostaí de chuid comhlacht ionadaitheach dá bhfuil an
comhar creidmheasa ina chomhalta, i gcás go
bhféadfadh ról an fhostaí sin iad a chur faoi lé
coinbhleacht leasa ionchasach;
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(e) seirbhíseach poiblí (de réir bhrí an Achta um Bearta

Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2009) atá sannta don Roinn Airgeadais agus
a bhíonn ag gabháil do chomhairle a thabhairt don
Aire maidir le saincheisteanna a bhaineann le
comhair chreidmheasa nó do scrúdú a dhéanamh ar
shaincheisteanna a bhaineann le comhair
chreidmheasa;

(f) comhalta de Choimisiún an Bhainc;

(g) oifigeach (de réir bhrí alt 2 d’Acht an Bhainc
Cheannais, 1942) nó fostaí eile den Bhanc agus a
bhíonn ag gabháil do rialáil comhar creidmheasa;

(h) an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais (de réir
bhrí alt 2 d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942) nó
comhalta d’fhoireann an Bhiúró (de réir bhrí alt
57BA den Acht sin);

(i) comhalta de Bhinse Achomhairc Sheirbhísí
Airgeadais na hÉireann nó comhalta dá fhoireann
(lena n-áirítear Cláraitheoir an Bhinse Achomhairc
arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 57J d’Acht
an Bhainc Cheannais, 1942);

(j) príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta
Náisiúnta Tomhaltóirí, oifigeach údaraithe de chuid
na Gníomhaireachta sin (de réir bhrí alt 2 den Acht
um Chosaint Tomhaltóirí, 2007) nó aon chomhalta
eile dá foireann;

(k) iniúchóir an chomhair creidmheasa nó duine atá
fostaithe nó fruilithe ag an iniúchóir sin;

(l) aturnae nó comhairleoir gairmiúil eile a bhí fruilithe
ag an gcomhar creidmheasa nó thar a cheann laistigh
de na 3 bliana roimhe sin;

(m) duine is céile nó páirtnéir sibhialta, tuismitheoir, siblín
nó leanbh le stiúrthóir, le comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird nó le fostaí de chuid an
chomhair creidmheasa sin.

(11) Éireoidh duine as de bheith ina stiúrthóir ar chomhar
creidmheasa más rud é go dtiocfaidh sé nó sí nó an tráth a
thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina dhuine nó ina duine lena
mbainfidh aon fhoráil d’fho-alt (10).

(12) Ní ceadmhach comhalta comhair creidmheasa a
cheapadh ar bhord stiúrthóirí ná a thoghadh dó, más rud é go
raibh sé nó sí ag fónamh ar feadh breis is 12 bhliain san iomlán
sna 15 bliana roimhe sin ar bhord stiúrthóirí nó ar choiste
formhaoirsiúcháin boird an chomhair creidmheasa.

(13) I gcás stiúrthóirí comhair creidmheasa nó comhaltaí den
choiste formhaoirsiúcháin boird a bhí ina stiúrthóirí nó ina
gcomhaltaí cheana féin den choiste formhaoirsiúcháin boird ar
dháta thosach feidhme an ailt seo i leith comhar creidmheasa
den sórt sin, tosóidh an tréimhse 12 bhliain arna leagan amach
i bhfo-alt (12) ar an dáta a thosóidh an fo-alt seo amhlaidh.
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(14) Ní ceadmhach do stiúrthóirí comhair creidmheasa

fónamh ar feadh breis is 3 bliana comhleanúnacha in aon
phríomhphost amháin (dá dtagraítear in alt 63) agus maidir le
duine ba shealbhóir ar phríomhphost den sórt sin, ní bheidh sé
nó sí incháilithe lena atoghadh nó lena hatoghadh ann go dtí go
mbeidh aon bhliain amháin imithe in éag ó shealbhaigh sé nó sí
é go déanach.

(15) Faoi réir na gceanglas arna leagan amach san alt seo
agus gach ceanglais infheidhme eile de chuid na reachtaíochta a
bhaineann le seirbhísí airgeadais, féadfaidh an bord stiúrthóirí
aon tráth, agus ó am go ham, comhalta den chomhar
creidmheasa a cheapadh (lena n-áirítear iarstiúrthóir) chun
bheith ina stiúrthóir chun corrfholúntas a líonadh.

(16) Déanfaidh stiúrthóir a cheapfar faoi fho-alt (15) oifig a
shealbhú ó dháta an cheapacháin go dtí an chéad chruinniú
ginearálta bliantúil eile ina dhiaidh sin de chuid an chomhair
creidmheasa nó, más túisce é, go dtí an chéad chruinniú
ginearálta speisialta eile ag a dtionólfar toghchán do stiúrthóirí
an bhoird stiúrthóirí.

(17) I gcás go mbeidh beartaithe ag stiúrthóirí uile comhair
creidmheasa éirí as ar an dáta céanna, tabharfaidh an rúnaí fógra
i scríbhinn faoina bhfuil beartaithe ag na stiúrthóirí don Bhanc
agus do choiste formhaoirsiúcháin an bhoird.”.

(2) Maidir le leasú ar rialacha comhair creidmheasa arna rith de
réir alt 14(1) den Phríomh-Acht chun éifeacht a thabhairt do laghdú
ar líon an bhoird stiúrthóirí i gcomhlíonadh an Achta sin, beidh
éifeacht láithreach leis d’ainneoin alt 14(2) den Acht sin.

16.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 54:

“54.—(1) Tiocfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa le
chéile a mhinice is cuí chun a chuid freagrachtaí a chomhlíonadh
go héifeachtach agus go stuama agus ar shlí a léireoidh cineál,
scála agus castacht an chomhair creidmheasa, ach in aon chás–

(a) tionólfaidh an bord stiúrthóirí 10 gcruinniú ar a
laghad in aon bhliain amháin, agus

(b) ní mó ná 6 seachtaine an t-eatramh idir aon 2
chruinniú den bhord stiúrthóirí.

(2) Is é nó í an cathaoirleach a bheidh i gceannas ar
chruinnithe boird stiúrthóirí comhair creidmheasa nó, i gcás é
nó í a bheith as láthair, an leaschathaoirleach nó, i gcás an
cathaoirleach agus an leaschathaoirleach a bheith as láthair, ar
mhodh arna fhorordú ag an mBanc nó, mura ndéanfar modh a
fhorordú amhlaidh, ar mhodh dá bhforáiltear i rialacha an
chomhair creidmheasa.

(3) Déanfaidh rúnaí comhair creidmheasa miontuairiscí
cruinnithe uile an bhoird stiúrthóirí a choimeád.

(4) Faoi réir fho-alt (10), cuirfidh an cathaoirleach faoi deara
go ndéanfaidh rúnaí an chomhair creidmheasa clár
mionsonraithe ítimí a bheidh le breithniú agus le plé a ullmhú i
gcomhair gach cruinnithe den bhord stiúrthóirí.
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(5) Cuirfidh rúnaí an chomhair creidmheasa faoi deara an

clár mionsonraithe agus miontuairiscí beartaithe an chruinnithe
roimhe sin den bhord stiúrthóirí a scaipeadh luath go leor roimh
gach cruinniú den bhord stiúrthóirí chun dóthain ama a
thabhairt do na stiúrthóirí go léir lena mbreithniú. Déanfar
freisin, más gá, faisnéis tacaíochta dhóthanach shoiléir
agus páipéir thacaíochta dhóthanacha shoiléire a scaipeadh
amhlaidh.

(6) Ní léifear aon ní i bhfo-alt (4) nó (5) mar ní a choiscfidh
ar phlé nó ar bhreithniú aon ní a eascróidh go práinneach nach
bhfuil ar áireamh sa chlár mionsonraithe ach déanfar aon ní den
sórt sin, gan dochar d’fho-alt (7), a thaifeadadh i miontuairiscí
an chruinnithe lena mbaineann agus, más cuí nó má ordaíonn
bord an chomhair creidmheasa amhlaidh, déanfar faisnéis
tacaíochta dhóthanach shoiléir agus páipéir thacaíochta
dhóthanacha shoiléire a bhaineann leis an ní a eascróidh
amhlaidh a scaipeadh a luaithe is indéanta sna himthosca.

(7) Maidir le miontuairiscí cruinnithe uile an bhoird
stiúrthóirí—

(a) ullmhófar iad agus déanfar na breitheanna, na pléití
agus na pointí go léir i leith gníomh breise a
dhoiciméadú,

(b) déanfar iontu gach easaontas nó na vótaí mionlacha
go léir a thaifeadadh i dtéarmaí a bheidh inghlactha
ag an duine a bheidh ag easaontú nó ag an vótálaí
mionlach, agus

(c) tabharfar iontu dóthain mionsonraí chun cineál agus
méid an phlé ar aon ní agus an bhreith nó toradh
eile a shainaithint.

(8) Déanfar na pléití go léir ag cruinnithe boird stiúrthóirí a
bhaineann le coinbhleachtaí leasa (cibé acu idir comhaltaí boird
nó ar shlí eile) a thaifeadadh le dóthain mionsonraí i
miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann, mar aon le taifead
d’aon ghníomh arna ghlacadh nó a bheartaítear a ghlacadh.

(9) Déanfar foriarratas ar chomhaontú agus ar cheadú
miontuairiscí gach cruinnithe den bhord stiúrthóirí ag an gcéad
chruinniú eile ina dhiaidh sin den bhord stiúrthóirí. Déanfar na
miontuairiscí sin a chéadú amhlaidh nó a cheadú faoi réir cibé
cáilithe agus modhnuithe a dhéanfar orthu ag an gcruinniú sin
ina dhiaidh sin. Glacfar miontuairisc ar aon mhodhnú nó cáiliú
den sórt sin i miontuairiscí an chruinnithe sin ina dhiaidh sin.

(10) Le linn dó nó di a chur faoi deara clár cruinnithe
stiúrthóirí comhair creidmheasa a ullmhú, déanfaidh an
cathaoirleach iarracht a chinntiú go ndéanfar am
leordhóthanach agus dóthanach a leithroinnt go sealadach ar na
nithe iomchuí ábhartha go léir a bheidh le plé.

(11) Freastalóidh stiúrthóirí an bhoird stiúrthóirí ar gach
cruinniú den bhord stiúrthóirí ach amháin murar féidir leo
freastal de dheasca imthosca nach raibh neart acu orthu.
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(12) Déanfar a mhéid is a fhreastalaíonn gach comhalta boird

ar chruinnithe an bhoird stiúrthóirí a thaifeadadh i miontuairiscí
an chruinnithe lena mbaineann.”.

17.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 55:

“55.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 53(1), áireofar na
nithe seo a leanas i bhfeidhmeanna boird stiúrthóirí de chuid
comhar creidmheasa:

(a) an straitéis don chomhar creidmheasa a leagan síos
trí straitéisí a ullmhú, lena n-áirítear rannpháirtíocht
ghníomhach i straitéisí agus scrúdú a dhéanamh
orthu, is straitéisí arna bhforbairt nó arna mbeartú
ag an mbainisteoir, ag an bhfoireann bainistíochta nó
ag daoine eile agus plean straitéiseach a ullmhú agus
a ghlacadh;

(b) faireachán a dhéanamh ar an tslí ina gcuirfidh an
comhar creidmheasa an plean straitéiseach i
ngníomh, athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht
an chomhair creidmheasa i gcoinne na dtomhas a
mhínítear sa phlean straitéiseach agus measúnú a
dhéanamh, ar bhonn rialta ach go bliantúil ar a
laghad, ar cé mar atá cuspóirí straitéiseacha an
chomhair creidmheasa á mbaint amach;

(c) athbhreithniú a dhéanamh ar phlean straitéiseach an
chomhair creidmheasa ar bhonn rialta, ach go
bliantúil ar a laghad, chun a chinntiú go leanfaidh sé
de bheith iomchuí agus cothrom le dáta agus an
plean straitéiseach a athrú nó a athmheas chun aon
athruithe is gá de bharr an athbhreithnithe a
chorprú;

(d) próiseas cinnteoireachta cuimsitheach a oibriú, trína
mbreithneofar na nithe go léir a mheasfaidh sé a
bheith iomchuí go hábhartha don chomhar
creidmheasa agus na cúiseanna lena bhreitheanna a
dhoiciméadú;

(e) bainisteoir, oifigeach bainistíochta priacail agus
oifigeach um chomhlíonadh a cheapadh agus
ceapachán aon chomhalta eile den fhoireann
bainistíochta a cheadú;

(f) a chinntiú go bhfuil foireann bainistíochta éifeachtach
ar bun;

(g) athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht an
bhainisteora go bliantúil agus faireachán a
dhéanamh ar bhonn leanúnach ar a iomchuibheas nó
ar a hiomchuibheas leanúnach le bheith ina
bhainisteoir nó ina bainisteoir;

(h) a chinntiú go ndéanfar feidhmíocht gach fostaí agus
gach cúntóra shaorálaigh eile a athbhreithniú agus
go ndéanfar faireachán uirthi ar bhonn leanúnach
chun a iomchuibheas nó a hiomchuibheas leanúnach
dá ról sa chomhar creidmheasa a chinntiú;
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(i) i gcomhairle leis an mbainisteoir, poist oifigeach eile

laistigh den chomhar creidmheasa a shainaithint, is
poist—

(i) ar gá iad chun an comhar creidmheasa a
bhainistiú go cuí,

(ii) gur dócha go gcuirfeadh siad ar chumas an duine
a bhfuil an post á shealbhú aige nó aici tionchar
suntasach a imirt ar sheoladh ghnóthaí an
chomhair creidmheasa,

agus dá ngairtear ‘an fhoireann bainistíochta’ san
Acht seo, i dteannta bhainisteoir agus oifigeach
bainistíochta priacail an chomhair creidmheasa;

(j) a chinntiú go bhfuil plean comharbais cuí ar bun i
leith gach ceann de na poist ar ionann iad agus an
fhoireann bainistíochta;

(k) formhaoirsiúchán cuí a fheidhmiú ar an tslí ar a
ndéanfaidh an fhoireann bainistíochta na straitéisí,
na spriocanna agus na cuspóirí comhaontaithe a
fhorghníomhú;

(l) na gnéithe go léir den chóras bainistíochta priacail a
athbhreithniú agus a cheadú ar bhonn rialta, ach go
bliantúil ar a laghad agus, go háirithe—

(i) iomchuibheas an chórais bainistíochta priacail a
mheasúnú,

(ii) aon athruithe ar an bplean straitéiseach a chur i
gcuntas, lena n-áirítear acmhainní an chomhair
creidmheasa nó an comhshaol seachtrach, agus

(iii) na bearta is gá chun aghaidh a thabhairt ar aon
easnaimh arna sainaithint sa chóras
bainistíochta priacail a ghlacadh;

(m) a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais go léir arna
bhforchur ar an gcomhar creidmheasa leis na
hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012,
nó fúthu, nó le haon reachtaíocht eile a bhaineann
le seirbhísí airgeadais, nó fúithi;

(n) oifigeach de chuid an chomhair creidmheasa a chur
as oifig, seachas stiúrthóirí nó comhaltaí den choiste
formhaoirsiúcháin boird, i gcás go ndéanfaidh an
bord stiúrthóirí a chinneadh go cuí gur mhainnigh an
duine lena mbaineann dualgais nó freagrachtaí a
chomhlíonadh;

(o) gach plean, beartas agus nós imeachta de chuid an
chomhair creidmheasa a cheadú, a athbhreithniú,
agus a thabhairt cothrom le dáta, más gá, ach go
bliantúil ar a laghad, lena n-áirítear an méid seo a
leanas:

(i) beartais iasachtóireachta, lena n-áirítear
teorainneacha iasachtóireachta;
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(ii) beartais i ndáil le scaireanna agus taiscí

comhaltaí, lena n-áirítear líon uasta na
scaireanna a fhéadfaidh comhalta a shealbhú,
agus uasmhéid a fhéadfaidh comhalta a
thaisceadh, a leagan síos;

(iii) beartais bainistíochta leachtaíochta;

(iv) beartais bainistíochta cúlchistí;

(v) beartais infheistíochta;

(vi) taiscithe i leith chistí an chomhair creidmheasa
agus sínitheoirí seiceanna, dréachtaí nó
doiciméad den tsamhail sin arna dtarraingt ar an
gcomhar creidmheasa a ainmniú;

(vii) caighdeáin iompair agus iompair eiticiúil
d’oifigigh;

(viii) beartais agus cleachtais luacha saothair;

(ix) plean agus beartais um chomhlíonadh;

(x) beartais bainistíochta taifead;

(xi) córais faisnéise agus beartais faisnéise
bainistíochta;

(xii) plean leanúnachais gnó;

(xiii) beartais bainistíochta sócmhainní agus dliteanas;

(xiv) beartais eisfhoinsithe;

(xv) beartas bainistíochta priacail;

(xvi) beartas coinbhleachtaí leasa;

(xvii) cibé nithe eile a fhorordóidh an Banc;

(p) an moladh do chomhaltaí díbhinní a cheadú do
chomhaltaí;

(q) a chinntiú go ndéanfar cuntais an chomhair
creidmheasa a chur isteach chun go ndéanfar
iniúchóireacht orthu;

(r) tuairisciú do chomhaltaí an chomhair creidmheasa ag
an gcruinniú ginearálta bliantúil, lena n-áirítear
comhalta den bhord a ainmniú chun na cuntais
bhliantúla a thíolacadh ag an gcruinniú ginearálta
bliantúil;

(s) aon nuashonrú ar ráitis airgeadais a chuireann an
bainisteoir ar fáil don bhord faoi alt 63A(4)(c) a
athbhreithniú agus a bhreithniú.

(2) Le linn dó breith a thabhairt ar róil, freagrachtaí agus
struchtúir riaracháin agus caidrimh tuairiscithe na n-oifigeach go
léir, cinnteoidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa nach
mbeidh aon duine aonair amháin freagrach as breitheanna
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ábhartha uile an chomhair creidmheasa a thabhairt ná nach
mbeidh rialú éifeachtach aige nó aici ar ghnó an chomhair
creidmheasa.

(3) Cuirfidh an bord stiúrthóirí próiseas bainistíochta priacail
i ngníomh a chinnteoidh go ndéanfar gach priacal suntasach a
shainaithint agus a mhaolú go dtí leibhéal a bheidh ar comhréir
le seasamh priacail an chomhair creidmheasa.

(4) Déanfaidh an bord stiúrthóirí, go bliantúil ar a laghad,
athbhreithniú cuimsitheach ar a fheidhmíocht fhoriomlán i leith
a chuspóirí agus déanfaidh sé aon athruithe nó feabhsuithe is gá
a chur i ngníomh.

(5) Déanfar an t-athbhreithniú arna dhéanamh ag an mbord
stiúrthóirí faoi fho-alt (4) a dhoiciméadú i scríbhinn.

(6) Leagfaidh an bord amach i scríbhinn, i leith feidhmiú
feidhmeanna ag bord stiúrthóirí comhair creidmheasa, clár nithe
nó earnálacha nithe a gceanglófar ceadú ón mbord ina leith agus
nach ceadmhach don bhord iad a shannadh do dhaoine eile lena
gcomhlíonadh thar ceann an bhoird. Úsáidfear an clár chun gach
céadú den sórt sin ag an mbord stiúrthóirí a thaifeadadh.

(7) I gcás go gcuirfidh an bord stiúrthóirí faoi deara aon ní a
bhaineann lena fheidhmeanna a chomhlíonadh nó a dhéanamh
thar a cheann, leanfaidh sé de bheith freagrach as an ní.

(8) Déanfaidh an bord athbhreithniú rialta, ach go bliantúil
ar a laghad, ar fheidhmíocht agus éifeachtacht na feidhme
iniúchóireachta inmheánaí, lena n-áirítear an chairt
iniúchóireachta inmheánaí agus an plean iniúchóireachta
inmheánaí a athbhreithniú agus a cheadú, agus aon
mhodhnuithe orthu a athbhreithniú agus a cheadú, agus a
chinntiú go ndéanfar iad a thabhairt cothrom le dáta agus go
ndéanfar aon saincheisteanna arna sainaithint san athbhreithniú
a bhainistiú agus a cheartú ar mhodh tráthúil.”.

18.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 55 (arna chur isteach le halt 17):

“55A.—(1) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa
duine dá líon a thoghadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an mbord, faoi réir an duine sin a bheith
incháilithe chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar bhord stiúrthóirí.

(2) Féadfar cibé teideal dá bhforáiltear i rialacha an
chomhair creidmheasa a ghairm den chathaoirleach ar bhord
stiúrthóirí comhair creidmheasa.

(3) Áirítear na feidhmeanna seo a leanas ar fheidhmeanna
an chathaoirligh ar chomhar creidmheasa:

(a) a chinntiú go n-oibreoidh cruinnithe an bhoird
stiúrthóirí ar mhodh éifeachtúil éifeachtach;

(b) pléití fónta agus díospóireacht fhónta a spreagadh ag
cruinnithe an bhoird stiúrthóirí;
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(c) cumarsáid éifeachtach a chur chun cinn idir comhaltaí

an bhoird stiúrthóirí agus idir bord stiúrthóirí agus
foireann bainistíochta an chomhair creidmheasa;

(d) a chur faoi deara go ndéanfaidh an rúnaí an clár a
leagan amach, a bheith ag freastal ar chruinnithe an
bhoird stiúrthóirí agus a bheith i gceannas orthu;

(e) a chinntiú go gcomhlíonfaidh an coiste ainmniúcháin
freagrachtaí an choiste sin, arna leagan amach in alt
56B(4);

(f) meastóireacht feidhmíochta ar gach comhalta den
bhord stiúrthóirí a sheoladh go bliantúil chun a
chinntiú go gcomhlíonann gach stiúrthóir na
hoibleagáidí faoi reachtaíocht a bhaineann le
seirbhísí airgeadais agus cuspóirí an bhoird
stiúrthóirí arna leagan amach i bplean straitéiseach
an chomhair creidmheasa;

(g) obair an choiste formhaoirsiúcháin boird a éascú trí
gach cúnamh réasúnach a sholáthar dó chun a
chumasú don choiste sin a fheidhmeanna a
chomhlíonadh;

(h) a chinntiú go ndéanfaidh an bord stiúrthóirí, agus
gach duine díobh, coinbhleachtaí leasa a bhainistiú
go cuí, de réir alt 69.

(4) Ní bheidh stiúrthóir de chuid an chomhair creidmheasa
incháilithe lena thoghadh nó lena toghadh mar chathaoirleach,
más rud é, aon tráth le linn na 5 bliana roimh an toghchán, go
raibh an stiúrthóir–

(a) ina fhostaí nó ina fostaí de chuid an chomhair
creidmheasa sin, nó

(b) ina dhuine nó ina duine a ghníomhaigh in aon cháil
bainistíochta (cibé acu go saorálach nó ar bhonn
íocaíochta) sa chomhar creidmheasa sin,

agus, chun críocha an fho-ailt seo, folaíonn ‘a ghníomhaigh in
aon cháil bainistíochta’ ról a chomhlíonadh i gcás go raibh an
duine in ann tionchar suntasach a imirt ar sheoladh ghnóthaí an
chomhair creidmheasa ach ní fholaíonn sé gníomhú mar
chomhalta den bhord stiúrthóirí ná mar chomhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird.

(5) Faoi réir fho-alt (7)(a), is tréimhse aon bhliana amháin a
bheidh i dtéarma oifige cathaoirligh de chuid bord stiúrthóirí.

(6) Ní fhónfaidh cathaoirleach boird stiúrthóirí ar feadh níos
mó ná 4 théarma chomhleanúnacha sa phost sin agus, ar é nó í
fónamh amhlaidh, ní bheidh sé nó sí incháilithe chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach—

(a) go dtí go mbeidh stiúrthóir eile tar éis fónamh ar
feadh aon téarma amháin ar a laghad mar
chathaoirleach, nó
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(b) i gcás go mbeidh stiúrthóir eile den sórt sin tar éis

fónamh ar feadh níos lú ná aon bhliain amháin, go
dtí go mbeidh 2 stiúrthóir nó níos mó tar éis fónamh
mar chathaoirleach ar feadh tréimhse atá
comhionann le haon téarma iomlán amháin ar a
laghad,

ach ní choiscfidh aon ní san alt seo iar-chathaoirleach an bhoird
stiúrthóirí a roghnú faoi alt 54(2) chun bheith i gceannas ar
chruinniú den bhord i gcás go mbeidh an cathaoirleach agus,
más iomchuí, an leaschathaoirleach, as láthair.

(7) Scoirfidh duine de bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar bhord stiúrthóirí, más rud é—

(a) go scoirfidh an duine de bheith ina stiúrthóir ar aon
chúis, nó

(b) go n-éiríonn an duine as de bheith ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach de réir fho-alt (8).

(8) Féadfaidh stiúrthóir éirí as de bheith ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach den bhord stiúrthóirí tríd an éirí as a chur
i scríbhinn chuig rúnaí an chomhair creidmheasa.”.

19.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 56:

“56A.—(1) Faoi réir fhorálacha eile na nAchtanna um
Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012 agus aon ní arna fhorordú
ag an mBanc, féadfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa a
chur faoi deara go ndéanfaidh coiste aon ní a bhaineann lena
fheidhmeanna a chomhlíonadh nó a chur i gcrích thar a cheann,
is coiste a mbeidh stiúrthóirí go hiomlán ar áireamh ann nó is
coiste a mbeidh tromlach stiúrthóirí ar áireamh ann, chun
gníomhú thar ceann an bhoird stiúrthóirí i leith nithe a bheidh
le comhlíonadh nó le cur i gcrích.

(2) Maidir le breith ón mbord stiúrthóirí lena gcuirfear faoi
deara aon ní a bhaineann lena fheidhmeanna a chomhlíonadh
nó a chur i gcrích thar a cheann faoi fho-alt (1), glacfar í ag
cruinniú den bhord.

(3) Féadfaidh an Banc a fhorordú go mbunóidh comhair
chreidmheasa i gcoitinne nó aon earnáil nó earnálacha de
chomhair chreidmheasa ceann amháin nó níos mó de na coistí
seo a leanas, ar stiúrthóirí de chuid an chomhair creidmheasa a
bheidh sna comhaltaí uile de nó díobh:

(a) coiste iniúchóireachta;

(b) coiste priacail;

(c) coiste luacha saothair.

(4) I gcás nach gceanglaítear ar chomhar creidmheasa coiste
a bhunú lena mbaineann fo-alt (3), maidir leis an gcomhar
creidmheasa—

(a) i gcás go mbeidh coiste den sórt sin ar bun cheana
féin tráth thosach feidhme an ailt seo den chéad uair,
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tabharfaidh sé breith a luaithe is indéanta ina
dhiaidh sin maidir le cibé acu a leanfar leis an gcoiste
nó nach leanfar, nó

(b) aon tráth tar éis tosach feidhme den sórt sin, féadfaidh
sé breith a thabhairt go saorálach coiste den sórt sin
a bhunú, má mheasann sé gur cuí agus comhréireach
déanamh amhlaidh,

agus beidh feidhm ag forálacha an ailt seo maidir leis an
gcomhar creidmheasa, i leith an choiste lena leanfar nó a
bhunófar amhlaidh amhail is dá gceanglófaí an coiste sin a
bhunú faoi fho-alt (3).

(5) Déanfaidh an bord stiúrthóirí breith ón mbord faoi fho-
alt (1) a dhoiciméadú i scríbhinn agus áireofar sa doiciméadú
sin—

(a) téarmaí tagartha an choiste lena n-áirítear—

(i) ábhar an réimse lena mbaineann agus
freagrachtaí faoi seach an bhoird stiúrthóirí agus
an choiste araon a shainaithint,

(ii) na nithe a dtabharfaidh an coiste breith orthu,
agus na breitheanna sin a mbeidh gá le ceadú
an bhoird maidir leo, a shainaithint,

(iii) sceideal nithe arna bhforchoimeád don bhord
stiúrthóirí a chomhlíonfadh nó a dhéanfadh an
coiste ar shlí eile,

agus

(b) na nósanna imeachta chun faireachán agus
doiciméadú i scríbhinn a dhéanamh ar fheidhmiú na
nithe a bheidh le comhlíonadh thar ceann an bhoird.

(6) Ceapfaidh an bord stiúrthóirí comhaltaí gach coiste lena
mbaineann fo-alt (1).

(7) Maidir le duine a cheapfar chuig coiste—

(a) beidh oifig á sealbhú aige nó aici go dtí an chéad
chruinniú ginearálta eile ag a dtionólfar toghchán
don bhord stiúrthóirí, nó cibé tréimhse is giorra ná
sin a shonrófar tráth a cheapfar an duine ar an
gcoiste, agus

(b) féadfar é nó í a bhaint den choiste le breith ón
mbord stiúrthóirí.

(8) Le linn dó comhaltaí a cheapadh do choiste lena
mbaineann fo-alt (1), cinnteoidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa—

(a) go mbeidh cothromaíocht chuí ar gach coiste agus an
dóthain scileanna agus saineolais ar fáil dó chun na
nithe arna dtarmligean dó a chomhlíonadh, agus

(b) más gá, go mbeidh cuid de chomhaltaí an choiste nó
iad go léir toilteanach dul faoi oiliúint iomchuí chun
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a gcuid scileanna agus taithí a fheabhsú chun
feidhmeanna a chomhlíonadh i gcomhthéacs mhír
(a).

(9) Chun críocha coiste lena mbaineann fo-alt (1), ceapfaidh
an bord stiúrthóirí nó, ina n-éagmais sin, an coiste lena
mbaineann i gcomhairle le rúnaí an comhair chreidmheasa,
rúnaí don choiste. Comhlíonfaidh rúnaí do choiste na
feidhmeanna céanna don choiste a chomhlíonann an rúnaí don
chomhar creidmheasa faoi fho-ailt (3), (5), (7) agus (8) d’alt 54.

(10) Comhlíonfaidh comhaltaí coiste lena mbaineann fo-alt
(1) a bhfeidhmeanna mar chomhaltaí den sórt sin ar mhodh a
bheidh i gcomhréir le feidhmiú feidhmeanna ag comhaltaí de
bhord an chomhair creidmheasa, i dteannta a chéile agus go
leithleach araon, amhail is dá mba é an coiste an bord agus dá
réir sin, beidh feidhm ag forálacha alt 54, seachas fo-alt (1), a
bhaineann leis an mbord, faoi réir aon mhodhnuithe is gá,
maidir leis an gcoiste.

(11) Déanfar cathaoirleacht ar choiste lena mbaineann fo-alt
(1) ar cibé modh dá bhforáiltear ina théarmaí tagartha nó, i gcás
nach bhforáiltear amhlaidh, de réir bhreith an choiste.

(12) Maidir le bord stiúrthóirí comhair creidmheasa—

(a) féadfaidh sé cibé coistí eile is cuí leis na stiúrthóirí a
bhunú, agus

(b) beidh cibé coistí eile (más ann) arna bhforordú ag an
mBanc aige.

(13) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa
iarracht, agus comhaltas aon choiste faoin alt seo á
chomhdhéanamh aige, a chinntiú nach mbeidh aon stiúrthóir
aonair amháin in ann tionchar ná rialú iomarcach a imirt, i leith
ghnóthaí gnó an chomhair creidmheasa, trí bheith ina chomhalta
nó ina comhalta ar choistí.

(14) Déanfaidh gach coiste, go ráithiúil ar a laghad i ngach
bliain, tuarascáil fhoirmiúil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
bhoird stiúrthóirí i scríbhinn maidir lena ghníomhaíochtaí agus
lena phléití.”.

20.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 56A (arna chur isteach le halt 19):

“56B.—(1) Bunóidh bord stiúrthóirí de chuid comhar
creidmheasa coiste (dá ngairtear “Coiste ainmniúcháin” san
Acht seo) ar de réir fho-alt (13) a thoghfar a chomhaltaí.

(2) Ní bheidh níos lú ná 3 chomhalta ná níos mó ná 5
chomhalta ar an gcoiste ainmniúcháin.

(3) Ní bheidh ach comhaltaí de bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa incháilithe chun fónamh ar choiste ainmniúcháin
an chomhair creidmheasa.

(4) Beidh an coiste ainmniúcháin freagrach as na nithe seo
a leanas:
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
(a) iarrthóirí a ainmneofar lena gceapadh ar an mbord

stiúrthóirí a shainaithint;

(b) glacadh le hainmniúcháin iarrthóirí a mholfar lena
gceapadh ar an mbord stiúrthóirí;

(c) (i) iarrthóirí a mholadh, a thoghfar ag cruinniú
ginearálta, chun bheith ina gcomhaltaí den
bhord, agus

(ii) más rud é go ndéanfaidh an Banc é a fhorordú
chun críocha alt 53(15), ar a laghad cibé
iarrthóirí agus cibé líon díobh is gá, a
bhreithneofar lena gceapadh chun folúntais ar
an mbord stiúrthóirí a líonadh, a mholadh;

(d) duine breise a mholadh chun bheith ina stiúrthóir ar
an gcomhar creidmheasa de bhun alt 95A(1);

(e) cúnamh a thabhairt don chomhar creidmheasa aon
oibleagáidí de chuid an chomhair creidmheasa a
chomhlíonadh faoi alt 23 den Acht um Athchóiriú
an Bhainc Ceannais, 2010, i ndáil le haon iarrthóirí
a mholfar chun feidhmeanna rialaithe
réamhcheadaitheacha a chomhlíonadh (arna
bhforléiriú de réir alt 22 den Acht sin);

(f) cúnamh a thabhairt don chomhar creidmheasa aon
seiceálacha a dhéanamh, is seiceálacha a bhfuil an
comhar creidmheasa ag gabháil do láimh chun a
chumasú dó a oibleagáidí faoi alt 21 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010 a
chomhlíonadh;

(g) a chur in iúl do gach iarrthóir ionchasach le fógra i
scríbhinn, sula ndéanfar é nó í a mholadh mar
iarrthóir de réir mhír (c), faoin ngealltanas ama a
mbeifear ag súil leis uaidh nó uaithi i leith an róil a
bheidh aige nó aici mar stiúrthóir;

(h) a chinntiú go bhfuil plean comharbais cuí ar bun don
bhord stiúrthóirí;

(i) a chinntiú go ndéanfar gach stiúrthóir a ionduchtú go
cuí sa ról a bheidh aige nó aici ar an mbord
stiúrthóirí chun a chinntiú go mbeidh dóthain
tuisceana aige nó aici ar straitéis, oibríochtaí agus
feidhmíocht an chomhair creidmheasa, agus go
mbeidh oiliúint chuí air nó uirthi iontu;

(j) a chinntiú go dtarlóidh an próiseas ionduchtaithe agus
an oiliúint dá dtagraítear i mír (i) a luaithe is
indéanta agus in aon chás tráth nach déanaí ná 6 mhí
tar éis stiúrthóir a cheapadh ar an mbord stiúrthóirí;

(k) oiliúint bhreise a eagrú, cibé acu go leithleach nó i
dteannta a chéile, do chomhaltaí an bhoird
stiúrthóirí i gcaitheamh a dtéarmaí ceapacháin faoi
seach a mhéid a mheasfaidh an coiste ainmniúcháin
is gá chun go dtabharfaidh an bord stiúrthóirí
breitheanna atá bunaithe ar an bhfaisnéis;
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(l) taifead i scríbhinn a chothabháil ar na tréimhsí ama

a raibh duine ag fónamh mar chomhalta de bhord
stiúrthóirí an chomhair creidmheasa.

(5) Is trí choiste ainmniúcháin an chomhair creidmheasa a
mholfar gach iarrthóir a bheidh le hainmniú lena cheapadh nó
lena ceapadh mar chomhalta de bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa. Ní chuirfear aon duine chun cinn ar shlí eile lena
thoghadh nó lena toghadh ná ní lorgóidh duine ar bith go
dtoghfar é nó í ag cruinniú ginearálta bliantúil ná ag cruinniú
ginearálta speisialta an chomhair creidmheasa ag a ndéantar
toghchán do chomhaltaí an bhoird stiúrthóirí a thionól.

(6) Cinnteoidh an coiste ainmniúcháin go bhfaighidh sé
ainmniúcháin chun daoine a cheapadh mar chomhaltaí de bhord
stiúrthóirí comhair creidmheasa in am roimh aon chruinniú
ginearálta bliantúil nó cruinniú ginearálta speisialta ag a
dtionólfar toghchán do chomhaltaí den sórt sin, chun a chumasú
go gcomhlíonfar aon cheanglais le Cuid 3 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, nó fúithi, sula
n-ainmneofar na daoine sin lena gceapadh.

(7) Le linn dó iarrthóirí ionchasacha a shainaithint faoi fho-
alt (4)(a) agus i ndiaidh iarrthóirí a bhreithniú faoi fho-alt 4(c),
breithneoidh an coiste ainmniúcháin an chothromaíocht
scileanna, taithí agus eolais atá ar an mbord stiúrthóirí reatha
agus aon athbhreithniú a dhéanfar faoi fho-alt (11).

(8) Le linn dó na hiarrthóirí a mholfar a bhreithniú faoi mhír
(4)(c), beidh aird ag an gcoiste ainmniúcháin ar na nithe seo
a leanas—

(a) an líon stiúrthóirí ar an mbord stiúrthóirí agus an líon
folúntas a bheidh le líonadh,

(b) an bhféadfadh sé go n-eascródh coinbhleachtaí leasa
ionchasacha as duine a cheapadh ar an mbord
stiúrthóirí i gcás go n-ainmneofaí agus go gceapfaí
an duine sin go cuí ar an mbord, agus

(c) aon ní eile a fhorordóidh an Banc.

(9) Déanfar aon choinbhleacht ionchasach dá dtagraítear i
bhfo-alt (8) a thabhairt ar a n-aird seo a leanas—

(a) i gcás gurb iomchuí fo-alt (4)(c)(i), comhaltaí an
chomhair creidmheasa ag an gcruinniú ginearálta
lena mbaineann, agus

(b) i gcás gurb iomchuí fo-alt (4)(c)(ii), stiúrthóirí bhord
stiúrthóirí an chomhair creidmheasa ag an gcruinniú
boird lena mbaineann.

(10) Ní mholfaidh an coiste ainmniúcháin ceapacháin don
bhord stiúrthóirí ná ní cheadóidh sé do cheapacháin leanúint ar
aghaidh i gcás go mbeidh coinbhleachtaí leasa ann nó go
bhféadfadh go n-eascródh siad ar dhóigh a d’fhéadfadh, ina
thuairim, difear suntasach a dhéanamh do chumas an bhoird
stiúrthóirí oibriú de réir alt 69(1).

(11) Déanfaidh an coiste ainmniúcháin athbhreithniú ar
chomhdhéanamh an bhoird stiúrthóirí uair sa bhliain ar a laghad
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chun aon easnaimh i gcomhdhéanamh an bhoird a shainaithint.
San athbhreithniú, cinnfear cibé atá nó nach bhfuil aon
easnaimh sa chothromaíocht scileanna i measc chomhaltaí an
bhoird stiúrthóirí agus déanfar nithe eile a bhreithniú, is nithe a
bhaineann le heasnaimh a fhorordóidh an Banc.

(12) Déanfaidh an coiste ainmniúcháin—

(a) athbhreithniú foirmiúil ar chomhaltas aon duine is
comhalta den bhord stiúrthóirí ar feadh tréimhse is
faide ná an 12 bhliana san iomlán arna ceadú faoin
gCuid seo, agus

(b) an réasúnaíocht chun go leanfar le comhaltas an duine
sin a dhoiciméadú.

(13) (a) Ag cruinniú de bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa—

(i) a thionólfar go díreach tar éis an chruinnithe
eagraíochta, tar éis cruinniú ginearálta bliantúil
nó cruinniú ginearálta speisialta ag a dtionólfar
toghchán do chomhaltaí an bhoird stiúrthóirí,
agus

(ii) ar comhalta den choiste formhaoirsiúcháin boird
atá ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach air,

déanfaidh an bord, le rúnbhallóid, stiúrthóirí a
thoghadh chun cibé poist a bheidh folamh an tráth
sin ar an gcoiste ainmniúcháin a líonadh.

(b) I gcás corrfholúntas ar an gcoiste ainmniúcháin,
féadfaidh an bord stiúrthóirí, le rúnbhallóid,
stiúrthóir a thoghadh chun an folúntas sin a líonadh
go dtí an chéad chruinniú eile ag ar cheart, de réir
mhír (a), toghchán a dhéanamh, chun aon fholúntas
ar an gcoiste ainmniúcháin a líonadh.”.

21.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 63:

“63A.—(1) Ceapfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa
pearsa aonair don ról mar bhainisteoir ar an gcomhar
creidmheasa.

(2) Is é nó í príomh-oifigeach an chomhair creidmheasa a
bheidh ina bhainisteoir nó ina bainisteoir ar chomhar
creidmheasa agus a bheidh freagrach as oibríochtaí,
comhlíonadh agus feidhmíocht an chomhair creidmheasa a
bhainistiú ó lá go lá agus beidh sé nó sí freagrach don bhord
stiúrthóirí maidir lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna a
chomhlíonadh.

(3) Faoi réir na nAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997
go 2012, déanfaidh an bord stiúrthóirí aon nithe a fhorordóidh
an Banc agus reachtaíocht eile a bhaineann le seirbhísí
airgeadais, feidhmeanna an bhoird stiúrthóirí agus an
bhainisteora, faoi seach, ar chomhar creidmheasa agus roinnt na
bhfreagrachtaí eatarthu, a bhunú go soiléir, a dhoiciméadú go
foirmiúil i scríbhinn agus a cheadú.
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(4) Áirítear na feidhmeanna seo a leanas ar fheidhmeanna

an bhainisteora ar chomhar creidmheasa:

(a) gan dochar d’fheidhmiú a fheidhmeanna ag an mbord
stiúrthóirí faoi fho-alt (1)(a) d’alt 55, straitéisí le
haghaidh an phlean straitéisigh, a cheanglaítear ar an
mbord stiúrthóirí a ullmhú agus a cheadú faoin bhfo-
alt sin, a ullmhú agus a mholadh don bhord
stiúrthóirí chun díospóireacht agus grinnscrúdú a
dhéanamh orthu agus iad a cheadú;

(b) na straitéisí arna gcomhaontú ag an mbord stiúrthóirí
a chur i ngníomh de réir na gcaighdeán arna leagan
amach sa phlean straitéiseach nó mar a cheanglóidh
an bord stiúrthóirí ar shlí eile;

(c) an bord stiúrthóirí a thabhairt cothrom le dáta maidir
le staid airgeadais an chomhair creidmheasa, lena
n-áirítear ráitis airgeadais neamhiniúchta a chur faoi
bhráid an bhoird stiúrthóirí ar bhonn míosúil ina
leagtar amach staid airgeadais an chomhair
creidmheasa;

(d) cibé daoine agus cibé líon daoine a cheapadh, nó a
chur faoi deara iad a cheapadh, mar fhostaithe nó
mar chúntóirí saorálacha de réir mar a mheasfaidh
an bainisteoir is cuí tar éis dul i gcomhairle le
foireann bainistíochta an chomhair creidmheasa;

(e) cibé tuarascálacha agus tuairisceáin airgeadais a
cheanglóidh iniúchóir an chomhair creidmheasa a
ullmhú, nó a chur faoi deara iad a ullmhú;

(f) na córais chuí rialaithe inmheánaigh a bheidh
ceadaithe ag an mbord stiúrthóirí a chur i ngníomh;

(g) a chinntiú go gcuirfear an t-airgead tirim go léir i
dtaisce de réir threoracha an bhoird stiúrthóirí;

(h) cibé nithe eile a shannfaidh an bord stiúrthóirí go cuí
don bhainisteoir.

(5) Le linn dó duine a cheapadh mar bhainisteoir comhair
creidmheasa, cinnteoidh a bhord stiúrthóirí go gcomhlíonfaidh
an duine na ceanglais dhlíthiúla go léir (lena n-áirítear ceanglais
a fhorordóidh an Banc) is gá chun go gceapfaí é nó í.”.

22.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 65:

“65.—(1) Féadfaidh an bord stiúrthóirí—

(a) ceapachán duine a cheadú, is ceapachán arna
dhéanamh ag an mbainisteoir, seachas comhalta den
bhord, comhalta den choiste rialaithe creidmheasa
nó oifigeach rialaithe creidmheasa, mar oifigeach
creidmheasa a oibreoidh faoi mhaoirsiú an choiste
creidmheasa, agus

(b) an chumhacht a shannadh don oifigeach creidmheasa
creidmheas a cheadú thar a cheann—

41

Cd.2 A.21

An t-oifigeach
creidmheasa agus
an t-oifigeach
rialaithe
creidmheasa.



Cd.2 A.22

Stiúrthóirí: fionraí
agus cur as oifig ag
coiste
formhaoirsiúcháin
boird.

42

[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
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(i) atá urraithe go hiomlán ag scairshealbhán an

chomhalta iasachtaigh nó go feadh méid is mó
ná an scairshealbhán sin, nó

(ii) a cháilíonn mar chreidmheas éigeandála laistigh
de cibé mínithe agus teorainneacha maidir le
méid, leis na téarmaí aisíocaíochta agus an
t-urrús is gá le haghaidh creidmheas éigeandála
a bhunóidh an bord stiúrthóirí i scríbhinn,

agus déanfaidh an bord stiúrthóirí méid an bharrachais dá
dtagraítear i mír (b)(i) a chinneadh ó am go ham.

(2) Déanfaidh an t-oifigeach creidmheasa taifead ar gach
iarratas ar chreidmheas a ceadaíodh nó nár ceadaíodh a
thabhairt don choiste creidmheasa tráth nach déanaí ná 7 lá ón
iarratas a fháil.

(3) I gcás go mbeidh an chumhacht chun creidmheas a
cheadú sannta ag an mbord stiúrthóirí faoi fho-alt (1)(b),
déanfaidh oifigeach creidmheasa fiosrúchán maidir le carachtar
agus imthosca airgeadais an iarratasóra ar chreidmheas agus
maidir leis an urrús a thairgtear, más ann—

(a) d’fhonn cumas an iarratasóra iasacht a aisíoc de réir
a théarmaí a fháil amach, agus

(b) d’fhonn a chinntiú nach mbainfidh priacal míchuí do
choigiltis comhaltaí má sholáthraítear creidmheas.

(4) Féadfaidh an Bord ceapachán duine a cheadú, is
ceapachán arna dhéanamh ag an mbainisteoir, seachas comhalta
den bhord, comhalta den choiste creidmheasa nó oifigeach
creidmheasa, mar oifigeach rialaithe creidmheasa a thabharfaidh
cúnamh don choiste rialaithe creidmheasa agus a oibreoidh
faoina mhaoirsiú agus faoina rialú.”.

23.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach in ionad alt 66:

“66.—(1) Má bhreithníonn coiste formhaoirsiúcháin boird de
chuid comhar creidmheasa go bhfuil aon ghníomh arna ghlacadh
nó aon bhreith arna tabhairt ag comhalta den bhord stiúrthóirí
ar gníomh é nó ar breith í, i dtuairim an choiste, is tuairim a
thabharfar i scríbhinn don stiúrthóir lena mbaineann, nach
bhfuil de réir cheanglais na Coda seo, ansin, tar éis dul i
gcomhairle leis an mBanc, féadfaidh an coiste—

(a) an stiúrthóir a chur ar fionraí, le héifeacht láithreach,
le vóta d’aonghuth ó chomhaltaí uile an choiste a
chaithfear ag cruinniú den choiste arna ghairm chun
fionraí an stiúrthóra a bhreithniú, nó

(b) cruinniú ginearálta speisialta den chomhar
creidmheasa a thionól chun breithniú a dhéanamh i
dtaobh an gcuirfear an stiúrthóir as oifig i bhfianaise
an ghnímh a rinne nó na breithe a thug an
stiúrthóir sin,
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ach ní dhéanfar aon bhearta faoin bhfo-alt seo gan deis a
thabhairt don stiúrthóir lena mbaineann éisteacht a fháil ó
chomhaltaí an choiste formhaoirsiúcháin boird.

(2) I gcás go mbeidh stiúrthóir de chuid comhar creidmheasa
arna chur nó arna cur ar fionraí ag an gcoiste formhaoirsiúcháin
boird de réir fho-alt (1), déanfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird, laistigh de 7 lá ón bhfionraí sin, cruinniú ginearálta
speisialta a thionól—

(a) chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfionraí, agus

(b) chun breithniú a dhéanamh i dtaobh an gcuirfear an
stiúrthóir as oifig ag féachaint don ghníomh a bheidh
déanta nó don bhreith a bheidh tugtha ag an
stiúrthóir sin.

(3) I gcás go ndéanfaidh an coiste formhaoirsiúcháin boird
cruinniú ginearálta speisialta a thionól chun críocha an ailt seo,
féadfaidh an comhar creidmheasa, le rún ó thromlach na
gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ag an gcruinniú
ginearálta speisialta sin—

(a) fionraí an stiúrthóra lena mbaineann a dhaingniú agus
an stiúrthóir sin a chur as oifig,

(b) fionraí an stiúrthóra sin a chealú, nó

(c) an stiúrthóir sin a chur as oifig,

ach ní dhéanfar stiúrthóir ar bith a chur as oifig amhlaidh gan
deis a thabhairt dó nó di éisteacht a fháil ó na comhaltaí a
bheidh i láthair ag an gcruinniú.

(4) Déanfaidh rúnaí an chomhair creidmheasa, tráth nach
déanaí ná 21 lá roimh dháta an chruinnithe ghinearálta speisialta
ag a bhfuil sé beartaithe rún dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a
thairiscint, fógra i scríbhinn faoin gcruinniú sin a thabhairt don
stiúrthóir lena mbaineann.

(5) I gcás go dtabharfar fógra i dtaobh rún beartaithe chun
stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo agus go ndéanfaidh an
stiúrthóir lena mbaineann uiríll i scríbhinn (nach mbeidh thar
fhad réasúnach) i ndáil leis chuig an gcomhar creidmheasa agus
go n-iarrfaidh sé nó sí go gcuirfí na huiríll sin in iúl do
chomhaltaí an chomhair creidmheasa, ansin, déanfaidh an
comhar creidmheasa, mura bhfaighidh sé na huiríll ró-dhéanach
chun déanamh amhlaidh, na nithe seo a leanas, faoi réir fho-
alt (7)—

(a) luafaidh sé, in aon fhógra i dtaobh an rúin a
thabharfar do chomhaltaí an chomhair creidmheasa,
go ndearnadh na huiríll, agus

(b) cuirfidh sé cóip de na huiríll chuig gach comhalta den
chomhar creidmheasa a mbeidh fógra faoin
gcruinniú curtha chuige nó chuici.

(6) Faoi réir fho-alt (7), agus cibé acu atá nó nach bhfuil
cóipeanna d’aon uiríll arna ndéanamh aige curtha mar a luaitear
i bhfo-alt (5), féadfaidh an stiúrthóir lena mbaineann a cheangal,
gan dochar dá cheart nó dá ceart éisteacht ó bhéal a fháil, go
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léifear amach na huiríll arna ndéanamh aige nó aici ag an
gcruinniú ginearálta speisialta.

(7) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (5) agus (6) más rud é, ar
iarratas ón gcomhar creidmheasa nó ó aon duine a éileoidh gurb
éagóir leis nó léi é, gur deimhin leis an mBanc go dtarlódh, dá
ndéanfaí de réir na bhfo-alt, go laghdófaí go mór muinín an
phobail as an gcomhar creidmheasa nó go bhfuil mí-úsáid, nó
gur dóigh go mbeidh mí-úsáid, á baint as na cearta a thugtar leis
na hailt sin chun poiblíocht gan ghá a áirithiú do ní
clúmhillteach.

(8) I gcás go gcuirfear stiúrthóir de chuid comhar
creidmheasa as oifig ag cruinniú ginearálta speisialta de bhun an
ailt seo, déanfar an folúntas arbh é an cur as oifig ba chúis leis
a líonadh ar cibé modh a chinnfear ag an gcruinniú.”.

24.—Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid IV tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 66:

“Ceanglais rialachais ghinearálta.

Socruithe
rialachais i
gcomhair
chreidmheasa.

66A.—(1) Maidir leis na socruithe rialachais a
bheidh ag comhar creidmheasa—

(a) is é a bheidh iontu socruithe rialachais a
chinnteoidh go ndéanfar
formhaoirsiúchán éifeachtach ar
ghníomhaíochtaí an chomhair
creidmheasa, agus déanfar cineál, scála
agus castacht an ghnó atá á sheoladh a
chur san áireamh iontu,

(b) áireofar iontu struchtúr eagraíochta
soiléir ina mbeidh línte tuairiscithe
dea-shainithe, trédhearcacha agus
comhréireacha,

(c) déanfar iad a dhoiciméadú agus leagfar
amach róil, freagrachtaí agus
cuntasachtaí na n-oifigeach go soiléir i
scríbhinn iontu,

(d) déanfar iad a chur in iúl i scríbhinn do
na hoifigigh go léir sa chomhar
creidmheasa, agus

(e) beidh siad faoi réir athbhreithniú
inmheánach rialta ag an mbord
stiúrthóirí ar bhonn bliantúil ar a
laghad.

(2) Beidh an formhaoirsiú, na beartais, na
nósanna imeachta, na cleachtais, na córais, na
rialuithe, na scileanna, an saineolas agus na
socruithe tuairiscithe ar bun ag comhar
creidmheasa chun a chinntiú go gcomhlíonfar na
ceanglais atá leagtha amach sa Chuid seo.



[2012.] [Uimh. 40.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
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Beartais agus
cleachtais
luacha
saothair.

66B.—Déanfaidh comhar creidmheasa beartais
agus cleachtais luacha saothair a chur ar bun a
bheidh ar comhréir le bainistiú priacail fhónta
éifeachtach agus a chuirfidh an céanna chun cinn.

Tuairisciú don
Bhanc.

66C.—(1) Cuirfidh comhar creidmheasa ráiteas
bliantúil um chomhlíonadh faoi bhráid an Bhainc
ina ndeimhneofar go bhfuil sé ag comhlíonadh
cheanglais na Coda seo agus aon rialachán eile a
fhorordóidh an Banc fúithi lena n-áirítear
rialacháin lena leagtar amach foirm agus ábhar an
ráitis sin.

(2) Déanfaidh comhar creidmheasa an ráiteas
bliantúil um chomhlíonadh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a chur faoi bhráid an Bhainc laistigh de 2
mhí ó dheireadh gach bliana airgeadais de chuid
an chomhair creidmheasa, nó le cibé minicíocht
eile a chuirfidh an Banc in iúl don chomhar
creidmheasa ó am go ham.”.

25.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 69:

“69.—(1) Cinnteoidh oifigigh comhair creidmheasa, lena
n-áirítear comhaltaí a bhoird stiúrthóirí, gach tráth go
ngníomhóidh siad go leithleach, agus i dteannta a chéile agus
iad ag gníomhú sa cháil sin, ar mhodh a bheidh saor ó
choinbhleachtaí leasa.

(2) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair creidmheasa beartas
a cheadú agus a dhoiciméadú i scríbhinn chun coinbhleachtaí
leasa a shainaithint, a bhainistiú agus a réiteach agus beidh
feidhm ag an mbeartas sin maidir le hoifigigh uile comhair
creidmheasa.

(3) Déanfaidh gach oifigeach de chuid comhar creidmheasa
na coinbhleachtaí ionchasacha go léir idir a chuid nó a cuid
leasanna féin agus leasanna an chomhair creidmheasa a
shainaithint agus glacfaidh sé nó sí gach beart is gá chun a
chinntiú nach mbeidh tionchar ag aon leas eile ar an ról atá aige
nó aici sa chomhar creidmheasa.

(4) Ní dhéanfaidh oifigeach comhair creidmheasa, ar aon slí,
go díreach ná go neamhdhíreach, páirt a ghlacadh in aon ní a
bhreithniú nó a chinneadh, is ní ina bhfuil leas airgid nó
coinbhleacht leasa eile aige nó aici, nó ag comhlacht a bhfuil sé
nó sí bainteach leis, nó i gcás go mbraitear le réasún
coinbhleacht leasa a bheith ann, agus dá réir sin, tarraingeoidh
oifigeach siar as aon chruinniú nó as aon chuid de chruinniú a
mbeidh ní den sórt sin á bhreithniú nó á chinneadh lena linn.

(5) Más rud é, ar leith ón alt seo, go bhfágfaí an cruinniú gan
chóram dá dtarraingeodh oifigeach siar as cruinniú de bhun fho-
alt (4), measfar gurb ionann na comhaltaí atá fágtha agus córam,
fad a bheidh an ní a bheidh i gceist á bhreithniú nó á chinneadh.

(6) Maidir le hoifigeach den chomhar creidmheasa a bhfuil
leas aige nó aici, nó a thiocfaidh chun leas a bheith aige nó aici,
go díreach nó go neamhdhíreach, iontu seo a leanas—
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(a) conradh a dhéanann an comhar creidmheasa nó a

bheartaíonn an comhar creidmheasa a dhéanamh nó
a bheartaíonn an comhar creidmheasa a leasú,

(b) aon ní arna fhorordú ag an mBanc chun críocha an
ailt seo, nó

(c) aon ní eile arna shainaithint ag an mbord stiúrthóirí
chun críche an ailt seo,

ansin, déanfaidh an t-oifigeach cineál an leasa atá aige nó aici
a dhearbhú—

(i) i gcás gurb é nó gurb í an t-oifigeach sin cathaoirleach
an bhoird stiúrthóirí, i scríbhinn don bhord
stiúrthóirí agus déanfar an dearbhú a sheirbheáil ar
an rúnaí,

(ii) i gcás gurb é nó gurb í an t-oifigeach sin an rúnaí, i
scríbhinn don bhord stiúrthóirí agus déanfar an
dearbhú a sheirbheáil ar an gcathaoirleach,

(iii) i gcás gur aon chomhalta eile den bhord stiúrthóirí an
t-oifigeach sin, i scríbhinn don bhord stiúrthóirí agus
déanfar an dearbhú a sheirbheáil ar an rúnaí agus ar
an gcathaoirleach,

(iv) i gcás gurb é nó gurb í an t-oifigeach sin an bainisteoir,
i scríbhinn don bhord stiúrthóirí agus déanfar an
dearbhú a sheirbheáil ar an rúnaí, nó

(v) in aon chás eile, i scríbhinn don bhord stiúrthóirí agus
don bhainisteoir agus déanfar an dearbhú a
sheirbheáil ar an rúnaí,

a luaithe is féidir tar éis an conradh a dhéanamh amhlaidh nó
tar éis go mbeartaítear é a dhéanamh nó go mbeartaítear
amhlaidh é a leasú nó, de réir mar a bheidh, tar éis dó nó di
teacht chun leas a bheith aige nó aici amhlaidh.

(7) I gcás dearbhú faoi fho-alt (6) ó chomhalta den bhord
stiúrthóirí—

(a) i gcás go dtiocfaidh an conradh nó an ní lena
mbaineann os comhair cruinniú den bhord,
déanfaidh an comhalta (má bhíonn sé nó sí i láthair)
an dearbhú i bpearsa freisin ag an gcruinniú ag a
mbeidh an conradh nó an ní le breithniú, agus

(b) i ngach cás eile, léifidh an rúnaí an dearbhú arna
dhéanamh i scríbhinn faoi mhír (i) nó (ii) (de réir
mar a bheidh) d’fho-alt (6) ag an gcéad chruinniú
eile den bhord stiúrthóirí a thionólfar tar éis an
dearbhú sin a sheirbheáil.

(8) Faoi réir fho-alt (9), chun críocha an ailt seo, maidir le
fógra ginearálta i scríbhinn a sheirbheálfaidh oifigeach de chuid
an chomhair creidmheasa ar an duine cuí lena mbainfeadh mír
(i), (ii), (iii), (iv) nó (v) d’fho-alt (6) dá seirbheálfaí dearbhú
faoin bhfo-alt sin agus gurb é a bheidh ann—
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(a) go bhfuil an t-oifigeach bainteach (cibé mar

chomhalta, stiúrthóir, fostaí nó ar shlí eile) le
comhlacht sonraithe agus go meastar leas a bheith
aige nó aici in aon chonradh, nó in aon ní eile lena
mbaineann fo-alt (6), a d’fhéadfaí, tar éis dháta an
fhógra, a dhéanamh leis an gcomhlacht sin nó a
bhféadfadh baint a bheith aige leis an gcomhlacht
sin; nó

(b) go measfar, maidir leis an oifigeach, go bhfuil leas aige
nó aici in aon chonradh, nó in aon ní eile lena
mbaineann fo-alt (6), a d’fhéadfaí, tar éis dháta an
fhógra, a dhéanamh le duine sonraithe atá bainteach
leis nó léi, nó a bhféadfadh baint a bheith aige nó
aici le duine sonraithe atá bainteach leis nó léi,

measfar gur dearbhú dóthanach leasa a bheidh ann i ndáil le
haon chonradh nó le haon ní eile den sórt sin.

(9) I gcás fógra ginearálta faoi fho-alt (8) lena mbaineann mír
(i), (ii) nó (iii) d’fho-alt (6), maidir le fógra faoi fho-alt (8)—

(a) féadfaidh an stiúrthóir lena mbaineann é a thabhairt
i bpearsa ag cruinniú den bhord stiúrthóirí, nó

(b) féadfar é a thabhairt, i gcás gurb é nó gurb í an
stiúrthóir lena mbaineann an cathaoirleach, de réir
mhír (i) d’fho-alt (6) nó i gcás gurb é nó gurb í an
stiúrthóir lena mbaineann an rúnaí, de réir mhír (ii)
den fho-alt sin, nó, i gcás gur aon stiúrthóir eile an
stiúrthóir lena mbaineann, de réir mhír (iii) den fho-
alt sin,

agus i gcás go dtabharfar fógra mar a luaitear i mír (b), léifidh an
rúnaí an fógra ag an gcéad chruinniú eile den bhord stiúrthóirí.

(10) Chun críocha an ailt seo—

(a) beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le hidirbheart, socrú
nó togra ar an tslí chéanna ar a mbeidh feidhm aige
i ndáil le conradh, agus

(b) measfar oifigeach de chuid comhar creidmheasa a
bheith bainteach le comhlacht áirithe má bhíonn leas
ag an oifigeach sa chomhlacht, cibé acu go díreach
nó go neamhdhíreach agus cibé acu mar chomhalta,
mar stiúrthóir, mar fhostaí, mar scairshealbhóir nó
ar shlí eile.

(11) Laistigh de 3 lá oibre tar éis dearbhú nó fógra faoin alt
seo a dhéanamh nó a thabhairt, cuirfidh rúnaí nó bainisteoir an
chomhair creidmheasa lena mbaineann (de réir mar a bheidh)
faoi deara cóip den dearbhú nó den fhógra a thaifeadadh i gclár
a choimeádfar chun na críche sin, agus maidir leis an gclár sin—

(a) beidh sé ar oscailt lena iniúchadh gan mhuirear ag
aon oifigeach, aon iniúchóir nó aon chomhalta den
chomhar creidmheasa nó ag an bhfeidhm
iniúchóireachta inmheánaí, agus

(b) beidh sé ar fáil ag gach cruinniú ginearálta den
chomhar creidmheasa agus, má thugann aon
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stiúrthóir fógra leordhóthanach roimh ré don rúnaí,
ag aon chruinniú den bhord stiúrthóirí.

(12) I gcás comhalta de bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa, agus i gcás go n-eascraíonn coinbhleachtaí leasa
aisfhillteacha nó leanúnacha don chomhalta, ansin—

(a) i gcás gurb é nó gurb í an comhalta lena mbaineann
an cathaoirleach, lorgóidh sé nó sí treoireacht
fhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil ó chuid de na
stiúrthóirí eile nó uathu go léir, agus

(b) i gcás nach é nó nach í an comhalta lena mbaineann
an cathaoirleach, lorgóidh sé nó sí treoireacht
fhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil ón gcathaoirleach,

i dtaobh an cuí éirí as oifig agus, tar éis don chomhalta lena
mbaineann treoireacht den sórt sin a bhreithniú, éireoidh sé nó
sí as oifig mar chomhalta de bhord an chomhair creidmheasa má
mheasann sé nó sí gur cuí déanamh amhlaidh sna himthosca.”.

26.—Leasaítear Cuid IV den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 76:

“Ceanglais bhreise do chomhair chreidmheasa

Plean
straitéiseach.

76A.—(1) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa a chur faoi deara plean (dá ngairtear
‘plean straitéiseach’ san Acht seo) a ullmhú agus
an plean sin a ghlacadh, is plean ina ndéanfar
straitéis agus cuspóirí an chomhair creidmheasa
(dá ngairtear na ‘cuspóirí straitéiseacha’ san Acht
seo) a dhoiciméadú agus ina léireofar conas a
bhainfear na cuspóirí straitéiseacha sin amach.

(2) Áireofar i bplean straitéiseach—

(a) cuspóirí ghníomhaíochtaí an chomhair
creidmheasa ar feadh tréimhse
shonraithe 3 bliana ar a laghad,

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

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

(d) na spriocanna agus na critéir chun
feidhmíocht an chomhair creidmheasa
a mheasúnú,

(e) réamh-mheastacháin airgeadais an
chomhair creidmheasa i leith tréimhse
shonraithe 3 bliana airgeadais ar a
laghad ón mbliain airgeadais reatha,
agus lena n-áirítear an bhliain
airgeadais reatha, mar aon leis an
anailís airgeadais tacaíochta agus na
toimhdeana arna ndéanamh,
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(f) an straitéis maoinithe atá beartaithe

chun tacú le struchtúr an chláir
chomhardaithe réamh-mheasta, agus

(g) cibé nithe eile a fhorordóidh an Banc.

(3) Déanfaidh comhar creidmheasa acmhainní
leordhóthanacha, idir acmhainní airgeadais agus
neamh-airgeadais, a chothabháil i ndáil le cineál,
scála, castacht agus próifíl phriacail na
ngníomhaíochtaí atá á ngabháil de láimh nó le
gabháil de láimh de réir an phlean straitéisigh.

Córais
bhainistíochta
priacail agus
córais agus
rialú.

76B.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘clár um chomhlíonadh’, i ndáil le
comhar creidmheasa, na beartais, na nósanna
imeachta, na córais agus na pleananna a chuireann
an comhar creidmheasa ar bun chun faireachán a
dhéanamh ar chomhlíonadh a oibleagáidí, ar
bhonn leanúnach, lena n-áirítear ceanglais faoi na
ceanglais dhlíthiúla agus rialála go léir;

ciallaíonn ‘córas bainistíochta priacail’, i ndáil le
comhar creidmheasa, suim na gcomhpháirteanna
sin a sholáthraíonn an bonn (lena n-áirítear na
socruithe eagrúcháin) chun nósanna imeachta
bainistíochta priacail a dhearadh, a chur i
ngníomh, faireachán a dhéanamh orthu, a
athbhreithniú agus a fheabhsú go leanúnach ar fud
an chomhair creidmheasa;

ciallaíonn ‘córais agus rialuithe’, i ndáil le comhar
creidmheasa, tacar socruithe arna dhearadh chun
dearbhú réasúnach a thabhairt maidir le cuspóirí a
bhaint amach i ndáil le héifeachtacht agus le
héifeachtúlacht oibríochtaí, iontaofacht an
tuairiscithe airgeadais, agus comhlíonadh na
gcleachtas dlíthiúil agus rialála go léir.

(2) Déanfaidh comhar creidmheasa córas
bainistíochta priacail a fhorbairt, a chur i ngníomh,
a dhoiciméadú agus a chothabháil, is córas
bainistíochta priacail lena mbeidh cibé socruithe
rialachais agus córais agus rialuithe lena gcuirfear
ar a chumas na priacail a bhfuil sé faoina lé, nó a
bhféadfadh sé le réasún a bheith faoina lé, a
shainaithint, a mheasúnú, a thomhas, faireachán a
dhéanamh orthu, a thuairisciú agus a bhainistiú.

(3) Maidir le córas bainistíochta priacail—

(a) leagfar amach agus doiciméadófar go
soiléir é, agus

(b) leagfar amach go soiléir ann na tascanna
agus na freagrachtaí gaolmhara laistigh
den chomhar creidmheasa.

(4) Déanfaidh comhar creidmheasa córais agus
rialuithe a fhorbairt, a ghlacadh, a chur i ngníomh,
faireachán a dhéanamh orthu, a dhoiciméadú agus
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a chothabháil d’fhonn na priacail arna sainaithint
ag an gcóras bainistíochta priacail a bhainistiú
agus a mhaolú.

(5) Déanfaidh comhar creidmheasa clár um
chomhlíonadh a fhorbairt, a chur i ngníomh, a
dhoiciméadú agus a chothabháil, is clár um
chomhlíonadh lena gcuirfear ar a chumas
meastóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh a
oibleagáidí faoin alt seo, lena n-áirítear
comhlíonadh na gceanglas dlíthiúil agus rialála go
léir.

Oifigeach
bainistíochta
priacail.

76C.—(1) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa duine (dá ngairtear ‘oifigeach
bainistíochta priacail’ san Acht seo) a cheapadh ag
a mbeidh an t-údarás agus na hacmhainní is gá
chun an fheidhm bainistíochta priacail a bhainistiú
laistigh den chomhar creidmheasa.

(2) Ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag fo-
alt (3)(a) nó go bhforordóidh an Banc ar shlí eile
faoi fho-alt (3)(b), ní léifear aon ní san alt seo mar
ní a choiscfidh duine a cheapadh mar oifigeach
bainistíochta priacail de chuid comhar
creidmheasa, is duine—

(a) a shealbhaíonn post eile mar oifigeach
sa chomhar creidmheasa, nó

(b) arb é nó arb í an t-oifigeach
bainistíochta priacail é nó í do
chomhar creidmheasa amháin eile nó
níos mó ná comhar creidmheasa
amháin eile.

(3) Maidir leis an oifigeach bainistíochta
priacail de chuid comhar creidmheasa—

(a) ní bheidh sé nó sí ina stiúrthóir, ina
chomhalta nó ina comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird nó ina
iniúchóir nó ina hiniúchóir de chuid an
chomhair creidmheasa, nó

(b) ní shealbhóidh sé nó sí cibé post eile
(cibé acu laistigh den chomhar
creidmheasa nó ar shlí eile) a
fhorordóidh an Banc nach cuí é a
shealbhú le linn dó nó di bheith ina
oifigeach nó ina hoifigeach
bainistíochta priacail.

(4) Is é nó í an t-oifigeach bainistíochta priacail
de chuid comhar creidmheasa a bheidh freagrach
as na priacail inmheánacha agus sheachtracha go
léir a shainaithint, a mheasúnú, a thuairisciú agus
faireachán a dhéanamh orthu, is priacail a
d’fhéadfadh difear a dhéanamh don chomhar
creidmheasa lena mbaineann an córas
bainistíochta priacail dá dtagraítear in alt 76B,
lena n-áirítear priacail dá fhostaithe, dá
chomhaltaí, dá cháil agus dá shócmhainní, agus as
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cuidiú leis an mbainisteoir chun na priacail sin a
bhainistiú agus a mhaolú.

(5) Cinnteoidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa maidir leis an oifigeach bainistíochta
priacail—

(a) go bhfuil línte tuairiscithe aige nó aici
chuig an mbord atá arna ndoiciméadú
go soiléir,

(b) go bhfuil rochtain aige nó aici ar an
mbord,

(c) go bhfuil sé nó sí neamhspleách le linn
dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a fheidhmiú agus, faoi
réir mhír (d), go mbeidh sé nó sí saor
ó thionchar, agus

(d) go bhfuil sé nó sí faoi réir
formhaoirsiúchán inmheánach ag an
bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí.

(6) Cinnteoidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa go ndéanfar ról agus feidhmeanna an
oifigigh bainistíochta priacail a dhoiciméadú i
scríbhinn agus go n-áireofar iontu aon ról nó aon
fheidhm a fhorordóidh an Banc nó dá bhforálfaidh
an Banc go cuí ar shlí eile faoi aon achtachán eile.

An t-oifigeach
um
chomhlíonadh.

76D.—(1) Déanfaidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa duine (dá ngairtear ‘oifigeach um
chomhlíonadh’ san Acht seo) a cheapadh ag a
mbeidh an t-údarás agus na hacmhainní is gá chun
an clár um chomhlíonadh a bhainistiú, mar a
fhoráiltear le halt 76B, laistigh den chomhar
creidmheasa.

(2) Ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag fo-
alt (3)(a) nó go bhforordóidh an Banc ar shlí eile
faoi fho-alt (3)(b), ní léifear aon ní san alt seo mar
ní a choiscfidh duine a cheapadh mar oifigeach um
chomhlíonadh de chuid comhar creidmheasa, is
duine—

(a) a shealbhaíonn post eile mar oifigeach
sa chomhar creidmheasa, nó

(b) arb é nó í an t-oifigeach um
chomhlíonadh é nó í do chomhar
creidmheasa amháin eile nó níos mó ná
comhar creidmheasa amháin eile.

(3) Maidir leis an oifigeach um chomhlíonadh
de chuid comhar creidmheasa—

(a) ní bheidh sé nó sí ina stiúrthóir, ina
chomhalta nó ina comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird nó ina
iniúchóir nó ina hiniúchóir ar an
gcomhar creidmheasa, nó
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(b) ní shealbhóidh sé nó sí cibé post eile

(cibé acu laistigh den chomhar
creidmheasa nó ar shlí eile) a
fhorordóidh an Banc nach cuí é a
shealbhú le linn dó nó di bheith ina
oifigeach nó ina hoifigeach um
chomhlíonadh.

(4) Is é nó í an t-oifigeach um chomhlíonadh de
chuid comhar creidmheasa a bheidh freagrach as
comhlíonadh a bhainistiú ag gach leibhéal sa
chomhar creidmheasa lena n-áirítear—

(a) a chinntiú go gcomhlíonfaidh an comhar
creidmheasa na ceanglais reachtúla
agus rialála go léir, agus

(b) faireachán a dhéanamh ar an
gcomhlíonadh sin chun a chinntiú nach
n-eascróidh aon choinbhleacht leasa.

(5) Cinnteoidh comhar creidmheasa maidir leis
an oifigeach um chomhlíonadh—

(a) go bhfuil línte tuairiscithe aige nó aici
chuig an mbord atá arna ndoiciméadú
go soiléir,

(b) go bhfuil rochtain aige nó aici ar an
mbord,

(c) go bhfuil sé nó sí neamhspleách le linn
dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a fheidhmiú agus, faoi
réir mhír (d), go mbeidh sé nó sí saor
ó thionchar, agus

(d) go bhfuil sé nó sí faoi réir
formhaoirsiúchán inmheánach ag an
bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí.

(6) Cinnteoidh bord stiúrthóirí comhair
creidmheasa go ndéanfar ról agus feidhmeanna an
oifigigh um chomhlíonadh a dhoiciméadú i
scríbhinn agus go n-áireofaí iontu aon ról nó aon
fheidhm a fhorordóidh an Banc nó dá bhforálfaidh
an Banc go cuí ar shlí eile faoi aon achtachán eile.

Priacal
oibríochta.

76E.—(1) San Acht seo, ciallaíonn ‘priacal
oibríochta’, i ndáil le comhar creidmheasa, priacal
caillteanais (caillteanas airgeadais nó ar shlí eile)
mar thoradh orthu seo a leanas—

(a) próisis nó córais de chuid an chomhair
creidmheasa nach bhfuil
leordhóthanach nó ar theip orthu,

(b) aon mhainneachtain de chuid daoine atá
bainteach leis an gcomhar
creidmheasa,
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(c) priacal dlíthiúil (lena n-áirítear risíocht

le fíneálacha, pionóis nó damáistí mar
aon le costais dhlíthiúla ghaolmhara),
nó

(d) teagmhais sheachtracha,

ach ní fholaíonn sé priacal do cháil.

(2) Déanfaidh comhar creidmheasa na priacail
oibríochta a bhfuil sé faoina lé, nó ar dócha go
mbeidh sé faoina lé a shainaithint, agus déanfaidh
sé socrú chun na priacail sin a bhainistiú agus a
mhaolú i gcóras bainistíochta priacail an chomhair
creidmheasa mar a fhoráiltear le halt 76B.

Bainistiú
taifead.

76F.—(1) Gan dochar d’ailt 108 agus 109,
cinnteoidh comhar creidmheasa—

(a) go ndéanfaidh, go gcothabhálfaidh agus
go gcoimeádfaidh sé i leabhair agus i
ndoiciméid, taifid chuí agus dhaingne
ar na nithe go léir is gá chun a chumasú
don chomhar creidmheasa, lena n-
áirítear an bord stiúrthóirí, na coistí
boird, an coiste ainmniúcháin agus na
hoifigigh agus a choiste
formhaoirsiúcháin boird agus a
iniúchóir a bhfeidhmeanna faoi seach
a chomhall agus mar a cheanglaítear le
dlí é,

(b) go ndéanfar na taifid sin ar mhodh
tráthúil, cruinn agus comhréireach—

(i) ionas go mbeidh iontu an fhaisnéis
is gá chun a chumasú do dhaoine
a dhéanann feidhmeanna lena
mbaineann mír (a) a chomhall a
bhfeidhmeanna faoi seach a
chomhall agus go mbeidh na taifid
sin cruinn a ndóthain agus ar fáil
rialta go leor agus pras go leor
chun iad a chomhall amhlaidh,
agus

(ii) ionas go mbeidh aon fhaisnéis a
thabharfaidh an comhar
creidmheasa nó a chuirfidh sé faoi
deara a thabhairt, nó a thabharfar
nó a chuirfear faoi deara a
thabhairt thar a cheann, don
Bhanc cruinn a dóthain chun na
gcríoch dár tugadh amhlaidh í
agus go mbeidh sí ar fáil de réir
mar a éileoidh an Banc agus nuair
a éileoidh an Banc,

agus

(c) go dtabharfar na taifid sin ar aird nuair
a iarrfar go cuí iad—
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(i) leis an Acht seo nó faoi, nó

(ii) chun críocha aon oibleagáide
reachtúla eile iad a thabhairt ar
aird.

Córais
faisnéise.

76G.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘córais
faisnéise’, i ndáil le gnó comhair creidmheasa, na
modhanna teicniúla agus neamhtheicniúla go léir
chun sonraí agus faisnéis a bhunú, a chur i
ngníomh, a dhoiciméadú agus a chothabháil
laistigh den chomhar creidmheasa ar shlí
chomhtháite eolasach atá, nó is féidir a atáirgeadh,
i bhfoirm inléite.

(2) D’fhonn tacú leis an bplean straitéiseach
agus a chumasú do bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa agus do dhaoine eile a bhíonn ag
gabháil do bhainistiú an chomhair creidmheasa a
ghnóthaí a rialú, a stiúradh agus a bhainistiú,
déanfaidh comhar creidmheasa, le linn dó cineál,
scála agus castacht agus próifíl phriacail a ghnó a
chur i gcuntas ach gan dochar d’aon oibleagáid
reachtúil eile a bhfuil an éifeacht chéanna léi atá
leis an alt seo—

(a) córais faisnéise dhaingne iontaofa a
fhorbairt, a ullmhú, a chur i ngníomh
agus a chothabháil, nó

(b) i gcás córais den sórt sin a bheith ann
cheana laistigh den chomhar
creidmheasa, leanúint de na córais sin
a chur i ngníomh agus a chothabháil.

Faisnéis
bhainistíochta.

76H.—Gan dochar d’aon oibleagáid reachtúil
eile a bhfuil an éifeacht chéanna léi atá leis an alt
seo, cinnteoidh comhar creidmheasa go dtairgfidh
a chórais faisnéise (de réir bhrí alt 76G) faisnéis
bhainistíochta agus tuarascálacha eile atá cruinn,
iontaofa, comhréireach agus tráthúil chun a
chumasú don bhord stiúrthóirí agus don
fhoireann bainistíochta—

(a) gnó an chomhair creidmheasa a
stiúradh, a rialú agus a bhainistiú go
héifeachtúil agus go héifeachtach,

(b) breitheanna straitéiseacha agus
oibríochta atá bunaithe ar an
bhfaisnéis a thabhairt, agus

(c) faisnéis chruinn a sholáthar don Bhanc
ar bhonn tráthúil, de réir mar a
éileoidh sé agus nuair a éileoidh sé í.

Plean
leanúnachais
gnó.

76I.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘leanúnachas gnó’, i ndáil le haon
teagmhas neamhghnách amháin nó níos mó do
tharlú a bhféadfadh gurb é nó gurb iad is cúis le
briseadh ábhartha i ngnó comhair creidmheasa, go
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leanfar dá ghnó le linn teagmhais den sórt sin agus
dá éis;

ciallaíonn ‘plean leanúnachais gnó’, i ndáil le
comhar creidmheasa, na socruithe teagmhasacha
arna gcur ar bun chun a chinntiú go bhféadfaidh a
fheidhmeanna riachtanacha leanúint ar aghaidh le
linn d’aon teagmhas neamhghnách amháin nó níos
mó tarlú, nó dá éis sin, a d’fhéadfadh gurb é nó
gurb iad is cúis le briseadh ábhartha i ngnó an
chomhair creidmheasa.

(2) Cuirfidh comhar creidmheasa plean
leanúnachais gnó ar bun—

(a) chun a leanúnachas gnó a chinntiú dá
dtarlódh teagmhas neamhghnách nó
teagmhais neamhghnácha a d’fhéadfadh
a bheith ina chúis nó ina gcúis le
briseadh ábhartha ina ghnó, agus

(b) chun a chumasú dó leanúint de bheith
ag comhlíonadh na gceanglas go léir a
fhorchuirtear air faoi na hAchtanna um
Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012
agus faoi reachtaíocht eile a bhaineann
le seirbhísí airgeadais má tharlaíonn
aon bhriseadh den sórt sin,

agus beidh ar áireamh i bplean den sórt sin, más
cuí, go ndéanfaidh oifigigh de chuid an chomhair
creidmheasa tástáil chuimsitheach thráthrialta ar
nósanna imeachta téarnaimh agus tástáil ar
shaoráidí cúltaca.

Eisfhoinsiú. 76J.—(1) Faoi réir fhorálacha eile an ailt seo,
féadfaidh comhar creidmheasa le comhaontú i
scríbhinn arna dhéanamh le haon duine (dá
ngairtear ‘soláthraí seirbhíse’ san alt seo) agus ar
cibé téarmaí agus coinníollacha a shonrófar sa
chomhaontú, socrú a dhéanamh chun go
gcomhlíonfaidh an duine sin, faoi réir cibé téarmaí
agus coinníollacha (más ann) a shonrófar
amhlaidh, cibé próiseas, seirbhís nó gníomhaíocht
(dá ngairtear ‘gníomhaíochtaí eisfhoinsithe’ san alt
seo) de chuid an chomhair creidmheasa de réir
mar a shonrófar amhlaidh.

(2) Déanfar cearta agus oibleagáidí an
chomhair creidmheasa agus an soláthraí seirbhíse
faoi seach a leithroinnt agus a leagan amach go
soiléir i gcomhaontú i scríbhinn.

(3) Déanfaidh comhar creidmheasa scil chuí,
cúram cuí agus dúthracht chuí a fheidhmiú tráth a
bheidh aon ghníomhaíochtaí eisfhoinsithe le
soláthraí seirbhíse á ndéanamh, á mbainistiú nó
tráth a bheidh deireadh á chur leis an gcéanna.

(4) Ní dhéanfaidh comhar creidmheasa
comhaontú le soláthraí seirbhíse chun aon cheann
de na feidhmeanna is infheidhmithe ag bord
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stiúrthóirí an chomhair creidmheasa faoi alt 55(1)
a chomhlíonadh ach, faoi réir aon ní a fhorordóidh
an Banc, ní choiscfidh sin ar an gcomhar
creidmheasa comhaontú a dhéanamh faoi fho-alt
(1) le soláthraí seirbhíse chun seirbhísí a sholáthar
i leith aon ghníomhaíocht gnó (seachas aon
fheidhm den sórt sin) sula bhfeidhmíonn an bord
sin an fheidhm lena mbaineann nó a leanann as an
mbord sin an fheidhm lena mbaineann a
fheidhmiú.

(5) Beidh na coinníollacha seo a leanas ina
gcuid de gach comhaontú idir comhar creidmheasa
agus soláthraí seirbhíse chun gníomhaíochtaí
eisfhoinsithe a sholáthar:

(a) beidh an cumas, an inniúlacht agus aon
údarú a cheanglaítear le dlí ag an
soláthraí seirbhíse chun na
gníomhaíochtaí sin a chomhlíonadh go
hiontaofa agus go gairmiúil;

(b) déanfaidh an soláthraí seirbhíse na
gníomhaíochtaí sin a chomhlíonadh
go héifeachtach;

(c) déanfaidh an soláthraí seirbhíse an tslí
ar a gcomhlíonfaidh sé nó sí na
gníomhaíochtaí sin a mhaoirsiú go cuí,
agus na priacail a bhaineann leis an
eisfhoinsiú a bhainistiú go
leordhóthanach;

(d) déanfaidh an comhar creidmheasa
gníomh cuí más dealraitheach dó nó
don Bhanc go mb’fhéidir nach bhfuil
na gníomhaíochtaí sin á gcomhlíonadh
ag an soláthraí seirbhíse go
héifeachtach ná i gcomhlíonadh aon
dlíthe infheidhme agus aon cheanglas
rialála;

(e) nochtfaidh an soláthraí seirbhíse don
chomhar creidmheasa aon fhorbairt a
bhféadfadh tionchar ábhartha a bheith
aici ar a chumas chun na
gníomhaíochtaí eisfhoinsithe a
chomhlíonadh go héifeachtach agus i
gcomhlíonadh dlíthe infheidhme agus
ceanglas rialála;

(f) féadfaidh an comhar creidmheasa an
socrú maidir le heisfhoinsiú a
fhoirceannadh, más gá, gan dochar do
leanúnachas ná do cháilíocht na
seirbhísí a sholáthraíonn sé do
chomhaltaí;

(g) comhoibreoidh an soláthraí seirbhíse,
de réir mar a cheanglófar air nó uirthi,
leis an mBanc i dtaca leis na
gníomhaíochtaí eisfhoinsithe;
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
(h) beidh rochtain éifeachtach ag an

gcomhar creidmheasa, ag a iniúchóirí
agus ag an mBanc ar shonraí a
bhaineann leis na gníomhaíochtaí
eisfhoinsithe, agus ar áitreabh gnó an
tsoláthraí seirbhíse freisin;

(i) beidh ceart rochtana, gan fógra, ag an
mBanc ar áitreabh gnó an tsoláthraí
seirbhíse chun críocha mhír (g):

(j) coimeádfaidh an soláthraí seirbhíse aon
fhaisnéis faoi rún a bhaineann leis an
gcomhar creidmheasa nó lena
chomhaltaí ar mhodh slán sábháilte.

(6) Chun críocha gach comhaontaithe idir
comhar creidmheasa agus soláthraí seirbhíse chun
gníomhaíochtaí eisfhoinsithe a sholáthar, maidir le
comhar creidmheasa—

(a) cinnteoidh sé nach mbeidh aon
choinbhleachtaí leasa ag an soláthraí
seirbhíse i ndáil leis an ngníomhaíocht
eisfhoinsithe,

(b) coinneoidh sé an saineolas is gá chun na
gníomhaíochtaí eisfhoinsithe a
mhaoirsiú go héifeachtach, déanfaidh
sé na priacail a bhaineann leis an
eisfhoinsiú a bhainistiú agus na
gníomhaíochtaí sin a mhaoirsiú agus na
priacail sin a bhainistiú,

(c) déanfaidh sé modhanna a bhunú chun
caighdeán feidhmíochta an tsoláthraí
seirbhíse a mheasúnú, agus

(d) beidh sé ábalta athchromadh ar aon
ghníomhaíocht eisfhoinsithe a rialú go
díreach nó cinnteoidh sé go mbeidh
socruithe malartacha curtha ar bun
chun na gníomhaíochtaí eisfhoinsithe a
sholáthar ar shlí nach rachaidh chun
aimhleas oibriú agus fheidhmiú cuí an
chomhair creidmheasa ná chun
aimhleas leanúnachas agus cháilíocht
na seirbhísí a sholáthraíonn sé do
chomhaltaí.

(7) Más rud é—

(a) go ndearnadh comhaontú faoin alt seo
idir comhar creidmheasa agus soláthraí
seirbhíse, agus

(b) go bhfuil gá leis ag féachaint do na
gníomhaíochtaí a bheidh eisfhoinsithe,

ansin, déanfaidh an comhar creidmheasa agus an
soláthraí seirbhíse araon plean leanúnachais gnó a
bhunú, a chur i ngníomh agus a chothabháil agus
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cinnteoidh an comhar creidmheasa go ndéanfar an
plean sin a chomhtháthú, de réir mar is gá, laistigh
den phlean leanúnachais gnó dá dtagraítear in alt
76I.

(8) Ní dhéanfaidh gníomhaíocht eisfhoinsithe
díobháil dóibh seo a leanas—

(a) an ordúlacht trína ndéantar gnó an
chomhair creidmheasa a sheoladh,

(b) cumas an chomhair creidmheasa a ghnó
a bhainistiú agus a mhaoirsiú,

(c) cumas an bhoird ar chomhar
creidmheasa a fheidhmeanna a
ghabháil de láimh,

(d) cumas an chomhair creidmheasa
ceanglais arna bhforchur faoi
reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí
airgeadais a chomhlíonadh,

(e) maoirsiú an chomhair creidmheasa ag
an mBanc, agus

(f) cáilíocht rialuithe inmheánacha an
chomhair creidmheasa.

(9) I gcás go ndearna comhar creidmheasa
gníomhaíochtaí a eisfhoinsiú, beidh an comhar
creidmheasa fós freagrach de réir dlí as
comhlíonadh na gceanglas arna bhforchur faoi
reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais i
leith na ngníomhaíochtaí sin.

(10) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo—

(a) mar ní a mbeidh feidhm aige maidir le
haon duine ina cháil nó ina cáil mar
oifigeach de chuid an chomhair
creidmheasa, nó

(b) mar ní a dhéanfaidh difear d’aon
chonradh (cibé acu ó bhéal nó i
scríbhinn) arna dhéanamh idir an
comhar creidmheasa agus aon duine
chun go gcomhlíonfaidh an duine sin
aon mhionghníomhaíocht neamhghnó
i gcás nach bhféadfadh locht ná
mainneachtain i gcomhlíonadh na
mionghníomhaíochta sin díobháil a
dhéanamh do na nithe seo a leanas—

(i) coinníollacha agus oibleagáidí
chlárúchán an chomhair
creidmheasa, nó na hoibleagáidí
eile atá air faoin reachtaíocht a
bhaineann le seirbhísí airgeadais,
a bheith á gcomhlíonadh go
leanúnach,
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
(ii) feidhmíocht airgeadais an

chomhair creidmheasa,

(iii) fóntacht nó leanúnachas
fheidhmíocht airgeadais an
chomhair creidmheasa, nó

(iv) fóntacht nó leanúnachas ghnó an
chomhair creidmheasa.

(11) (a) Tabharfaidh comhar creidmheasa fógra
i scríbhinn don Bhanc—

(i) nuair a bheartaítear gníomhaíocht
ghnó ábhartha a eisfhoinsiú chuig
soláthraí seirbhíse, nó

(ii) faoi aon fhorbairt ábhartha a
dhéanfaidh difear don soláthraí
seirbhíse agus dá chumas nó dá
cumas a oibleagáidí nó a
hoibleagáidí a chomhlíonadh.

(b) San fho-alt seo agus i bhfo-alt (12),
ciallaíonn ‘gníomhaíocht ghnó
ábhartha’ gníomhaíocht a ndéanfadh
locht nó mainneachtain i
gcomhlíonadh na gníomhaíochta sin
díobháil go hábhartha do na nithe seo
a leanas—

(i) coinníollacha agus oibleagáidí a
chlárúcháin nó na hoibleagáidí
eile atá air faoin reachtaíocht a
bhaineann le seirbhísí airgeadais,
a bheith á gcomhlíonadh go
leanúnach,

(ii) a fheidhmíocht airgeadais,

(iii) fóntacht nó leanúnachas a
fheidhmíochta airgeadais, nó

(iv) fóntacht nó leanúnachas a ghnó.

(12) (a) Forordóidh an Banc na nithe a mbeidh
aird ag an gcomhar creidmheasa orthu
le linn dó soláthraí seirbhíse a roghnú.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfaidh aon cheann de na nithe seo
a leanas a bheith san áireamh i
gceanglais chun críocha na míre sin:

(i) na foirmiúlachtaí a bheidh i gceist
le linn soláthraí seirbhíse a fhostú
chun críocha gníomhaíochta
eisfhoinsithe atá beartaithe lena
n-áirítear, chun críocha fho-ailt (1)
agus (2), cineál agus ábhar
comhaontuithe i scríbhinn a
bheidh le déanamh idir an comhar
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creidmheasa agus an soláthraí
seirbhíse sula dtosófar ar an
ngníomhaíocht eisfhoinsithe;

(ii) na socruithe chun fógra i scríbhinn
a thabhairt don Bhanc nuair a
bheartaítear gníomhaíocht ghnó
ábhartha a eisfhoinsiú;

(iii) na socruithe chun fógra i scríbhinn
a thabhairt don Bhanc faoi
fhorbairt ábhartha a dhéanfaidh
difear do sholáthraí seirbhíse agus
faoi cad is forbairt ábhartha ann.

(13) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an
ailt seo, beidh aird ag an mBanc ar an ngá atá ann
a chinntiú, maidir leis na ceanglais a fhorchuirtear
leis na rialacháin arna ndéanamh aige, go bhfuil
siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint
do chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar
creidmheasa, nó don earnáil nó do na hearnálacha
comhar creidmheasa, lena mbainfidh na
rialacháin.

Iniúchóireacht
inmheánach.

76K.—(1) Ceapfaidh bord comhair
creidmheasa duine (dá ngairtear ‘an fheidhm
iniúchóireachta inmheánaí’ san Acht seo)—

(a) chun socrú a dhéanamh maidir le
formhaoirsiúchán inmheánach
neamhspleách ar bhainistú priacail,
rialuithe inmheánacha agus próisis
rialachais an chomhair creidmheasa,
agus

(b) chun meastóireacht a dhéanamh agus
feabhas a chur ar éifeachtúlacht
bhainistú priacail, rialuithe
inmheánacha agus phróisis rialachais
an chomhair creidmheasa.

(2) Déanfaidh an fheidhm iniúchóireachta
inmheánaí doiciméad (dá ngairtear ‘an chairt
iniúchóireachta inmheánaí’ san Acht seo) a
ullmhú, a chur i ngníomh agus a chothabháil, is
doiciméad ina ndéanfar, faoi réir fho-alt (4), na
nithe seo a leanas a mhíniú—

(a) gníomhaíochtaí na feidhme
iniúchóireachta inmheánaí laistigh den
chomhar creidmheasa, agus

(b) raon na ngníomhaíochtaí sin,

agus, mar is iomchuí do chomhlíonadh a
hiniúchóireachtaí, ina n-údarófar don fheidhm
iniúchóireachta inmheánaí rochtain a bheith aici
ar thaifid, ar phearsanra agus ar mhaoine fisicúla
an chomhair creidmheasa. Déanfar an chairt
iniúchóireachta inmheánaí a athbhreithniú agus a
mhodhnú de réir alt 55(8).

(3) Déanfaidh an fheidhm iniúchóireachta
inmheánaí plean i scríbhinn (dá ngairtear ‘plean
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
iniúchóireachta inmheánaí’ san Acht seo) a
ullmhú agus ceadóidh bord comhair creidmheasa
é nó, i gcás go bhfuil coiste iniúchóireachta ann
don chomhar creidmheasa, ceadóidh an coiste
iniúchóireachta é le comhaontú an bhoird sin, is
plean i scríbhinn ina dtabharfar mionsonraí i
dtaobh raon agus cuspóirí iniúchóireachtaí, ina
leagfar amach tosaíochtaí maidir le réimsí a
mbeidh iniúchóireacht le déanamh orthu, agus ina
gcinnfear na hacmhainní a mbeidh gá leo chun an
plean a chur i ngníomh. Déanfar an plean
iniúchóireachta inmheánaí a athbhreithniú agus a
mhodhnú de réir alt 55(8).

(4) Beidh an fheidhm iniúchóireachta
inmheánaí ar leithligh ó fheidhmeanna agus ó
ghníomhaíochtaí eile an chomhair creidmheasa,
agus beidh ar a cumas oibriú go neamhspleách ar
an mbainistíocht agus gan tionchar míchuí ar a
gníomhaíochtaí.

(5) Tuairisceoidh an fheidhm iniúchóireachta
inmheánaí, ar bhonn rialta, nó uair in aghaidh na
ráithe ar a laghad, torthaí na meastóireachtaí agus
na moltaí a bheidh aici don choiste
iniúchóireachta, más ann dó, nó ar shlí eile, don
bhord stiúrthóirí.

(6) (a) Féadfaidh an Banc foirm agus ábhar na
cairte iniúchóireachta inmheánaí agus
an phlean iniúchóireachta inmheánaí,
agus nithe gaolmhara, a fhorordú.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfar na nithe seo a leanas a
fhorordú le rialacháin—

(i) an mhinicíocht agus an t-uainiú ag
a mbeidh scrúdú le gabháil de
láimh ag an bhfeidhm
iniúchóireachta inmheánaí ar
thaifid an chomhair creidmheasa,
agus

(ii) cineál na dtaifead a bheidh le
hiniúchadh chun críocha fhomhír
(i).

(7) Beidh rochtain ag an bhfeidhm
iniúchóireachta inmheánaí, gach tráth, ar leabhair
agus ar dhoiciméid (lena n-áirítear dréacht-
doiciméid) an chomhair creidmheasa chun a
chumasú di a feidhmeanna faoin Acht a
chomhlíonadh.”.

27.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid IV:
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“Cuid IVA

An Coiste Formhaoirsiúcháin Boird

An coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird.

76L.—Beidh coiste (dá ngairtear ‘coiste
formhaoirsiúcháin boird’ san Acht seo) ag gach
comhar creidmheasa—

(a) ar a mbeidh 3 nó 5 chomhalta arna
dtoghadh de réir alt 76N, agus

(b) a fheidhmeoidh na feidhmeanna a
shanntar dó leis an gCuid seo.

Feidhmeanna
an choiste for-
mhaoirsiúcháin
boird.

76M.—Déanfaidh coiste formhaoirsiúcháin
boird de chuid comhar creidmheasa measúnú i
dtaobh ar oibrigh an bord stiúrthóirí—

(a) de réir Chuid IV, na Coda seo agus aon
rialacháin arna ndéanamh chun
críocha Chuid IV nó na Coda seo, agus

(b) de réir aon ní eile arna fhorordú ag an
mBanc ar a mbeidh aird le tabhairt acu
i ndáil leis an mbord stiúrthóirí.

Coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird a
thoghadh, etc.

76N.—(1) Toghfar coiste formhaoirsiúcháin
boird de chuid comhar creidmheasa—

(a) i gcás go dtarlóidh an cruinniú
eagraíochta tar éis thosach feidhme na
forála seo, le rúnbhallóid ag an
gcruinniú eagraíochta agus, faoi réir alt
76R(4), déanfar folúntais dá éis sin ar
an gcoiste formhaoirsiúcháin boird a
líonadh le rúnbhallóid ag cruinniú
ginearálta bliantúil,

(b) in aon chás eile, le rúnbhallóid ag an
gcruinniú ginearálta bliantúil is túisce
a tharlóidh tar éis thosach feidhme na
forála seo nó, más luaithe ná an
cruinniú ginearálta bliantúil sin é, ag
cruinniú ginearálta speisialta arna
ghairm chun críche ballóide den sórt
sin agus, faoi réir alt 76R(4), déanfar
folúntais dá éis sin ar an gcoiste
formhaoirsiúcháin boird a líonadh le
rúnbhallóid ag cruinniú ginearálta
bliantúil.

(2) Má tharlaíonn corrfholúntas i gcomhaltas
coiste formhaoirsiúcháin boird, ansin—

(a) laistigh d’aon mhí amháin ón tráth a
tharlóidh an folúntas, ceapfaidh an
Coiste duine (ar féidir, má mheasann
an Coiste gur cuí é, gurb iarchomhalta
den Choiste é nó í) seachas duine lena
mbaineann fo-alt (4), (5) nó (6) chun
an folúntas a líonadh, agus
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(b) beidh an duine a cheapfar amhlaidh i

seilbh oifige go dtí an chéad chruinniú
ginearálta eile ag a dtionólfar toghchán
do chomhaltaí an choiste
formhaoirsiúcháin boird.

(3) I gcás go dtiocfaidh rúnaí an choiste
formhaoirsiúcháin boird ar an eolas go
mbeartaíonn na comhaltaí go léir den choiste éirí
as oifig ar an dáta céanna, tabharfaidh an rúnaí
fógra i scríbhinn faoina bhfuil beartaithe acu don
Bhanc agus do bhord stiúrthóirí an chomhair
creidmheasa.

(4) Ní thoghfaidh comhar creidmheasa faoi
fho-alt (1) aon duine de na daoine seo a leanas
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta dá
choiste formhaoirsiúcháin boird:

(a) fostaí nó cúntóir saorálach de chuid an
chomhair creidmheasa nó fostaí de
chuid aon chomhair creidmheasa eile;

(b) comhalta de choiste formhaoirsiúcháin
boird aon chomhair creidmheasa eile;

(c) fostaí de chuid comhlacht ionadaitheach
dá bhfuil an comhar creidmheasa ina
chomhalta, i gcás go bhféadfadh ról an
fhostaí sin iad a chur faoi lé
coinbhleacht leasa ionchasach;

(d) seirbhíseach poiblí (de réir bhrí an
Achta um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2009) atá sannta don Roinn
Airgeadais agus a bhíonn ag gabháil do
chomhairle a thabhairt don Aire
maidir le saincheisteanna a bhaineann
le comhair chreidmheasa nó do scrúdú
a dhéanamh ar shaincheisteanna a
bhaineann le comhair chreidmheasa;

(e) comhalta de Choimisiún an Bhainc;

(f) oifigeach (de réir bhrí alt 2 d’Acht an
Bhainc Cheannais, 1942) nó fostaí eile
den Bhanc agus a bhíonn ag gabháil do
rialáil comhar creidmheasa;

(g) an tOmbudsman um Sheirbhísí
Airgeadais (de réir bhrí alt 2 d’Acht an
Bhainc Cheannais, 1942) nó comhalta
d’fhoireann an Bhiúró (de réir bhrí alt
57BA den Acht sin);

(h) comhalta de Bhinse Achomhairc
Sheirbhísí Airgeadais na hÉireann nó
comhalta dá fhoireann (lena n-áirítear
an Cláraitheoir);
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(i) príomhfheidhmeannach na

Gníomhaireachta Náisiúnta
Tomhaltóirí, oifigeach údaraithe de
chuid na Gníomhaireachta sin (de réir
bhrí alt 2 den Acht um Chosaint
Tomhaltóirí, 2007) nó aon chomhalta
eile dá foireann;

(j) iniúchóir an chomhair creidmheasa nó
duine atá fostaithe nó fruilithe ag an
iniúchóir sin;

(k) aturnae nó comhairleoir gairmiúil eile a
bhí fruilithe ag an gcomhar
creidmheasa nó thar a cheann laistigh
de na 3 bliana roimhe sin;

(l) duine is céile nó páirtnéir sibhialta,
comhchónaitheoir, tuismitheoir nó
leanbh le stiúrthóir, le comhalta de
choiste formhaoirsiúcháin boird nó le
fostaí de chuid an chomhair
creidmheasa sin;

(m) comhlacht corpraithe;

(n) duine nach duine lánaoise é nó í;

(o) stiúrthóir an chomhair creidmheasa.

(5) Éireoidh duine as de bheith ina chomhalta
nó ina comhalta de choiste formhaoirsiúcháin
boird comhair creidmheasa más rud é go
dtiocfaidh sé nó sí nó an tráth a thiocfaidh sé nó
sí chun bheith ina dhuine nó ina duine lena
mbainfidh aon cheann d’fhorálacha fho-alt (4).

(6) Ní ceadmhach comhalta de choiste
formhaoirsiúcháin boird a cheapadh nó a
athcheapadh ar an gcoiste formhaoirsiúcháin
boird, más rud é go raibh sé nó sí ag fónamh ar
feadh breis is 12 bhliain sna 15 bliana roimhe sin,
cibé acu ar an mbord stiúrthóirí nó ar an gcoiste
formhaoirsiúcháin boird é.

(7) Ceapfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird duine dá líon mar rúnaí ar an gcoiste.

An coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird:
forálacha nóis
imeachta.

76O.—(1) Tionólfaidh coiste formhaoirsiúcháin
boird de chuid comhar creidmheasa—

(a) cruinniú amháin ar a laghad gach mí,
agus

(b) cruinnithe leis an mbord stiúrthóirí ar a
laghad 4 huaire gach bliain chun a
éascú dó an mheasúnacht a dhéanamh
faoi fho-alt (2),
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agus coimeádfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird miontuairiscí ar gach cruinniú arna thionól
aige faoi mhíreanna (a) agus (b).

(2) Déanfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird, laistigh de 2 sheachtain ó aon chruinniú dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), tuarascáil i scríbhinn
a chur faoi bhráid an bhoird stiúrthóirí ar
mheasúnacht an choiste i dtaobh ar oibrigh an
bord stiúrthóirí de réir Chuid IV agus na Coda seo
agus aon rialacháin a bhaineann le Cuid IV nó leis
an gCuid seo.

(3) Beidh rochtain ag an gcoiste
formhaoirsiúcháin boird, gach tráth, ar leabhair
agus ar dhoiciméid an chomhair creidmheasa (lena
n-áirítear dréacht-doiciméid) chun a chumasú dó
a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht.

(4) Beidh an ceart ag comhaltaí an choiste
formhaoirsiúcháin boird freastal ar na cruinnithe
go léir den bhord stiúrthóirí agus ar na cruinnithe
go léir de choistí an chomhair creidmheasa.

(5) Cinnteoidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird go bhfreastalóidh duine amháin ar a laghad
dá chomhaltaí ar gach cruinniú den bhord
stiúrthóirí.

(6) Féadfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird fógra a thabhairt don Bhanc faoi aon imní
atá air nár chomhlíon an bord stiúrthóirí aon
cheann de na ceanglais atá leagtha amach sa Chuid
seo nó i gCuid IV, nó i rialacháin arna ndéanamh
faoi na Codanna sin, i ndiaidh vóta d’aonghuth ag
cruinniú den choiste a gaireadh chun fógra den
sórt sin a bhreithniú.

(7) Tuairisceoidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird do na comhaltaí ag an gcruinniú ginearálta
bliantúil agus, más cuí leis é, ag cruinniú ginearálta
speisialta, i dtaobh ar oibrigh an bord stiúrthóirí
de réir Chuid IV agus na Coda seo.

An coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird: téarma
oifige agus dul
ar scor.

76P.—(1) Maidir le téarma oifige comhalta den
choiste formhaoirsiúcháin boird—

(a) tosóidh sé tráth críochnaithe an
chruinnithe ghinearálta ag a dtoghfar
an comhalta,

(b) ní leanfaidh sé thar an tríú cruinniú
ginearálta bliantúil dá éis sin tar éis dó
nó di a bheith tofa amhlaidh, agus

(c) faoi réir fhorálacha an Achta seo agus
na gceanglas dlíthiúil infheidhme eile,
déanfar é a chinneadh de réir na
rialacha cláraithe,

ach, seachas i gcás go bhforáiltear a mhalairt leis
an Acht seo nó le haon cheanglas dlíthiúil
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infheidhme eile nó leis na rialacha cláraithe, beidh
comhalta a bheidh ag dul ar scor ón gcoiste in-
atofa.

(2) Is mar seo a leanas a bheidh na rialacha
maidir le dul ar scor ón gcoiste formhaoirsiúcháin
boird:

(a) i gcás gur 3 chomhalta a bheidh ar an
gcoiste, rachaidh comhalta amháin ar
scor ag gach cruinniú ginearálta
bliantúil;

(b) i gcás gur 5 chomhalta a bheidh ar an
gcoiste, rachaidh 2 chomhalta ar scor
ag gach cruinniú ginearálta bliantúil;

(c) faoi réir mhír (d), is iad na comhaltaí a
bheidh le dul ar scor aon tráth na
comhaltaí sin is faide a bheidh ag
fónamh ó toghadh go deireanach iad;

(d) amhail idir comhaltaí ar toghadh go
deireanach an lá céanna iad, is le
comhaontú a chinnfear an comhalta
(na comhaltaí) a bheidh le dul ar scor
nó, d’éagmais comhaontaithe, trí
chrannchur a dhéanamh.

An coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird: cur as
oifig.

76Q.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh
comhar creidmheasa, le rún ó thromlach na
gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ag
cruinniú ginearálta speisialta arna ghairm chun na
críche sin, comhalta den choiste formhaoirsiúcháin
boird a chur as oifig.

(2) Déanfaidh rúnaí an chomhair creidmheasa,
tráth nach déanaí ná 21 lá roimh dháta an
chruinnithe ghinearálta speisialta ag a
mbeartaítear rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
thairiscint, fógra i scríbhinn faoin gcruinniú sin a
thabhairt don chomhalta lena mbaineann.

(3) I gcás go dtabharfar fógra faoi rún a luaitear
i bhfo-alt (1) agus go ndéanann an comhalta den
choiste formhaoirsiúcháin boird lena mbaineann
uiríll i scríbhinn chuig an gcomhar creidmheasa
(nach faide ná fad réasúnach) i ndáil leis, agus go
n-iarrfaidh sé nó sí go gcuirfí na huiríll sin in iúl
do chomhaltaí an chomhair creidmheasa,
déanfaidh an comhar creidmheasa na nithe seo a
leanas, faoi réir fho-alt (5) (mura bhfaighidh sé na
huiríll ró-dhéanach chun déanamh amhlaidh)—

(a) luafaidh sé, in aon fhógra faoin rún
beartaithe a thabharfar do chomhaltaí
an chomhair creidmheasa, go
ndearnadh na huiríll, agus

(b) cuirfidh sé cóip de na huiríll chuig gach
comhalta den chomhar creidmheasa a
mbeidh fógra faoin gcruinniú curtha
chucu.
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(4) Faoi réir fho-alt (5), agus cibé acu atá nó

nach bhfuil cóipeanna d’aon uiríll arna ndéanamh
faoi fho-alt (3) curtha de réir an fho-ailt sin,
féadfaidh an comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird lena mbaineann a
cheangal, gan dochar do cheart an chomhalta sin
éisteacht ó bhéal a fháil, go léifear amach na huiríll
arna ndéanamh ag an gcomhalta sin ag an
gcruinniú ginearálta speisialta.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) más
rud é, ar iarratas ón gcomhar creidmheasa nó ó
aon duine a éileoidh gurb éagóir leis nó léi é, gur
deimhin leis an mBanc go dtarlódh, dá ndéanfaí
de réir na bhfo-alt, go laghdófaí go mór muinín an
phobail as an gcomhar creidmheasa nó go bhfuil
mí-úsáid, nó gur dóigh go mbeidh mí-úsáid, á baint
as na cearta a thugtar leis na fo-ailt sin chun
poiblíocht gan ghá a áirithiú do ní clúmhillteach.

(6) Déanfar folúntas a tharlóidh de bharr
comhalta de choiste formhaoirsiúcháin boird a
chur as oifig faoin alt seo a líonadh de réir alt
76N(2).

An coiste for-
mhaoirsiúcháin
boird: foráil
fhorlíontach.

76R.—(1) Déanfaidh rúnaí an chomhair
creidmheasa clár de chomhaltaí an choiste
formhaoirsiúcháin boird a choimeád agus síneoidh
gach comhalta den choiste formhaoirsiúcháin
boird é tar éis cruinniú ginearálta bliantúil nó, i
gcás comhalta a ceapadh chun corrfholúntas a
líonadh, tar éis an comhalta sin a cheapadh.

(2) I gcás go dtitfidh líon chomhaltaí an choiste
formhaoirsiúcháin boird go dtí líon is lú ná leath
den líon a shonraítear sna rialacha cláraithe,
tabharfaidh rúnaí an choiste fógra láithreach don
Bhanc agus don bhord stiúrthóirí.

(3) Beidh gníomhartha comhalta de choiste
formhaoirsiúcháin boird comhair creidmheasa
bailí d’ainneoin aon locht a bheith i dtoghadh nó
i gceapadh an chomhalta, is locht a d’fhéadfaí a
aimsiú dá éis sin.

(4) I gcás go dtarlóidh aon cheann de na
teagmhais seo a leanas—

(a) go bhfuil fógra tugtha ag rúnaí an
choiste formhaoirsiúcháin boird faoi
alt 76N(3) go mbeartaíonn comhaltaí
uile an choiste éirí as ar an dáta
céanna,

(b) go bhfuil comhaltaí uile an choiste
formhaoirsiúcháin boird curtha as oifig
nó ar fionraí de réir alt 96(1), nó

(c) nach bhfuil comhalta ar bith ar an
gcoiste formhaoirsiúcháin boird,
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
sa chás sin tionólfaidh an bord stiúrthóirí cruinniú
ginearálta speisialta den chomhar creidmheasa,
laistigh d’aon mhí amháin ón tráth a tharlóidh an
teagmhas atá i gceist, chun coiste
formhaoirsiúcháin boird a thoghadh.

(5) Más rud é nach dtionólfar an cruinniú
ginearálta speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt (4)
de réir an fho-ailt sin, féadfaidh an Banc cruinniú
ginearálta speisialta den sórt sin a thionól faoi alt
92(1)(b).

(6) Glanfaidh comhar creidmheasa na
caiteachais sin go léir a thabhóidh a choiste
formhaoirsiúcháin boird go réasúnach le linn dó a
fheidhm a chomhlíonadh.”.

(2) D’ainneoin fhorálacha an Phríomh-Achta a bhaineann le
Coistí Maoirseachta a aisghairm leis an Acht seo, maidir le gach
comhalta de Choiste Maoirseachta comhair creidmheasa, mura
n-éireoidh sé nó sí as nó mura scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith
ina chomhalta nó ina comhalta den choiste sin, measfar é nó í a
bheith tofa go cuí ina chomhalta nó ina comhalta de choiste
formhaoirsiúcháin boird an chomhair creidmheasa ar feadh a nbeidh
fágtha den téarma ar lena linn a bheadh sé nó sí ina chomhalta nó
ina comhalta den Choiste Maoirseachta mura ndéanfaí an t-alt seo
a achtú.

28.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 83:

“83.—(1) Más rud é, ag aon chruinniú ginearálta ar tugadh
fógra ina thaobh inar sonraíodh é a bheith beartaithe rún
speisialta a mholadh, go ndearbhaíonn an cathaoirleach go
bhfuil an rún rite mar a cheanglaítear leis an míniú ar ‘rún
speisialta’ in alt 2(1), beidh an dearbhú sin ina fhianaise, gan
a thuilleadh fianaise, ar an bhfíoras sin, go dtí go gcruthaítear
a mhalairt.

(2) Maidir le cóip de gach rún speisialta chun aon cheann de
na críocha a luaitear san Acht seo—

(a) síneoidh an cathaoirleach ar an gcruinniú ag ar
ritheadh an rún í,

(b) déanfaidh rúnaí an chomhair creidmheasa í a
chomhshíniú, agus

(c) laistigh de 21 lá ó dháta an chruinnithe ag ar ritheadh
an rún, cuirfear chuig an mBanc í chun go gcláróidh
sé í,

agus ní bheidh éifeacht leis an rún speisialta go dtí go gclárófar
an chóip sin amhlaidh.”.

29.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 84:

“84A.—(1) Le linn dó rialacháin a dhéanamh faoin Acht seo,
beidh aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a chinntiú, maidir leis
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na ceanglais a fhorchuirtear leis na rialacháin arna ndéanamh
amhlaidh, go bhfuil siad éifeachtach agus comhréireach, ag
féachaint do chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar
creidmheasa, nó don earnáil nó do na hearnálacha comhar
creidmheasa lena mbainfidh na rialacháin.

(2) Sula ndéanfaidh sé rialacháin faoin Acht seo, rachaidh an
Banc i gcomhairle—

(a) leis an Aire agus leis an gCoiste Comhairleach um
Chomhair Chreidmheasa,

(b) le haon chomhlacht eile is dealraitheach don Bhanc
saineolas nó eolas a bheith aige i dtaca le comhair
chreidmheasa i gcoitinne, agus

(c) le haon chomhlacht eile is cuí leis an mBanc dul i
gcomhairle leis sna himthosca.

(3) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo—

(a) féadfaidh aon fhorálacha teagmhasacha, forlíontacha
agus iarmhartacha a bheith iontu is dealraitheach
don Bhanc a bheith riachtanach nó fóirsteanach
chun críocha na rialachán,

(b) féadfaidh feidhm a bheith acu i gcoitinne maidir le
hearnáil shonraithe nó le hearnálacha sonraithe
comhair creidmheasa, agus

(c) féadfaidh forálacha éagsúla a bheith iontu i ndáil le
hearnálacha éagsúla comhair creidmheasa.”.

30.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 85:

“Leachtacht. 85A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘sócmhainní leachtacha’ na sócmhainní
a shealbhaíonn comhar creidmheasa chun a
chumasú dó a oibleagáidí a chomhlíonadh de réir
mar a eascraíonn siad;

ciallaíonn ‘neamhchomhfhreagairt aibíochta’ an
dibhéirseacht leanúnach nó an dibhéirseacht a
d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí idir
sócmhainní agus dliteanais comhair creidmheasa
de bharr nach bhfuil, nó nach mbeidh, an tráth cuí,
sócmhainní neamhleachtacha an chomhair
creidmheasa tagtha chun aibíochta;

ciallaíonn ‘sócmhainní iomlána’ sócmhainní uile
comhair creidmheasa, ag féachaint go cuí do na
prionsabail chuntasaíochta in alt 110 tar éis
soláthairtí maidir le drochfhiacha agus fiacha
amhrasacha a asbhaint.

(2) Coimeádfaidh comhar creidmheasa, gach
tráth, cion dá shócmhainní iomlána i bhfoirm
leachtach (dá ngairtear “sócmhainní leachtacha”
san alt seo) d’fhonn a chumasú don chomhar
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creidmheasa a oibleagáidí a chomhlíonadh de réir
mar a eascraíonn siad. Maidir leis an gcion
sócmhainní a choimeádfar i bhfoirm leachtach,
cuirfear i gcuntas leis cineál, scála agus castacht an
chomhair creidmheasa agus comhdhéanamh agus
aibíocht a shócmhainní agus a dhliteanas.

(3) Forordóidh an Banc na ceanglais
leachtachta is íosta a cheanglaítear ar chomhar
creidmheasa a chothabháil mar aon le
coinníollacha maidir le cur chun feidhme na
gceanglas leachtachta. Féadfar, le rialacháin arna
ndéanamh ag an mBanc chun críche an ailt seo,
plé le nithe eile a bhaineann le ceanglais íosta
leachtachta, lena n-áirítear—

(a) cion agus cineál na sócmhainní a bheidh
le sealbhú i bhfoirm leachtach,

(b) sealbhú sócmhainní leachtacha ar
bhonn ré na n-iasachtaí,

(c) nithe i ndáil le neamhchomhfhreagairtí
aibíochta, agus

(d) na sócmhainní leachtacha a bheidh le
sealbhú mar chosaint ar bhonn na
ndálaí struis a d’fhéadfadh teacht
chun cinn.

(4) Le linn nithe a fhorordú chun críocha an ailt
seo, beidh aird ag an mBanc ar an ngá atá ann a
chinntiú, maidir leis na ceanglais a fhorchuirtear
leis na rialacháin arna ndéanamh aige, go bhfuil
siad éifeachtach agus comhréireach ag féachaint
do chineál, do scála agus do chastacht na gcomhar
creidmheasa, nó don earnáil nó do na hearnálacha
comhar creidmheasa, lena mbainfidh na
rialacháin.

Forálacha
forlíontacha a
ghabhann le
hailt 85 agus
85A.

85B.—(1) San alt seo—

tá le ‘sócmhainní leachtacha’ an bhrí a thugtar le
halt 85 nó 85A, de réir mar is cuí sna himthosca;

tá le ‘neamhchomhfhreagairtí aibíochta’ an bhrí a
thugtar le halt 85A(1);

ciallaíonn ‘tástáil struis’, i ndáil le comhar
creidmheasa, an anailís a dhéantar ar a
shreabhadh airgid faoi cheannteidil éagsúla agus
an sreabhadh airgid sin a chur le tréimhsí ama
réamhchinnte faoi réir coinníollacha sonraithe,
lena n-áirítear teorainneacha airgeadaíochta más
cuí, chun go measfar a mhéid a d’fhéadfadh
neamhchomhfhreagairt aibíochta a bheith ag
comhar creidmheasa maidir lena chuid sócmhainní
agus dliteanas.

(2) (a) Go dtí go bhforordóidh an Banc
ceanglais leachtachta íosta chun
críocha alt 85A maidir le hearnáil de
chomhair chreidmheasa, leanfaidh na
ceanglais leachtachta is infheidhme
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maidir le comhair chreidmheasa faoi
alt 85 d’fheidhm a bheith acu maidir
leis an earnáil sin de chomhair
chreidmheasa i leith nithe arna
bhforordú amhlaidh.

(b) I gcás go mbeidh ceanglais leachtachta
íosta forordaithe ag an mBanc chun
críocha alt 85A maidir le hearnáil de
chomhair chreidmheasa, ansin
scoirfidh alt 85 d’fheidhm a bheith aige
maidir leis an earnáil sin de chomhair
chreidmheasa i leith na nithe arna
bhforordú amhlaidh.

(3) Féadfaidh an Banc, ó am go ham, a
cheangal ar aon chomhar creidmheasa nó ar aon
chomhair chreidmheasa (cibé acu i gcoitinne nó
earnáil áirithe de chomhar creidmheasa)
tástálacha struis a ghabháil de láimh ar na
hiarmhairtí a bhainfeadh lena leachtacht dá
n-eascródh teagmhais amháin nó níos mó.
Leagfaidh an Banc síos téarmaí na tástála struis
lena n-áirítear ceanglais, gan teorainn, a
bhaineann le minicíocht na dtástálacha struis,
socruithe tuairiscithe maidir le torthaí na tástála
struis agus ceanglais chun pleananna
teagmhasacha a fhorbairt.

(4) Le linn dó a cheangal ar chomhar
creidmheasa aon ní a ghabháil de láimh chun
críocha an ailt seo, beidh aird ag an mBanc ar an
ngá atá ann a chinntiú go mbeidh na ceanglais
éifeachtach agus comhréireach ag féachaint do
chineál, do scála agus do chastacht an chomhair
creidmheasa.”.

31.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 95:

“95A.—(1) I gcás gurb é tuairim an Bhainc, tar éis iniúchadh
faoi alt 90 nó tar éis imscrúdú faoi alt 92, gur gá cur le saineolas
boird stiúrthóirí comhair creidmheasa, nó é a fheabhsú,
féadfaidh sé a cheangal ar choiste ainmniúcháin an chomhair
creidmheasa duine breise a ainmniú ag a mbeidh na scileanna
agus an saineolas is gá chun bheith ina stiúrthóir ar bhord
stiúrthóirí an chomhair creidmheasa.

(2) Maidir le duine a ainmneofar faoi fho-alt (1), beidh sé nó
sí faoi réir cheadú an Bhainc sula n-ainmneofar an duine sin
lena cheapadh nó lena ceapadh ar an mbord stiúrthóirí.

(3) Déanfar duine a cheapadh ar an mbord stiúrthóirí, chun
críocha an ailt seo, trína chomhthoghadh nó trína
comhthoghadh ag an mbord stiúrthóirí agus déanfaidh stiúrthóir
den sórt sin oifig a shealbhú ó dháta an cheapacháin go dtí an
chéad chruinniú ginearálta bliantúil eile ina dhiaidh sin de chuid
an chomhair creidmheasa nó, más túisce é, go dtí an chéad
chruinniú ginearálta speisialta eile ag a dtionólfar toghchán do
chomhaltaí an bhoird stiúrthóirí.
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(4) Beidh ag aon stiúrthóir a cheapfar faoi fho-alt (1) na

cearta céanna, na dualgais chéanna agus na freagrachtaí céanna
a bheidh ar aon stiúrthóir eile arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi alt 53.

(5) Maidir le haon tréimhse cheapacháin faoin alt seo, ní
áireofar í chun an líon blianta a raibh duine ag fónamh sa
chomhiomlán a ríomh chun críche alt 53(12) nó alt 76N(5).”.

32.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 116:

“116.—(1) I gcás go measann an Banc gur gá é ar mhaithe
leis na nithe seo a leanas—

(a) comhaltaí nó creidiúnaithe comhair creidmheasa, nó

(b) rialáil ordúil chuí ar ghnó comhair creidmheasa,

féadfaidh an Banc iniúchóir an chomhair creidmheasa a chur
as oifig.

(2) Féadfaidh aon iniúchóir a cuireadh as oifig faoi fho-alt
(1) iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar ordú chun an cur as
oifig a chur ar ceal.

(3) Ar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (2), féadfaidh an
Chúirt—

(a) ordú a dhéanamh chun an cur as oifig a chur ar ceal,

(b) ordú a dhéanamh chun an cur as oifig a dhaingniú, nó

(c) cibé ordú eile a dhéanamh a dhealródh don Chúirt a
bheith riachtanach.

(4) Féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt
ar ordú chun an cur as oifig a dhaingniú, agus féadfaidh an
Chúirt an t-ordú sin a dheonú.

(5) Féadfaidh an Chúirt, le hordú, ordú arna dhéanamh aici
faoin alt seo a chúlghairm nó a athrú.

(6) Más rud é, i gcás go ndearnadh iarratas chuig an gCúirt
faoin alt seo, gur deimhin leis an gCúirt gurb inmhianaithe, mar
gheall ar chineál nó ar imthosca an cháis, nó ar shlí eile ar
mhaithe leis an gceartas, féadfar na himeachtaí go léir nó aon
chuid d’aon imeachtaí faoin bhforáil sin a éisteacht ar shlí eile
seachas go poiblí.

(7) Mura bhfuil ordú déanta ag an gCúirt maidir le cur as
oifig, féadfaidh an Banc, aon tráth, an cur as oifig a
chúlghairm.”.

33.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 182:

“182A.—(1) Féadfaidh an Banc rialacháin a dhéanamh i leith
aon ní a bheidh le forordú ag an mBanc faoi aon fhoráil de na
hAchtanna um Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012.
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(2) Féadfaidh feidhm a bheith ag rialacháin arna ndéanamh

ag an mBanc faoi na hAchtanna um Chomhar Creidmheasa,
1997 go 2012, i gcoitinne nó faoi threoir earnáil shonraithe nó
earnálacha sonraithe de chomhair chreidmheasa, nó faoi threoir
am sonraithe nó amanna sonraithe, nó le linn tréimhse
shonraithe nó tréimhsí sonraithe, nó faoi threoir aon ní eile is
cuí leis an mBanc.”.

34.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 184:

“184A.—Ní bheidh feidhm ag na hachtacháin seo a leanas,
eadhon—

(a) alt 117 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1989,

(b) Cuid IV (seachas ailt 27B, 27G agus 27H) d’Acht an
Bhainc Ceannais, 1997, agus

(c) an tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995,

maidir le comhar creidmheasa nó maidir le comhlacht ar
comhair chreidmheasa a chomhaltaí agus arb iad gluaiseacht na
gcomhar creidmheasa a chur chun cinn agus seirbhísí a sholáthar
do chomhair chreidmheasa a phríomhchuspóirí.”.

35.—Leasaítear an Príomh-Acht tuilleadh mar a leagtar amach i
Sceideal 1.

36.—Aisghairtear ailt 33ANA agus 33ANB d’Acht an Bhainc
Cheannais, 1942.

37.—Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann le hAcht an Bhainc
Cheannais, 1942, i gCuid 1, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
Ítim 39:

“

39 Uimh. 27 Acht an Cuid 8 agus ailt 22 agus
de 2011 Bhainc 106

Ceannais
agus na
bhForas
Creidmheasa
(Réiteach),
2011

40 Uimh. 40 An tAcht An tAcht go léir
de 2012 um

Chomhar
Creidmheasa
agus
Comhoibriú
le
Rialálaithe
Coigríche,
2012

”.

38.—Déantar na hionstraimí reachtúla seo a leanas a chúlghairm:
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(a) Na Rialacháin fán Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997

(Teorainn Airgeadais a Athrú), 2001 (I.R. Uimh. 476 de
2001);

(b) An tOrdú fán Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997
(Teorainneacha Airgeadais a Athrú), 2006 (I.R. Uimh.
453 de 2006).

CUID 3

Athstruchtúrú

Réamhráiteach agus athstruchtúrú i gcoitinne

39.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Bord BACC” an Bord arna cheapadh ag an Aire faoi
alt 49(1);

tá le “Cathaoirleach BACC” an bhrí a thugtar le halt 49(3);

tá le “Príomhfheidhmeannach” an bhrí a thugtar le halt 52(1);

tá le “Ciste na gComhar Creidmheasa” an bhrí a thugtar le halt 57(1);

ciallaíonn “lá bunaithe” an lá a cheaptar faoi alt 42 mar an lá
bunaithe;

ciallaíonn “BACC” an Bord um Athstruchtúrú Comhar
Creidmheasa;

tá le “tacaíocht chobhsúcháin” an bhrí a thugtar le halt 61.

40.—Ní chuirfidh aon ní sa Chuid seo, ná ní ar bith a bhí ráite nó
déanta (ná ní nach raibh ráite ná déanta) ag fostaí de chuid an
Bhainc arna cheapadh nó arna ceapadh ar BACC mar chomhalta
neamhvótála de réir alt 49(1), cosc ná srian ar Ghobharnóir an
Bhainc, ná ar an mBanc, feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le
haon chomhar creidmheasa lena n-áirítear feidhmeanna faoin
reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais, ná ní dhéanfaidh
aon ní sa Chuid seo difear d’aon oibleagáid a eascraíonn faoi na
conarthaí lena rialaítear an tAontas Eorpach (de réir na brí a thugtar
le halt 1 d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) ná faoi Reacht an
CEBC (de réir na brí a thugtar le halt 2 d’Acht an Bhainc
Cheannais, 1942).

41.—Le linn feidhm a chomhlíonadh faoin gCuid seo, beidh aird
ag an Aire ar dhlíthe an Aontais Eorpaigh (lena n-áirítear na dlíthe
sin lena rialaítear cúnamh stáit) agus ar aon treoireacht iomchuí arna
heisiúint ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh.

An Bord um Athstruchtúrú Comhar Creidmheasa

42.—(1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

(2) An lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar
an Bord um Athstruchtúrú Comhar Creidmheasa (dá ngairtear
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“BACC” sa Chuid seo) a fheidhmeoidh na feidhmeanna a shanntar
dó leis an gCuid seo.

(3) Beidh BACC ina chomhlacht corpraithe agus beidh cumhacht
agartha aige agus beidh sé inagartha faoina ainm corparáide.

43.—(1) Faoi réir fho-alt (2), nuair is deimhin leis an Aire, tar éis
athbhreithniú a sheoladh lena mbaineann fo-alt (2), gur chuir BACC
comhlíonadh a fheidhmeanna i gcrích faoin gCuid seo, féadfaidh an
tAire—

(a) le hordú, BACC a dhíscaoileadh, agus

(b) faoi réir fhorálacha an Achta seo, cibé forálacha
teagmhasacha, coimhdeacha nó iarmhartacha a chur san
áireamh san ordú a mheasfaidh an tAire is gá nó is
fóirsteanach,

agus, dá réir sin, scoirfidh an Chuid seo d’éifeacht a bheith léi ach
amháin a mhéid a bhaineann sí le forálacha teagmhasacha,
coimhdeacha nó iarmhartacha dá bhforálfaidh an tAire faoi mhír (b)
agus féadfar aon ordú den sórt sin a leasú de bhua an ailt seo a
mhéid a bhaineann sé le forálacha den sórt sin.

(2) (a) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 1 Eanáir 2016
agus tar éis dul i gcomhairle le BACC agus le cibé daoine
eile is cuí leis nó léi, athbhreithniú a sheoladh ar oibriú
na Coda seo d’fhonn a chinneadh cibé acu a chuir nó nár
chuir, i dtuairim an Aire, BACC comhlíonadh a
fheidhmeanna i gcrích.

(b) I gcás, tar éis athbhreithniú a sheoladh faoin bhfo-alt seo,
gur deimhin leis an Aire nár chuir BACC comhlíonadh a
fheidhmeanna i gcrích, ansin seolfaidh an tAire
athbhreithniú eile den sórt sin laistigh de 12 mhí ón
athbhreithniú roimhe sin agus measfar, maidir leis an
athbhreithniú eile sin, gurb ionann é agus athbhreithniú
arna sheoladh faoi mhír (a).

(3) I gcás go mbeartaítear ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1),
leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite
ag gach Teach acu sin.

44.—(1) I dteannta moladh a dhéanamh faoi alt 65, déanfaidh
BACC athstruchtúrú na gcomhar creidmheasa a éascú agus a
fhormhaoirsiú de réir na Coda seo chun tacú le cobhsaíocht
airgeadais agus le hinchothaitheacht fhadtéarmach na gcomhar
creidmheasa i gcoitinne agus, chun na críche sin, áireofar na nithe
seo a leanas ar a chuid feidhmeanna—

(a) anailís agus scrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis arna soláthar
ag an mBanc, ag comhair chreidmheasa, nó ag aon duine
eile dó,

(b) tograí agus pleananna sealadacha a fhorbairt le comhair
chreidmheasa chun earnáil na gcomhar creidmheasa a
athstruchtúrú,
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(c) dul i dteagmháil le comhair chreidmheasa chun

comhaontú ar thograí athstruchtúrúcháin a éascú,

(d) cúnamh a thabhairt do chomhair chreidmheasa chun
pleananna athstruchtúrúcháin a ullmhú,

(e) pleananna athstruchtúrúcháin arna gcur faoina bhráid ag
comhair chreidmheasa, nó thar a gceann, a bhreithniú
agus a mheasúnú, lena n-áirítear aon cheanglais
mhaoiniúcháin faoin bplean lena n-áirítear a cheangal ar
chomhair chreidmheasa dul i dteagmháil le tríú páirtithe
chun faisnéis a fhíorú agus chun tuarascáil a sholáthar
do BACC,

(f) na pleananna athstruchtúrúcháin sin a cheadú, a cheadú le
coinníollacha nó a dhiúltú,

(g) na pleananna athstruchtúrúcháin a mholadh don Aire agus
a chuid moltaí a chur in iúl don Bhanc,

(h) cur i ngníomh na bpleananna athstruchtúrúcháin a
fhormhaoirsiú, lena n-áirítear tacaíocht iar-
athstruchtúrúcháin a sholáthar.

(2) Faoi réir na Coda seo, féadfaidh BACC aon ní a dhéanamh a
mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun a chumasú dó a
fheidhmeanna a chomhlíonadh, lena n-áirítear socruithe a dhéanamh
le haon duine eile nó le haon chomhlacht eile chun go n-úsáidfidh sé
áitreabh nó trealamh de chuid an duine sin nó de chuid an
chomhlachta eile sin nó chun go n-úsáidfidh BACC seirbhísí
oifigeach nó seirbhíseach de chuid an duine eile sin nó de chuid an
chomhlachta eile sin.

45.—(1) I gcás go dtabharfaidh 2 chomhar creidmheasa nó níos
mó, cibé i gcomhpháirt nó go leithleach ina leith féin, breith plean
athstruchtúrúcháin beartaithe (dá ngairtear “togra
athstruchtúrúcháin” san Acht seo) a chur faoi bhráid BACC, beidh
sé i cibé foirm agus beidh cibé faisnéis ann (lena n-áirítear ceanglais
mhaoiniúcháin agus aon anailís a cheanglaítear a ghabháil de láimh)
a shonróidh BACC, ó am go ham, i scríbhinn de réir mar a
cheanglaítear chun togra a chur faoina bhráid.

(2) Beidh foráil i ngach togra athstruchtúrúcháin faoin alt seo
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cónascadh comhar creidmheasa, nó

(b) aistriú gealltanas idir comhair chreidmheasa,

faoi Chuid IX den Phríomh-Acht.

(3) I gcás go dtabharfaidh BACC breith go mbeidh nó go bhfuil sé
iomchuí dá bhreithniú ar thogra athstruchtúrúcháin, féadfaidh sé—

(a) sula gcuirfear togra athstruchtúrúcháin faoina bhráid, agus
cibé acu an ar iarratas ón gcomhar creidmheasa nó ó na
comhair chreidmheasa lena mbaineann é nó nach ea, a
chur in iúl don chomhar creidmheasa nó do na comhair
chreidmheasa lena mbaineann go gceanglaíonn sé go
mbeidh cibé faisnéis bhreise (lena n-áirítear aon anailís a
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bheidh le gabháil de láimh) sa togra athstruchtúrúcháin
de réir mar a shonróidh BACC, agus

(b) tar éis an togra athstruchtúrúcháin a bheith curtha faoina
bhráid, a cheangal go ndéanfar cibé faisnéis bhreise (lena
n-áirítear aon anailís a bheidh le gabháil de láimh) a
sholáthar dó de réir mar a shonróidh BACC don
chomhar creidmheasa nó do na comhair chreidmheasa
lena mbaineann.

(4) Féadfaidh BACC a cheangal ar chomhar creidmheasa nó ar
ghrúpa de chomhair chreidmheasa tríú páirtí arna cheadú ag BACC
a fhostú chun tuarascáil a ullmhú chun an fhaisnéis a soláthraíodh
dó faoi fho-alt (3) nó ar shlí eile, a fhíorú.

(5) Déanfaidh BACC aon togra athstruchtúrúcháin arna chur
faoina bhráid a bhreithniú agus a mheasúnú, lena n-áirítear aon
cheanglais mhaoiniúcháin arna gcur faoina bhráid de réir aon
cheanglais arna n-eisiúint faoi fho-alt (1), agus aon fhaisnéis a
cheanglaítear faoi fho-alt (3)(b) nó tuarascáil faoi fho-alt (4). Tar éis
breithniú agus measúnacht den sórt sin, déanfaidh Bord BACC na
nithe seo a leanas—

(a) an togra athstruchtúrúcháin a cheadú mar phlean
athstruchtúrúcháin don chomhar creidmheasa nó do na
comhair chreidmheasa lena mbaineann, agus, más
iomchuí, a mholadh don Aire tacaíocht airgeadais a
sholáthar faoin gCuid seo i leith an togra
athstruchtúrúcháin a bheidh mar phlean
athstruchtúrúcháin don chomhar creidmheasa nó do na
comhair chreidmheasa lena mbaineann, fara
coinníollacha sonraithe nó dá n-éagmais, nó

(b) an togra athstruchtúrúcháin a dhiúltú.

(6) I gcás go gceadaíonn BACC an togra athstruchtúrúcháin mar
phlean athstruchtúrúcháin don chomhar creidmheasa nó do na
comhair chreidmheasa lena mbaineann, fara coinníollacha sonraithe
nó dá n-éagmais, agus go ndéanann sé moladh don Aire, cuirfidh sé
a cheadú agus a mholadh in iúl don Bhanc (mar aon leis na
coinníollacha sin).

(7) Ní choiscfidh aon ní sa Chuid seo ar BACC moladh a
dhéanamh don Bhanc, i ndáil le comhar creidmheasa ar leithligh
chun críocha alt 65.

46.—(1) Déanfaidh BACC, i gcomhairle leis an Aire agus, más
iomchuí, leis an mBanc, treoirlínte a fhorbairt le haghaidh
phrionsabail oibríochta BACC agus, tar éis ceadú an Aire a fháil
chuige sin, glacfaidh BACC na treoirlínte sin agus beidh aird aige
orthu le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) A luaithe is indéanta tar éis do BACC treoirlínte a ghlacadh
faoi fho-alt (1), déanfaidh an tAire—

(a) a chur faoi deara na treoirlínte a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil, agus

(b) cóip de na treoirlínte a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.
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(3) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt do BACC

maidir le haon ní a bhaineann le maoiniú a sholáthar chun tacú le
críocha na Coda seo a bhaint amach agus déanfaidh BACC de réir
aon ordachán den sórt sin.

(4) Féadfaidh an tAire dul i gcomhairle leis an mBanc sula
dtabharfaidh sé nó sí ordacháin faoin alt seo.

47.—(1) Chun maoiniú a dhéanamh chun go gcomhlíonfaidh
BACC a fheidhmeanna faoin gCuid seo agus faoi réir fho-alt (6),
déanfaidh BACC, le toiliú an Aire agus de réir aon ordacháin a
thabharfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, rialacháin lena
bhforordófar—

(a) an tobhach a bheidh le híoc ag comhair chreidmheasa leis
(dá ngairtear “tobhach BACC” san alt seo), agus

(b) an tráth a bheidh an tobhach le híoc ag comhair
chreidmheasa,

agus féadfar rátaí éagsúla de thobhaigh a fhorchur ar earnálacha
éagsúla de chomhair chreidmheasa, lena n-áirítear tobhach de nialas
faoin gcéad a fhorchur ar earnáil de chomhair chreidmheasa.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), folaíonn an
chumhacht chun rialacháin a dhéanamh faoin bhfo-alt sin an
chumhacht chun socrú a dhéanamh maidir le díolúintí ó thobhach
BACC a íoc, nó an tobhach sin a tharscaoileadh, a chur ar aghaidh
nó a aisíoc (go hiomlán nó go páirteach), in imthosca éagsúla nó in
aicmí éagsúla d’imthosca nó i gcásanna éagsúla nó in aicmí éagsúla
de chásanna.

(3) Beidh suim iomlán thobhach an Bhoird um Athstruchtúrú
arna mhuirearú go bliantúil faoin gCuid seo, a mhéid is féidir, agus
blianta á nglacadh le chéile, comhionann le leath an chaiteachais
iomláin arna thabhú ag BACC go bliantúil i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

(4) Déanfar an tobhach BACC a gheofar ó gach comhar
creidmheasa a íoc isteach i gCiste na gComhar Creidmheasa.

(5) Féadfaidh BACC aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul do
BACC maidir le tobhach arna mhuirearú faoin alt seo a ghnóthú
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó dhuine a
mbeidh an táille iníoctha aige nó aici.

(6) Sula ndéanfaidh sé rialacháin faoin alt seo—

(a) rachaidh Bord BACC i gcomhairle leis an Aire agus leis
an gCoiste Comhairleach um Chomhair Chreidmheasa,
agus

(b) féadfaidh Bord BACC dul i gcomhairle le haon
chomhlacht eile ar dealraitheach don Bhord saineolas nó
eolas a bheith aige faoi chomhair chreidmheasa agus le
cibé daoine eile is cuí leis an mBord.
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48.—(1) Is é BACC a dhéanfaidh tobhach BACC a bhailiú nó, i

gcás go bhfuil socrú déanta aige leis an mBanc de bhun alt 61H
d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942 (arna leasú le fo-alt (2)), is é an
Banc a dhéanfaidh é a bhailiú.

(2) Leasaítear alt 61H(4) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, sa
mhíniú ar “comhlacht forordaithe” tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (c):

“(a) an Bord um Athstruchtúrú na gComhar
Creidmheasa;”.

49.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ceapfaidh an tAire Bord BACC arb
éard a bheidh air cibé líon daoine a chinnfidh an tAire, lena
n-áirítear fostaí de chuid an Bhainc arna ainmniú nó arna hainmniú
ag an nGobharnóir lena cheapadh nó lena ceapadh mar chomhalta
neamhvótála de Bhord BACC.

(2) Ceapfar gach comhalta den Bhord ar feadh cibé tréimhse is
cuí leis an Aire, agus déanfaidh an tAire gach duine arna cheapadh
nó arna ceapadh amhlaidh, seachas an duine arna ainmniú nó arna
hainmniú ag Gobharnóir an Bhainc, a roghnú lena cheapadh nó
lena ceapadh—

(a) mar gheall ar eolas an duine sin ar nithe a bhaineann le
hathstruchtúrú na gcomhar creidmheasa, nó

(b) mar gheall go bhfuil ar chumas an duine sin, i dtuairim an
Aire, cúnamh praiticiúil substaintiúil a thabhairt i leith
obair an Bhoird.

(3) Ainmneoidh an tAire ó am go ham comhalta amháin de
Bhord BACC chun gníomhú mar chathaoirleach air (dá ngairtear
“Cathaoirleach BACC” sa Chuid seo).

(4) Íocfar le gach comhalta de Bhord BACC cibé luach saothair
agus caiteachais a chinnfidh an tAire ó am go ham. Féadfaidh an
tAire a chinneadh go ndéanfar luach saothair breise nó liúntais
bhreise a íoc le Cathaoirleach BACC de bharr na bhfreagrachtaí atá
air nó uirthi mar chathaoirleach.

(5) Déanfaidh Bord BACC—

(a) cibé cruinnithe a thionól is gá chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh, agus

(b) a ghnó a sheoladh ar shlí lena ngabhfaidh a laghad
foirmiúlachta agus teicniúlachta, agus a mhéid luais, agus
is féidir chun breithniú cuí a dhéanamh ar na nithe a
bheidh os a chomhair,

agus, faoi réir mhír (b), déanfaidh Bord BACC a nósanna imeachta
agus a ghnó féin a rialáil.

(6) Comhlíonfaidh BACC an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú, a d’fhoilsigh an Roinn Airgeadais i mBealtaine, 2009,
agus cibé cóid chleachtais eile nó cibé doiciméid eile den chineál sin
a fhoilseoidh an tAire nó an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe ó am go ham maidir le comhlachtaí Stáit a rialú i
gcoitinne, lena n-áirítear—
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(a) aon athbhreithnithe arna ndéanamh go cuí ar na cóid sin

nó ar dhoiciméid den sórt sin, nó

(b) aon cheanglais iomchuí bhreise arna n-eisiúint ag an Aire
nó ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Féadfaidh an tAire, ar chúiseanna sonraithe, comhalta de
Bhord BACC a chur as oifig más rud é, i dtuairim an Aire—

(a) go bhfuil an comhalta tar éis éirí éagumasach, de dheasca
easláinte, ar fheidhmeanna na hoifige a chomhlíonadh
go héifeachtach,

(b) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a
bheidh sonraithe,

(c) go bhfuil coinbhleacht leasa ag an gcomhalta atá chomh
suntasach sin gur cheart, i dtuairim an Aire, go scoirfeadh
an duine de bheith i seilbh na hoifige, nó

(d) gur dealraitheach gur gá an comhalta a chur as oifig chun
go gcomhlíonfar feidhmeanna an Bhoird go héifeachtach.

50.—(1) Baineann an t-alt seo leis na daoine seo a leanas:

(a) gach comhalta de Bhord BACC agus gach iarchomhalta
den Bhord sin;

(b) an Príomhfheidhmeannach agus gach iar-
Phríomhfheidhmeannach;

(c) gach comhalta d’fhoireann BACC agus gach iarchomhalta
d’fhoireann BACC;

(d) iniúchóir de chuid BACC agus gach iar-iniúchóir de
chuid BACC;

(e) gach duine atá nó a bhí ina ghníomhaire nó ina
gníomhaire, ina shainchomhairleoir nó ina
sainchomhairleoir, nó ina chomhairleoir nó ina
comhairleoir ag BACC nó a cheap BACC in aon cháil
eile;

(f) gach fostaí nó iarfhostaí de chuid iniúchóir, gníomhaire,
sainchomhairleoir nó comhairleoir arna cheapadh nó
arna ceapadh ag BACC.

(2) Ní nochtfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) faisnéis faoi
rún maidir leis na nithe seo a leanas–—

(a) gnó aon duine nó aon chomhlachta, cibé acu corpraithe nó
neamhchorpraithe, a bheidh tagtha ar iúl don duine trí
oifig nó trí fhostaíocht nó trí ról eile an duine le BACC,
nó

(b) aon ní a eascróidh i dtaca le feidhmeanna BACC a
chomhlíonadh nó le cumhachtaí BACC a fheidhmiú.

(3) Féadfaidh BACC faisnéis a nochtadh, lena n-áirítear faisnéis
faoi rún—
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(a) don Aire,

(b) don Bhanc, agus

(c) i gcoitinne nó do dhuine nó do dhaoine sonraithe, le toiliú
na ndaoine seo a leanas—

(i) an duine lena mbaineann an fhaisnéis, agus

(ii) más rud é gur ó dhuine eile a fuarthas an fhaisnéis,
an duine eile sin.

(4) Comhoibreoidh BACC leis an mBanc d’fhonn a chinntiú go
n-oibreoidh forálacha na Coda seo ar mhaithe le leasanna na
gcomhar creidmheasa i gcoitinne a chur chun cinn. Féadfaidh a
bheith ar áireamh ansin cibé faisnéis a roinnt a cheanglóidh an Banc
agus is iomchuí do chomhlíonadh a fheidhmeanna.

(5) A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,
déanfaidh BACC agus an Banc meabhrán tuisceana ina leagfar
amach na téarmaí faoina gcomhaontaíonn siad éifeacht a thabhairt
don alt seo.

(6) Ní choiscfear le haon ní san alt seo—

(a) faisnéis a nochtadh nuair a cheanglófar í a nochtadh de
réir dlí, ná

(b) BACC do nochtadh, i dtuarascáil nó ar shlí eile, faisnéis a
bhaineann le duine, i gcás go gcuirtear an fhaisnéis i
láthair ar mhodh (cibé acu trí fhaisnéis a bhaineann le
níos mó ná aon duine amháin a chomhiomlánú nó ar shlí
eile) trína ndéanfar anaithnideacht gach duine lena
mbaineann a choimeád slán.

(7) Aon duine a sháraíonn fo-alt (2), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A a chur air nó uirthi.

51.—(1) Féadfaidh BACC cibé tuarascálacha is cuí leis maidir le
comhlíonadh a fheidhmeanna a thabhairt don Aire.

(2) Tabharfaidh BACC cibé faisnéis eile don Aire a cheanglóidh
an tAire maidir le BACC do chomhlíonadh a fheidhmeanna agus
maidir leis na beartais atá aige i leith comhlíonadh den sórt sin.

52.—(1) Beidh príomh-oifigeach feidhmiúcháin ar BACC (dá
ngairtear an “Príomhfheidhmeannach” sa Chuid seo).

(2) Ceapfaidh Bord BACC, faoi réir fho-alt (3), an
Príomhfheidhmeannach ar mholadh ó Phríomhfheidhmeannach na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

(3) Maidir leis an gceapachán—

(a) beidh sé ar cibé téarmaí (lena n-áirítear téarmaí maidir le
luach saothair, fad an téarma agus liúntais i leith
caiteachas) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus beidh sé faoi
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réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004, nó

(b) beidh sé ar cibé téarmaí eile (lena n-áirítear téarmaí maidir
le luach saothair, fad an téarma agus liúntais i leith
caiteachas) a chinnfidh Bord BACC agus a cheadóidh an
tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(4) Déanfaidh an Príomhfheidhmeannach—

(a) beartais agus breitheanna BACC a chur i ngníomh,

(b) foireann, riarachán agus gnó BACC a bhainistiú agus a
rialú i gcoitinne, agus

(c) cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh a cheanglóidh Bord
BACC nó a bheidh údaraithe go cuí aige faoin gCuid seo.

(5) Beidh an Príomhfheidhmeannach freagrach do Bhord BACC
as feidhmeanna an Phríomhfheidhmeannaigh a chomhlíonadh.

(6) Ní bheidh an Príomhfheidhmeannach ina chomhalta nó ina
comhalta de Bhord BACC, ach féadfaidh sé nó sí, de réir na nósanna
imeachta arna mbunú ag an mBord, freastal ar chruinnithe an Bhoird
agus beidh sé nó sí i dteideal labhairt agus comhairle a thabhairt ag
cruinnithe den sórt sin.

(7) Déanfaidh an Príomhfheidhmeannach cibé faisnéis a sholáthar
do Bhord BACC a cheanglóidh an Bord, lena n-áirítear faisnéis
airgeadais i leith chomhlíonadh fheidhmeanna an
Phríomhfheidhmeannaigh.

(8) Ní shealbhóidh an Príomhfheidhmeannach aon oifig ná ní
rachaidh sé nó sí i mbun aon phost eile, arb iníoctha luach saothair
ina leith, ná ní sheolfaidh sé nó sí aon ghnó, gan toiliú Bhord BACC
agus ceadú an Aire.

(9) Maidir le cibé feidhmeanna de chuid an
Phríomhfheidhmeannaigh a shonróidh an Príomhfheidhmeannach,
féadfaidh, le toiliú Bhord BACC, cibé comhalta nó comhaltaí
d’fhoireann BACC iad a chomhlíonadh, is comhalta nó comhaltaí a
údaróidh an Príomhfheidhmeannach chun na críche sin.

(10) Maidir le feidhmeanna an Phríomhfheidhmeannaigh,
féadfaidh cibé comhalta nó comhaltaí d’fhoireann BACC iad a
chomhlíonadh le linn don Phríomhfheidhmeannach a bheith as
láthair nó nuair a bheidh post an Phríomhfheidhmeannaigh folamh,
is comhalta nó comhaltaí a údaróidh Bord BACC chun na críche sin.

53.—(1) Féadfaidh BACC, le ceadú an Aire—

(a) cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann
BACC, agus

(b) gráid na foirne sin de chuid BACC agus an líon foirne i
ngach grád díobh a chinneadh.

(2) Maidir le ceapachán faoin alt seo—
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(a) beidh sé ar cibé téarmaí (lena n-áirítear téarmaí maidir le

luach saothair, fad an téarma agus liúntais i leith
caiteachas) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus beidh sé faoi
réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004, nó

(b) beidh sé ar cibé téarmaí eile (lena n-áirítear téarmaí maidir
le luach saothair, fad an téarma agus liúntais i leith
caiteachas) a chinnfidh Bord BACC agus a cheadóidh an
tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

54.—(1) Déanfaidh an Príomhfheidhmeannach, faoi stiúradh
Bhord BACC—

(a) meastacháin ar ioncam agus caiteachas a chur faoi bhráid
an Aire i cibé foirm, i leith cibé tréimhsí agus ag cibé
tráthanna a shonróidh an tAire, agus

(b) aon fhaisnéis a sholáthar don Aire, is faisnéis a éileoidh an
tAire maidir leis na meastacháin sin agus freisin maidir le
tograí agus pleananna an Bhoird i leith tréimhse a
shonróidh an tAire.

(2) Coimeádfaidh an Príomhfheidhmeannach, faoi stiúradh
Bhord BACC, i cibé foirm agus i leith cibé tréimhsí cuntasaíochta a
cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, na cuntais airgid go léir is cuí agus is gnách a
gheobhaidh agus a chaithfidh BACC, lena n-áirítear cuntas ioncaim
agus caiteachais agus clár comhardaithe.

(3) (a) Ceadóidh Bord BACC, a Phríomhfheidhmeannach agus
aon chomhalta iomchuí den fhoireann, aon uair a
cheanglóidh an tAire amhlaidh, d’aon duine arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire cuntais BACC a
scrúdú i leith aon bhliain airgeadais nó tréimhse eile agus
éascóidh siad aon scrúdú den sórt sin, agus íocfaidh
BACC leis an Aire cibé táille i leith an scrúdaithe a
shocróidh an tAire.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “comhalta iomchuí den
fhoireann” comhalta d’fhoireann BACC dá ndearnadh
dualgais a bhaineann leis na cuntais sin a shannadh go
cuí.

(4) Ceadóidh BACC a chuid cuntas a luaithe is indéanta (ach
tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta lena mbaineann siad) agus cuirfidh sé iad faoi bhráid
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le hiniúchóireacht a
dhéanamh orthu.

(5) Déanfar cóip de na cuntais agus tuarascáil an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste orthu a thíolacadh do chomhaltaí BACC agus don
Aire a luaithe is indéanta agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip de
na cuntais agus den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

55.—(1) Féadfaidh BACC seirbhísí aon chomhairleora
shaineolaíoch nó aon soláthraí seirbhíse eile a fhostú i gcás go
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measann BACC gur gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh i
dtaca lena fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Féachfaidh BACC lena chinntiú, i gconarthaí trína
soláthraíonn comhairleoirí saineolaíocha agus soláthraithe seirbhíse
seirbhísí do BACC, maidir le gach comhairleoir saineolaíoch nó
soláthraí seirbhíse—

(a) go n-oibreoidh sé nó sí de réir na gcaighdeán is airde ó
thaobh ionracais agus cothroime de agus leis an scil, leis
an gcúram, leis an stuamacht agus leis an dúthracht is cuí
le linn dó nó di a ghníomhaíochtaí gnó nó a
gníomhaíochtaí gnó a sheoladh faoin gconradh lena
mbaineann,

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

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

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

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

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

56.—(1) I gcás go nochtfaidh comhar creidmheasa faisnéis nó
taifid do BACC, ní sárú é sin ar aon dualgas rúndachta a mbeidh an
comhar creidmheasa faoina réir.

(2) Féadfaidh comhar creidmheasa sonraí pearsanta a nochtadh
do BACC de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988
agus 2003.

(3) Leasaítear alt 33AK(5) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942,
tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (aj):

“(a) don Bhord um Athstruchtúrú Comhar Creidmheasa,
a theastaíonn chun feidhmeanna an Bhoird sin a
chomhlíonadh,”.

Ciste na gComhar Creidmheasa agus an Tobhach Comhair
Creidmheasa

57.—(1) Bunaítear ciste ar a dtabharfar Ciste na gComhar
Creidmheasa.

(2) Is é is cuspóir do Chiste na gComhar Creidmheasa—
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(a) foinse tacaíochta airgeadais a sholáthar chun comhair

chreidmheasa a athstruchtúrú faoin gCuid seo,

(b) tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar de réir Chuid 4,

(c) caiteachais BACC le linn dó a fheidhmeanna a chomhall
faoin Acht seo a íoc,

(d) socrú a dhéanamh maidir leis na costais dá dtagraítear in
alt 60(2), agus

(e) socrú a dhéanamh maidir leis na caiteachais dá dtagraítear
in alt 67.

(3) Féadfaidh an tAire cibé suimeanna is cuí leis an Aire a ranníoc
le Ciste na gComhar Creidmheasa as an bPríomh-Chiste, nó as
toradh fáis an Phríomh-Chiste.

(4) Tá an tAire i dteideal cúiteamh a fháil as Ciste na gComhar
Creidmheasa i leith na ranníocaí go léir a dhéanfar faoi fho-alt (3).
Déanfar na suimeanna go léir a íocfar amach as Ciste na gComhar
Creidmheasa chun ranníoc a aisíoc faoin bhfo-alt seo a íoc isteach sa
Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste.

(5) Féadfaidh an tAire, tar éis moladh a fháil ón BACC de bhua
alt 45(5)(a), tacaíocht airgeadais a chur ar fáil as Ciste na gComhar
Creidmheasa, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire,
do chomhar creidmheasa nó do ghrúpa de chomhair chreidmheasa
chun críocha athstruchtúrúcháin faoin gCuid seo. Féadfaidh an
tacaíocht airgeadais a sholáthróidh an tAire a bheith faoi réir an
choinníll go ndaingneoidh an Banc an cónascadh nó an t-aistriú faoi
alt 131(6)(a) den Phríomh-Acht.

(6) I gcás go n-iarrfaidh an Banc í faoi alt 65(5), féadfaidh an
tAire tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar as Ciste na gComhar
Creidmheasa ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire.
Beidh an tacaíocht chobhsúcháin a sholáthróidh an tAire faoi réir an
choinníll go gceadóidh an Banc go soláthrófar tacaíocht
chobhsúcháin faoi alt 65(6).

(7) Maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha dá dtagraítear i
bhfo-ailt (5) agus (6), féadfaidh a bheith ar áireamh iontu go
ngnóthófar airgead ón gComhar Creidmheasa, le himeacht ama, i
leith na tacaíochta cobhsúcháin a bheidh arna soláthar, lena
n-áirítear an costas a bhaineann leis an tacaíocht sin a sholáthar ach
ní áireofar sna coinníollacha faoi fho-alt (6) aon cheann de na nithe
lena mbaineann alt 65(6).

(8) Féadfaidh tacaíocht airgeadais faoi fho-alt (5) nó (6) a bheith
i bhfoirm íocaíochta, iasachta, ráthaíochta, malartaithe sócmhainní
nó aon chineál garaíochta nó cúnaimh airgeadais eile.

(9) Déanfar airgead arna ghnóthú ó chomhar creidmheasa i leith
tacaíocht airgeadais a soláthraíodh dó as Ciste na gComhar
Creidmheasa faoin gCuid seo a íoc isteach sa Chiste sin.
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58.—(1) Déanfaidh an tAire Ciste na gComhar Creidmheasa a

riaradh agus a bhainistiú agus cuirfidh sé nó sí faoi deara—

(a) na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar fháltais agus ar
íocaíochtaí a choimeád don Chiste sin i leith gach bliana
airgeadais, agus

(b) na cuntais sin a tharchur, tráth nach déanaí ná 30
Meitheamh sa bhliain tar éis dheireadh na bliana
airgeadais lena mbaineann siad, chun an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste.

(2) Déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
iniúchóireacht ar chuntais Chiste na gComhar Creidmheasa arna
dtarchur chuige nó chuici de bhun fho-alt (1).

(3) Ar an iniúchóireacht ar na cuntais a bheith arna críochnú,
ullmhóidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuarascáil i
scríbhinn i ndáil leo agus cuirfidh sé nó sí cóip den tuarascáil mar
aon le cóip de na cuntais faoi bhráid an Aire tráth nach déanaí ná
31 Lúnasa sa bhliain tar éis na bliana airgeadais lena mbaineann siad.
Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil agus de na
cuntais sin a leagan faoi bhráid Dháil Éireann tráth nach déanaí ná
30 Meán Fómhair sa bhliain tar éis na bliana airgeadais lena
mbaineann siad nó, más rud é go bhfuil Dáil Éireann arna
díscaoileadh an tráth sin, an dáta a bheidh ann aon seachtain amháin
tar éis an chéad chruinnithe den chéad Dáil Éireann eile.

59.—(1) Déanfaidh comhar creidmheasa ranníoc le Ciste na
gComhar Creidmheasa de réir aon rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo. Gairtear an “tobhach comhair creidmheasa” ar ranníoc den
sórt sin sa Chuid seo.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar an
ráta ranníoca, nó modh ar a ríomhfar an ráta ranníoca, a dhéanfaidh
comhar creidmheasa le Ciste na gComhar Creidmheasa faoin alt seo
a fhorordú d’fhonn an tAire a aisíoc as tacaíocht airgeadais a
sholáthar faoi alt 57(5), is tacaíocht airgeadais nach bhfuil cúiteamh
faighte ina leith, nó nach féidir, i dtuairim an Aire, cúiteamh iomlán
a fháil ina leith, de réir théarmaí agus choinníollacha na tacaíochta
airgeadais sin, ón gcomhar creidmheasa dá ndearnadh an tacaíocht
airgeadais sin a sholáthar.

(3) Déanfaidh an tAire rialacháin lena ndéanfar an ráta ranníoca,
nó modh ar a ríomhfar an ráta ranníoca, a dhéanfaidh comhar
creidmheasa le Ciste na gComhar Creidmheasa faoin alt seo a
fhorordú d’fhonn maoiniú a sholáthar chun tacaíocht chobhsúcháin
a sholáthar faoi alt 57(6).

(4) Le linn dó nó di rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (2), beidh
aird ag an Aire ar na nithe seo a leanas—

(a) an gá atá ann go bhfásfaidh Ciste na gComhar
Creidmheasa, le himeacht ama, go dtí méid atá ar
comhréir leis na costais a d’fhéadfaí a thabhú, nó a
tabhaíodh, chun tacaíocht airgeadais a sholáthar d’fhonn
athstruchtúrú a dhéanamh ar chomhair chreidmheasa
faoin gCuid seo, nó chun tacaíocht chobhsúcháin a
sholáthar faoi Chuid 4, agus
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
(b) an gá atá ann go mbeadh an ráta ranníoca ag comhar

creidmheasa, nó ag earnáil de chomhair chreidmheasa, i
gcomhréir le hinmharthanacht airgeadais a chothabháil
agus le staid tráchtála na gcomhar creidmheasa sin a
bhuanú.

(5) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (2), rátaí éagsúla ranníoca,
nó modhanna éagsúla ar a ríomhfar rátaí ranníoca, a fhorordú, le
haghaidh comhair chreidmheasa éagsúla, nó le haghaidh earnáil
éagsúil de chomhair chreidmheasa lena n-áirítear, de réir na nithe
seo a leanas—

(a) cineál, scála agus castacht an ghnó atá ag gach comhar
creidmheasa den sórt sin nó ag earnáil comhair
creidmheasa, agus an leibhéil priacail a ghabhann le gach
comhar creidmheasa den sórt sin, nó le hearnáil de
chomhair chreidmheasa lena mbaineann,

(b) inniúlacht na gcomhar creidmheasa nó earnálacha comhair
creidmheasa an ranníoc beartaithe a dhéanamh, agus

(c) a mhéid tairbhe a bhain comhar creidmheasa nó comhair
chreidmheasa, nó a d’fhéadfadh comhar creidmheasa nó
comhair chreidmheasa a bhaint, as tacaíocht airgeadais
arna soláthar as Ciste na gComhar Creidmheasa.

(6) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoin alt seo—

(a) rachaidh an tAire i gcomhairle leis an mBanc, leis an
gCoiste Comhairleach um Chomhair Chreidmheasa agus
le BACC, agus

(b) féadfaidh an tAire dul i gcomhairle le haon chomhlacht
eile is dealraitheach don Aire saineolas nó eolas a bheith
aige faoi chomhair chreidmheasa agus le cibé daoine eile
is cuí leis an Aire. Féadfar dréacht de na rialacháin atá
beartaithe a sholáthar mar chuid d’aon chomhairliúchán
den sórt sin.

(7) Déanfar gach tobhach comhair creidmheasa a bhaileofar a íoc
isteach i gCiste na gComhar Creidmheasa.

(8) Féadfaidh an tAire aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul don
Aire maidir le tobhach arna mhuirearú faoin alt seo a ghnóthú mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó dhuine a
mbeidh an táille iníoctha aige nó aici.

60.—(1) Féadfaidh an tAire, an Banc, agus an Bord um
Athstruchtúrú Comhar Credmheasa socrú a dhéanamh i ndáil le
ranníocaí a bhailiú is iníoctha ag comhair chreidmheasa i bhfoirm
tobhach faoin Acht seo.

(2) Déanfar na costais a ghabhann le tobhaigh a bhailiú faoin
Acht seo a íoc as Ciste na gComhar Creidmheasa.

CUID 4

Cobhsúchán

61.—Sa Chuid seo—
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folaíonn “costais” costais arna dtabhú ag an mBanc le linn dó a
fheidhmeanna a fheidhmiú faoin gCuid seo;

ciallaíonn “ceanglas cúlchiste” na cúlchistí a cheanglaítear ar
chomhar creidmheasa a shealbhú faoi alt 45 den Phríomh-Acht;

tá le “Coiste Cobhsúcháin” an bhrí a thugtar le halt 66;

ciallaíonn “tacaíocht chobhsúcháin” tacaíocht airgeadais a
sholáthróidh an tAire do chomhar creidmheasa as Ciste na gComhar
Creidmheasa faoin Acht seo chun cothabháil an cheanglais cúlchiste
atá ar an gcomhar creidmheasa sin a aisiriú agus a éascú, agus
féadfaidh a bheith ar áireamh i dtacaíocht den sórt sin ón Aire
comhairle theicniúil agus airgeadais a sholáthar agus tacaíocht
airgeadais a sholáthar don chomhar creidmheasa lena mbaineann.

62.—Ní chuirfidh aon ní sa Chuid seo cosc ná srian ar Ghobharnóir
an Bhainc, ná ar an mBanc, feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le
haon chomhar creidmheasa lena n-áirítear feidhmeanna faoin
reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais, ná ní dhéanfaidh
aon ní sa Chuid seo difear d’aon oibleagáid a eascraíonn faoi na
conarthaí lena rialaítear an tAontas Eorpach (de réir na brí a thugtar
le halt 1 d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) ná faoi Reacht an
CEBC (de réir na brí a thugtar le halt 2 d’Acht an Bhainc
Cheannais, 1942).

63.—Le linn feidhm a chomhlíonadh faoin gCuid seo, beidh aird
ag an Aire agus ag an mBanc ar dhlíthe an Aontais Eorpaigh (lena
n-áirítear na dlíthe sin lena rialaítear cúnamh stáit) agus ar aon
treoireacht iomchuí arna heisiúint ag Coimisiún an Aontais
Eorpaigh.

64.—Ní cheadóidh an Banc tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar
faoin gCuid seo mura bhfuil cistí i gCiste na gComhar Creidmheasa
chun tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar.

65.—(1) (a) Faoi réir fho-alt (2) agus alt 64, féadfaidh an Banc a
cheadú go soláthrófar tacaíocht chobhsúcháin do
chomhar creidmheasa faoin alt seo i gcás nach
gcomhlíonann an comhar creidmheasa an ceanglas
cúlchiste rialála, ach sin sa chás amháin—

(i) go bhfuil a chúlchiste rialála comhionann le 7.5 faoin
gcéad de shócmhainní iomlána an chomhair
creidmheasa nó gur mó ná sin é, agus

(ii) i dtuairim an Bhainc, go bhfuil an comhar
creidmheasa inmharthana mar chomhar
creidmheasa.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “sócmhainní iomlána an
chomhair creidmheasa” sócmhainní uile an chomhair
creidmheasa lena mbaineann, ag féachaint go cuí do na
prionsabail chuntasaíochta arna leagan amach in alt 110
den Phríomh-Acht tar éis aon soláthairtí maidir le
drochfhiacha agus fiacha amhrasacha a asbhaint.

(2) Ní cheadóidh an Banc, go dtí tosach feidhme ordaithe faoi alt
43(1), tacaíocht chobhsúcháin do chomhar creidmheasa faoi fho-alt
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(1) mura mbeidh moladh déanta ag an Bord um Athstruchtúrú
Comhar Creidmheasa go mbreithneoidh an Banc an comhar
creidmheasa i dtaca le tacaíocht chobhsúcháin.

(3) Ní ceadmhach don Bhord um Athstruchtúrú Comhar
Creidmheasa moladh a dhéanamh don Bhanc i ndáil le comhar
creidmheasa ar leithligh chun críocha fho-alt (1) ach amháin más
rud é:

(a) nach páirtí an comhar creidmheasa i dtogra
athstruchtúrúcháin arna cheadú nó arna bhreithniú lena
cheadú mar chuid de phlean athstruchtúrúcháin faoi alt
45(5)(a), agus

(b) go sásaíonn an comhar creidmheasa ceanglais fho-alt
(1)(a)(i).

(4) Sula dtabharfaidh an Banc breith chun soláthar tacaíochta
cobhsúcháin a cheadú faoi fho-alt (1), beidh aird ag an mBanc ar na
nithe seo a leanas:

(a) a mhéid a chomhlíon an comhar creidmheasa lena
mbaineann na ceanglais rialála, nó a mhainnigh sé na
ceanglais rialála a chomhlíonadh, is ceanglais rialála arna
bhforchur ar an gcomhar creidmheasa leis na hAchtanna
um Chomhar Creidmheasa, 1997 go 2012 nó fúthu (lena
n-áirítear ceanglais maidir le córais agus rialuithe) nó le
hAchtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2012 nó fúthu,
nó arna bhforchur ar shlí eile ar an gcomhar
creidmheasa sin;

(b) aon ghníomhartha, aon phleananna nó aon straitéisí eile
arna n-ullmhú nó arna gcur i ngníomh ag an gcomhar
creidmheasa lena mbaineann chun a cheanglas cúlchiste
rialála a chosaint nó a fheabhsú;

(c) dá mbeifí chun tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar, cumas
an chomhair creidmheasa lena mbaineann, i dtuairim an
Bhainc—

(i) a cheanglas cúlchiste a chothabháil, agus

(ii) gnó an chomhair creidmheasa a mhaoiniú,

tar éis tacaíocht chobhsúcháin a sholáthar ar feadh
tréimhse 3 bliana ar a laghad tar éis tacaíocht
chobhsúcháin den sórt sin a sholáthar faoin Acht seo;

(d) aon phleananna, aon fhaisnéis nó aon anailís a chuirfidh
an comhar creidmheasa lena mbaineann faoina bhráid
faoi fho-alt (5) nó ar shlí eile;

(e) faisnéis agus cuntais airgeadais an chomhair creidmheasa
lena mbaineann a bheidh cothrom le dáta agus cruinn a
bheith ar fáil don Bhanc, lena n-áirítear (i dtuairim an
Bhainc) nochtadh airgeadais a bheidh iomlán agus cóir;

(f) an fheidhmíocht airgeadais roimhe seo a bhí ag an
gcomhar creidmheasa lena mbaineann sula ndearna sé
iarratas ar thacaíocht chobhsúcháin, lena n-áirítear aon
tacaíocht chobhsúcháin a fuarthas roimhe sin faoin alt seo
nó ar shlí eile;
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(g) aon nithe eile a mheasann an Banc is iomchuí le réasún,

sna himthosca ar leith, ag féachaint d’fheidhmeanna eile
an Bhainc;

(h) cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire a chur
ag gabháil leis an tacaíocht chobhsúcháin.

(5) Chun a fheidhmeanna a fheidhmiú faoin alt seo, féadfaidh an
Banc a iarraidh go soláthróidh an tAire tacaíocht chobhsúcháin faoi
alt 57(6) agus féadfaidh sé a cheangal—

(a) ar an gcomhar creidmheasa lena mbaineann cibé
pleananna, faisnéis nó anailís a mheasfaidh sé is gá le
réasún a chur faoina bhráid, agus

(b) go ndéanfar cibé pleananna, faisnéis nó anailís den sórt sin
a fhíorú le tuarascáil ó thríú páirtí arna cheadú ag an
mBanc agus de réir na gceanglas a chinnfidh an Banc.

(6) Féadfaidh an Banc a cheadú go ndéanfar tacaíocht
chobhsúcháin a sholáthar do chomhar creidmheasa faoin alt seo ar
cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an mBanc, lena n-áirítear—

(a) athruithe ar rialachas an chomhair creidmheasa,

(b) athruithe ar an ngnó, na hoibríochtaí, na córais agus na
próisis laistigh den chomhar creidmheasa,

(c) aon cheanglas (i bhfoirm réamhchoinníll nó ar shlí eile) de
chuid an Bhainc ar an gcomhar creidmheasa chun
tacaíocht eile, lena n-áirítear comhairle airgeadais,
comhairle theicniúil agus comhairle eile, a ghlacadh nó a
fháil ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an
mBanc,

(d) aon cheann de na bearta a fhéadfaidh a bheith in ordachán
rialála faoi alt 87(3) den Phríomh-Acht,

(e) go gcomhlíonfaidh an comhar creidmheasa na téarmaí
agus na coinníollacha thuasluaite, lena n-áirítear
spriocanna tréimhsiúla a bheidh le baint amach ag an
gcomhar creidmheasa agus nuashonruithe nó
tuarascálacha eile den sórt sin a ullmhú a éileoidh an
Banc chun é féin a shásamh go gcomhlíonfaidh an
comhar creidmheasa na téarmaí agus na coinníollacha.

(7) Má cheadaíonn an Banc go soláthrófar tacaíocht
chobhsúcháin faoin alt seo ní bheidh an ceadú sin ina bharánta ar
thaobh an Bhainc maidir le sócmhainneacht an chomhair
creidmheasa ná maidir le cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh
an comhar creidmheasa de réir a cheanglas cúlchiste, nó de réir aon
cheanglais eile a mbeidh an comhar creidmheasa faoina réir.

66.—(1) An lá ceaptha, beidh arna bhunú ag an Aire comhlacht
ar a dtabharfar Coiste Cobhsúcháin na gComhar Creidmheasa (dá
ngairtear an “Coiste Cobhsúcháin” sa Chuid seo) a dhéanfaidh na
feidhmeanna a shanntar dó leis an alt seo a fheidhmiú.

(2) Déanfaidh an Coiste Cobhsúcháin scrúdú ar an tslí ina bhfuil
ceanglais agus nósanna imeachta an Bhainc i ndáil lena
fheidhmeanna faoin gCuid seo á gcur i ngníomh ag an mBanc agus
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ar an tslí ina bhfuil na feidhmeanna sin á bhfeidhmiú ag an mBanc.
I gcás, tar éis scrúdú den sórt sin, go ndéanann an Coiste
Cobhsúcháin tátal a bhaint i dtaobh aon ní, seolfaidh sé ar aghaidh
é i scríbhinn chuig an Aire agus chuig an mBanc.

(3) Le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, ní chuirfidh an
Coiste Cobhsúcháin isteach ar neamhspleáchas an Bhainc i dtaca leis
an mBanc do chomhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna ná ní
imreoidh sé tionchar air, ar shlí eile.

(4) (a) 7 nduine ar a mhéid a bheidh ar an gCoiste Cobhsúcháin,
arna gceapadh i scríbhinn ag an Aire ar feadh cibé
tréimhse is cuí leis an Aire.

(b) Maidir le duine a cheapfar chun an Choiste Cobhsúcháin,
roghnóidh an tAire é nó í lena cheapadh nó lena ceapadh
ag féachaint do shaghas ionadaitheach an duine, agus
d’éiteas saorálach na gcomhar creidmheasa agus a gcuid
comhlachtaí ionadaitheacha.

(c) Féadfaidh an tAire duine a bhaint den Choiste
Cobhsúcháin ar chúiseanna sonraithe.

(d) Féadfaidh duine éirí as an gCoiste Cobhsúcháin trína éirí
as nó trína héirí as a sheoladh i scríbhinn chuig an Aire.

(5) (a) Ainmneoidh an tAire, ó am go ham, aon chomhalta
amháin den Choiste chun gníomhú mar chathaoirleach.

(b) Féadfaidh an tAire, ar chúiseanna sonraithe, duine atá ag
gníomhú mar chathaoirleach a chur as oifig agus an duine
sin a chur as oifig, nó gan an duine sin a chur as oifig
freisin, mar chomhalta den Choiste Cobhsúcháin.

(6) Faoi réir na bhforálacha eile den alt seo, tabharfaidh an Coiste
Cobhsúcháin breith maidir lena nósanna imeachta féin.

67.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an Banc i bhfeidhmiú a
fheidhmeanna faoin gCuid seo a íoc as Ciste na gComhar
Creidmheasa.

CUID 5

Leasuithe Ilghnéitheacha a bhaineann le hAchtanna an
Bhainc Ceannais, 1942 go 2011

68.—(1) Leasaítear alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais,
1942—

(a) tríd an leagan cuí gramadaí de “fo-alt (1A)” a chur in
ionad an leagain chomhfhreagraigh de “fo-alt (1)(b)”
gach áit a bhfuil sé, agus

(b) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a)—
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(i) i gcás gur deimhin leis an mBanc go

ndearna an t-eintiteas maoirsithe an
fhaisnéis lena mbaineann a thuairisciú don
chomhlacht iomchuí cheana féin, nó

(ii) i gcás go mbeidh an fhaisnéis lena
mbaineann tagtha i seilbh an Bhainc, nó
tagtha ar iúl don Bhanc, ó údarás, i ndlínse
seachas dlínse an Stáit, a bheidh údaraithe
go cuí chun feidhmeanna atá comhchosúil
le haon cheann amháin nó níos mó
d’fheidhmeanna reachtúla an Bhainc a
fheidhmiú.”.

(2) Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann le hAcht an Bhainc
Cheannais, 1942 i gCuid 1 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
ítim 38:

“

38 Uimh. 23 de An tAcht um Codanna 3, 4 agus 5
2010 Athchóiriú an

Bhainc Ceannais,
2010

”.

69.—Leasaítear an tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais,
2010—

(a) in alt 3, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ duine arna cheapadh nó
arna ceapadh ag an mBanc faoi Chuid 5 chun bheith ina
oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe;

ciallaíonn ‘reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí
airgeadais’—

(a) na hachtacháin ainmnithe,

(b) na hionstraimí reachtúla ainmnithe, agus

(c) Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2012
agus ionstraimí reachtúla arna ndéanamh faoi
na hAchtanna sin;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53:

“CUID 4

Rialálaithe Coigríche

Comhoibriú le
rialálaithe
coigríche.

54.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘rialálaí
coigríche’ údarás i ndlínse seachas dlínse an
Stáit atá údaraithe go cuí chun
feidhmeanna atá comhchosúil le haon
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cheann amháin nó níos mó d’fheidhmeanna
reachtúla an Bhainc a chomhlíonadh.

(2) Ar iarraidh a fháil ó rialálaí coigríche
déanamh amhlaidh i ndáil le haon ní,
féadfaidh an Banc—

(a) faisnéis faoin ní a éileamh, is ní
ar ina leith a cheangal an Banc
nó a d’fhéadfadh an Banc a
cheangal, go ndéanfar faisnéis a
sholáthar nó doiciméid a
thabhairt ar aird faoi aon fhoráil
de reachtaíocht a bhaineann le
seirbhísí airgeadais, nó

(b) oifigeach údaraithe amháin nó
níos mó ná oifigeach údaraithe
amháin a údarú chun aon
cheann dá chumhachtaí nó dá
cumhachtaí a fheidhmiú chun
an ní a imscrúdú.

(3) Le linn dó breith a thabhairt i dtaobh
an bhfeidhmeoidh sé nó nach
bhfeidhmeoidh sé aon cheann dá
chumhachtaí faoi fho-alt (2), féadfaidh an
Banc na nithe seo a leanas, go háirithe, a
chur i gcuntas:

(a) an dtabharfaí, i dtír nó i gcríoch
an rialálaí coigríche, cúnamh
comhfhreagrach d’údarás atá
údaraithe go cuí sa Stát chun
feidhmeanna a chomhlíonadh a
fhreagraíonn d’fheidhmeanna
arna bhfeidhmiú ag an rialálaí
coigríche;

(b) an mbaineann an cás le sárú ar
dhlí, nó ar cheanglas eile, nach
bhfuil a dhlúth-chomhionann de
dhlí nó de cheanglas sa Stát, nó
an mbaineann sé le dearbhú
dlínse nach bhfuil aitheanta ag
an Stát;

(c) tromchúis an cháis agus an
tábhacht atá leis do dhaoine sa
Stát;

(d) an amhlaidh is cuí ar shlí eile, ar
mhaithe le leas an phobail, an
cúnamh arna lorg a thabhairt.

(4) Féadfaidh an Banc breith a thabhairt
nach bhfeidhmeoidh sé aon cheann dá
chumhachtaí faoi fho-alt (2) mura
ngeallfaidh an rialálaí coigríche cibé
ranníoc a dhéanamh i leith chostas an
fheidhmithe sin is cuí leis an mBanc.
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(5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3) agus

(4) má mheasann an Banc gur gá a
chumhacht a fheidhmiú chun déanamh de
réir aon oibleagáid a bunaíodh leis na
Conarthaí lena rialaítear an tAontas
Eorpach nó fúthu nó a eascraíonn dá
ndroim nó fúthu.

(6) Má dhéanann an Banc oifigeach
údaraithe a údarú chun críocha fho-alt
(2)(b), féadfaidh an Banc a ordú don
oifigeach údaraithe ceadú d’ionadaí de
chuid an rialálaí coigríche a bheith i láthair
ag aon agallamh a sheolfar chun an ní lena
mbaineann a imscrúdú, agus páirt a
ghlacadh ann.

(7) Níl ordachán le tabhairt faoi fho-alt
(6) mura deimhin leis an mBanc go mbeidh
aon fhaisnéis a gheobhaidh rialálaí
coigríche de thoradh ar an agallamh faoi
réir oibleagáidí i leith neamhnochtadh
faisnéise atá comhchosúil leis na
hoibleagáidí arna bhforchur ar an mBanc in
alt 33AK d’Acht 1942.

(8) Ní cheanglófar ar dhuine, chun aon
chumhacht faoin alt seo a fheidhmiú, aon
cheist a fhreagairt a d’ionchoireodh an
duine.

CUID 5

Oifigigh Údaraithe

Mínithe (Cuid
5). 55.—(1) Sa Chuid seo—

folaíonn ‘gníomhaire’, i ndáil le duine lena
mbaineann an Chuid seo, iar-ghníomhaire
chomh maith le gníomhaire láithreach agus
folaíonn sé baincéir, cuntasóir, aturnae,
iniúchóir agus comhairleoir airgeadais nó
eile an duine, cibé acu an duine é nó í lena
mbaineann an Chuid seo nó nach ea;

ciallaíonn ‘údarú’ údarú, ceadúnas nó aon
chead eile is gá chun gnó a sheoladh mar
sholáthraí rialáilte seirbhíse airgeadais arna
dheonú ag an mBanc de bhun aon fhoráil
den reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí
airgeadais, agus folaíonn sé clárúchán;

ciallaíonn ‘custaiméir’ i ndáil le soláthraí
rialáilte seirbhíse airgeadais—

(a) aon duine dá ndéanfaidh an
soláthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais seirbhísí airgeadais a
sholáthar nó a thairiscint, nó
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(b) aon duine a iarrfaidh go

ndéanfaidh an soláthraí rialáilte
seirbhíse airgeadais seirbhísí
airgeadais a sholáthar,

agus folaíonn sé custaiméir ionchasach agus
iar-chustaiméir;

léifear ‘duine lena mbaineann an Chuid
seo’ de réir alt 56;

tá le ‘sárú forordaithe’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 33AN d’Acht 1942;

folaíonn ‘áitreabh’ soitheach, aerárthach,
feithicil agus aon mhodh eile iompair, mar
aon le talamh agus foirgneamh agus aon
déanmhas tuiní nó sochorraithe eile;

tá le ‘margadh rialáilte’ an bhrí chéanna atá
leis i Rialachán 3 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Margaí in
Ionstraimí Airgeadais), 2007 (I.R. Uimh. 60
de 2007);

ciallaíonn ‘gnóthas gaolmhar’, i ndáil le
duine (‘an duine céadluaite’)—

(a) más cuideachta an duine
céadluaite, cuideachta eile atá
gaolmhar leis an gcuideachta de
réir bhrí alt 140(5) d’Acht na
gCuideachtaí, 1990,

(b) comhpháirtíocht ar comhalta di
an duine céadluaite,

(c) má bhí gnóthaí an duine
chéadluaite agus duine eile á
seoladh ar shlí nach bhfuil gnó
ar leith gach duine díobh, ná
cuid mhór den chéanna,
inaitheanta go héasca, an duine
eile sin,

(d) más féidir leis an duine céanna,
nó más féidir leis an ngrúpa
céanna daoine agus iad ag
gníomhú de chomhbheart,
breith a thabhairt faoi conas a
bhainisteofar, agus cé a
bhainisteoidh, gnóthaí an duine
chéadluaite agus duine eile, an
duine eile sin,

(e) duine a chomhlíonann cuspóir
sonrach agus teoranta trí
bhíthin ghnó an duine
chéadluaite nó i dtaca le gnó an
duine chéadluaite, nó
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(f) más gá foráil a dhéanamh maidir

leis an duine céadluaite agus le
duine eile in aon chuntais
chomhdhlúite arna dtiomsú de
réir Sheachtú Treoir
83/349/CEE an 13 Meitheamh
1983 ón gComhairle1, an duine
eile sin.

(2) Déanfar tagairtí sa Chuid seo do
sholáthraí rialáilte seirbhíse airgeadais, nó
do ghnóthas gaolmhar, a léamh, mura
n-éileoidh an comhthéacs a mhalairt, mar
thagairtí a fholaíonn duine ba sholáthraí
rialáilte seirbhíse airgeadais, nó ba
ghnóthas gaolmhar, an tráth iomchuí.

Daoine lena
mbaineann an
Chuid seo.

56.—(1) Is daoine iad seo a leanas lena
mbaineann an Chuid seo (lena n-áirítear
daoine lasmuigh den Stát):

(a) soláthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais;

(b) aon duine a bhfuil údarú iarrtha
aige nó aici ach nach bhfuil a
iarratas nó a hiarratas arna
chinneadh;

(c) aon duine a gcreideann an Banc
le réasún go bhfuil nó go raibh
sé nó sí ina sholáthraí nó ina
soláthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais, nó go bhfuil nó go
raibh sé nó sí ag gníomhú mar
sholáthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais, nó ag éileamh nó ag
tabhairt le tuiscint gur soláthraí
rialáilte seirbhíse airgeadais nó
gur sholáthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais é nó í;

(d) aon duine atá nó a bhí, nó a
gcreideann an Banc le réasún go
bhfuil nó go raibh sé nó sí, gan
údarú, ag soláthar seirbhís
airgeadais a gceanglaítear údarú
ina leith;

(e) gnóthas gaolmhar aon duine de
na daoine dá dtagraítear i mír
(a), (b), (c) nó (d);

(f) aon duine eile a gcreideann an
Banc le réasún ina leith go
bhféadfaidh faisnéis a bheith
ina sheilbh nó ina seilbh aige nó
aici faoi dhuine dá dtagraítear i
mír (a), (b), (c), (d) nó (e);

(g) aon duine a gcreideann an Banc
le réasún ina leith go
bhféadfaidh faisnéis a bheith

1IO L 193, 18.7, 1983, lch. 1.
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ina sheilbh nó ina seilbh aige nó
aici faoi tháirge airgeadais nó
faoi infheistíocht a ligtear chun
trádála nó a bheidh le ligean
chun trádála faoi rialacha agus
córais margaidh rialáilte.

(2) Maidir leis an dualgas a
fhorchuirtear leis an gCuid seo chun aon
fhaisnéis a thabhairt ar aird nó a sholáthar,
bainfidh sé leis na daoine seo a leanas—

(a) aon duine—

(i) is riarthóir de réir bhrí alt
1(1) den Acht Árachais
(Uimh. 2), 1983,

(ii) is riarthóir de réir bhrí alt 2
den Acht um Chúiteamh
d’Infheisteoirí, 1998,

(iii) is duine arna cheapadh nó
arna ceapadh mar riarthóir
comhair creidmheasa de
bhua alt 137 den Acht um
Chomhar Creidmheasa,
1997 nó arna cheapadh nó
arna ceapadh chun
gníomhú mar riarthóir
sealadach comhair
creidmheasa de bhua alt
138 den Acht sin,

(iv) is bainisteoir speisialta arna
cheapadh nó arna ceapadh
de bhun an Achta um
Fhorais Chreidmheasa
(Cobhsúchán), 2010,

(v) is scrúdaitheoir,
leachtaitheoir, glacadóir,
sannaí oifigiúil, nó

(vi) i leith duine lasmuigh den
Stát, is duine atá
comhréireach le haon
duine de na daoine a
thagann faoi réim
fhomhíreanna (i) go (v),

i ndáil le duine a mbaineann an
Chuid seo leis nó léi, agus

(b) aon duine—

(i) atá nó a bhí ina oifigeach nó
ina hoifigeach, nó ina
fhostaí nó ina fostaí, nó ina
ghníomhaire nó ina
gníomhaire de chuid aon
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
duine lena mbaineann an
Chuid seo, nó

(ii) ar dealraitheach don Bhanc
nó don oifigeach údaraithe
go bhfuil an fhaisnéis ina
sheilbh nó ina seilbh aige
nó aici nó faoina rialú aige
nó aici.

Oifigigh
údaraithe a
cheapadh.

57.—(1) D’fhonn aon fhaisnéis a fháil is
gá chun go ndéanfaidh an Banc a
fheidhmeanna faoin reachtaíocht a
bhaineann le seirbhísí airgeadais a
chomhlíonadh, is feidhmeanna maidir le
rialáil chuí éifeachtach soláthraithe
seirbhíse airgeadais, féadfaidh an Banc aon
duine dá oifigigh nó dá fhostaithe nó
daoine eile a bheidh cáilithe go hoiriúnach
a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh
údaraithe agus chun aon cheann de na
cumhachtaí a thugtar leis an gCuid seo a
fheidhmiú.

(2) Féadfaidh an Banc aon cheapachán
arna dhéanamh aige faoi fho-alt (1) a
chúlghairm.

(3) Is i scríbhinn a bheidh ceapachán nó
cúlghairm faoin alt seo.

(4) Maidir leis an mBanc do cheapadh
duine mar oifigeach údaraithe, scoirfidh an
ceapachán ar cibé ní acu seo a leanas is
luaithe a tharlóidh—

(a) ar an mBanc do chúlghairm an
cheapacháin,

(b) i gcás gur do thréimhse
shonraithe an ceapachán, ar
dhul in éag don tréimhse,

(c) ar an duine d’éirí as an
gceapachán, agus

(d) i gcás gur oifigeach nó fostaí de
chuid an Bhainc an duine—

(i) ar an duine d’éirí as a bheith
ina oifigeach nó ina
hoifigeach nó ina fhostaí nó
ina fostaí de chuid an
Bhainc, nó

(ii) ar fhostaíocht an duine leis
an mBanc a fhoirceannadh,
nó ar scor do théarma
oifige an duine, ar chúis ar
bith.
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(5) San alt seo, ciallaíonn ‘duine a

bheidh cáilithe go hoiriúnach’ aon duine
(seachas oifigeach nó fostaí de chuid an
Bhainc) ag a mbeidh, i dtuairim an Bhainc,
na cáilíochtaí agus an taithí is gá chun na
cumhachtaí a thugtar d’oifigeach údaraithe
leis an gCuid seo a fheidhmiú.

Barántas
ceapacháin.

58.—Tabharfar do gach oifigeach
údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh
ag an mBanc barántas a cheapacháin nó a
ceapacháin, agus le linn dó nó di cumhacht
a thugtar leis an gCuid seo a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí an barántas sin, nó cóip
de, maille le céannacht phearsanta de
chineál éigin, a thabhairt ar aird lena
iniúchadh nó lena hiniúchadh, má iarrann
duine dá ndéanann feidhmiú na cumhachta
difear air nó uirthi déanamh amhlaidh.

Cumhacht
oifigigh
údaraithe chun
dul isteach in
áitreabh.

59.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh
oifigeach údaraithe, gach tráth réasúnach,
dul isteach in aon áitreabh—

(a) is áitreabh a bhfuil forais
réasúnacha ag an oifigeach
údaraithe chun a chreidiúint ina
leith go bhfuil nó go raibh sé á
úsáid le haghaidh, nó i ndáil le,
gnó duine lena mbaineann an
Chuid seo, nó

(b) is áitreabh a bhfuil forais
réasúnacha ag an oifigeach
údaraithe chun a chreidiúint ina
leith go bhfuil taifid a
bhaineann le gnó duine lena
mbaineann an Chuid seo á
gcoimeád ag an áitreabh, air nó
ann.

(2) Ní rachaidh oifigeach údaraithe
isteach in áitreabh, ach amháin—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de bhun barántas faoi alt 61.

Cumhachtaí
oifigigh
údaraithe.

60.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe
aon cheann amháin nó níos mó de na nithe
seo a leanas a dhéanamh:

(a) cuardach a dheanamh ar áitreabh
a rachfar isteach ann faoi alt 59
nó de bhun barántas faoi alt 61
agus é a iniúchadh;

(b) a cheangal ar aon duine lena
mbaineann an Chuid seo, ar
dealraitheach go bhfuil taifid
faoina rialú nó go bhfuil
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rochtain aige nó aici orthu, na
taifid a thabhairt ar aird;

(c) iniúchadh a dhéanamh ar thaifid
a thabharfar ar aird amhlaidh
nó a gheofar amhlaidh i gcúrsa
áitreabh a chuardach agus a
iniúchadh;

(d) cóipeanna a thógáil de thaifid a
thabharfar ar aird amhlaidh nó
a gheofar amhlaidh, nó sleachta
a thógáil astu;

(e) faoi réir fho-alt (3), taifid a
thabharfar ar aird amhlaidh nó
a gheofar amhlaidh a thógáil
agus a choimeád ar feadh na
tréimhse is gá le réasún chun iad
a scrúdú tuilleadh;

(f) aon taifid a thabharfar ar aird nó
a gheofar agus aon trealamh
sonraí, lena n-áirítear aon
ríomhaire, ina bhféadfaí na
taifid sin a choinneáil, a
dhaingniú lena n-iniúchadh nó
lena iniúchadh níos faide anonn;

(g) aon áitreabh a rachfar isteach
ann faoi alt 59 nó de bhun
barántas faoi alt 61, nó aon
chuid d’áitreabh den sórt sin, a
dhaingniú lena iniúchadh nó
lena hiniúchadh níos faide
anonn, ar feadh cibé tréimhse is
gá le réasún chun a
chumhachtaí nó a cumhachtaí
faoin gCuid seo a fheidhmiú,
ach sin sa chás amháin go
measann an t-oifigeach
údaraithe gur gá sin a
dhéanamh chun taifid a
gcreideann sé nó sí le réasún ina
leith go mb’fhéidir go bhfuil
siad á gcoimeád ann a
chaomhnú lena n-iniúchadh;

(h) a cheangal ar aon duine lena
mbaineann an Chuid seo
ceisteanna a fhreagairt agus
dearbhú a dhéanamh go bhfuil
na freagraí ar na ceisteanna sin
fíor;

(i) a cheangal ar aon duine lena
mbaineann an Chuid seo míniú
a thabhairt ar bhreith, ar
ghníomh, ar chóras nó ar
chleachtas nó ar chineál nó
ábhar aon taifead;
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(j) a cheangal ar aon duine lena

mbaineann an Chuid seo
tuarascáil a sholáthar ar aon ní
a gcreideann an t-oifigeach
údaraithe le réasún go bhfuil
faisnéis iomchuí ag an duine
maidir leis;

(k) a cheangal, maidir le haon
fhaisnéis a thabharfar
d’oifigeach údaraithe faoin
gCuid seo, go ndéanfaidh cibé
duine nó daoine, a cheanglóidh
an Banc nó an t-oifigeach
údaraithe, í a dheimhniú mar
fhaisnéis atá cruinn agus iomlán
agus go ndéanfar amhlaidh ar
cibé modh a cheanglóidh an
Banc nó an
t-oifigeach údaraithe.

(2) I gcás nach bhfuil taifid i bhfoirm
inléite, féadfaidh oifigeach údaraithe, i
bhfeidhmiú aon cheann dá chumhachtaí nó
dá cumhachtaí faoin gCuid seo—

(a) aon trealamh sonraí, lena
n-áirítear aon ríomhaire, atá ag
an áitreabh ar a bhfuil an
cuardach á dhéanamh a oibriú
nó a chur faoi deara go
ndéanfaidh duine a bheidh i
dteannta an oifigigh údaraithe
aon trealamh sonraí nó aon
ríomhaire den sórt sin a oibriú,
agus

(b) a cheangal ar aon duine ar
dealraitheach don oifigeach
údaraithe é nó í a bheith in ann
rochtain a éascú ar na taifid
arna stóráil in aon trealamh
sonraí nó ríomhaire, nó ar féidir
rochtain a fháil orthu tríd an
trealamh sonraí nó an ríomhaire
sin a úsáid, gach cúnamh
réasúnach a thabhairt don
oifigeach údaraithe i ndáil leis
an trealamh sonraí nó an
ríomhaire a oibriú nó i ndáil le
rochtain a fháil ar na taifid arna
stóráil ann, lena n-áirítear—

(i) na taifid a thabhairt ar aird
don oifigeach údaraithe i
bhfoirm inar féidir iad a
thógáil agus ina bhfuil siad
inléite agus intuigthe, nó
inar féidir taifid inléite agus
intuigthe a dhéanamh
díobh,
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(ii) aon phasfhocal a thabhairt

don oifigeach údaraithe is
gá chun taifid inléite agus
intuigthe a dhéanamh de
na taifid lena mbaineann,
nó

(iii) a chumasú ar shlí eile don
oifigeach údaraithe na
taifid a scrúdú i bhfoirm ina
bhfuil siad inléite agus
intuigthe.

(3) I gcás go mbeartaíonn an Banc nó
oifigeach údaraithe aon taifid a thógfaidh
an t-oifigeach údaraithe faoi fho-alt (1) a
choimeád, de bhun an ailt seo, ar feadh
tréimhse is faide ná 14 lá tar éis an dáta ar
a dtógfar na taifid, déanfaidh an Banc nó
an t-oifigeach údaraithe, roimh dheireadh
na tréimhse 14 lá sin, nó roimh dheireadh
cibé tréimhse is faide le toiliú an duine a
luaitear anseo ina dhiaidh seo, cóip de na
taifid a thabhairt, ar iarraidh a fháil chuige
sin, don duine ar dealraitheach don Bhanc
nó don oifigeach údaraithe, murach
feidhmiú na gcumhachtaí faoin alt seo, é nó
í a bheith i dteideal í a shealbhú.

(4) Tabharfaidh duine lena mbaineann
an Chuid seo cibé cúnamh d’oifigeach
údaraithe a theastóidh ón oifigeach
údaraithe le réasún agus cuirfidh sé nó sí
cibé saoráidí réasúnacha ar fáil don
oifigeach údaraithe is gá chun go
bhfeidhmeoidh an t-oifigeach údaraithe a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin gCuid
seo, lena n-áirítear cibé saoráidí chun aon
taifid a iniúchadh agus cóipeanna díobh a
thógáil a theastóidh ón oifigeach údaraithe
le réasún.

(5) Faoi réir aon bharántas arna eisiúint
faoi alt 61, féadfaidh cibé oifigigh údaraithe
eile, cibé comhaltaí den Gharda Síochána
nó cibé daoine eile is cuí le réasún leis an
oifigeach údaraithe a bheith i dteannta
oifigeach údaraithe agus cabhrú leis nó léi
le linn don oifigeach a chumhachtaí nó a
cumhachtaí a fheidhmiú faoin gCuid seo.

Is gá barántas
chun dul
isteach in
áitreabh.

61.—(1) Gan dochar do na cumhachtaí a
thugtar d’oifigeach údaraithe le haon
fhoráil eile nó faoi aon fhoráil eile den
Chuid seo, más deimhin le breitheamh den
Chúirt Dúiche, ar fhaisnéis faoi mhionn ón
oifigeach údaraithe, go bhfuil forais
réasúnacha ann chun a chreidiúint go bhfuil
taifid le fáil ar aon áitreabh, nó aige nó ann,
féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint
á údarú d’oifigeach údaraithe, agus cibé
oifigigh údaraithe eile nó comhaltaí den
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Gharda Síochána is gá ina theannta nó ina
teannta, aon tráth nó tráthanna, laistigh de
thréimhse bhailíochta an bharántais, ar an
mbarántas a thabhairt ar aird má iarrtar
amhlaidh—

(a) dul isteach san áitreabh a
shonraítear sa bharántas, le
forneart réasúnach más gá, agus

(b) na cumhachtaí a thugtar
d’oifigigh údaraithe leis an
gCuid seo, nó cibé cinn de na
cumhachtaí sin a shonraítear sa
bharántas, a fheidhmiú.

(2) Is é a bheidh i dtréimhse bhailíochta
barántais tréimhse 28 lá óna dháta eisiúna.

(3) Déanfar iarratas ar bharántas faoin
alt seo chuig breitheamh den Chúirt Dúiche
sa dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an
t-áitreabh lena mbaineann suite.

Féadfaidh
oifigeach
údaraithe
freastal ar
chruinnithe.

62.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe
freastal ar aon chruinniú a bhaineann le
gnó de chuid soláthraí rialáilte seirbhíse
airgeadais má mheasann an t-oifigeach
údaraithe gur gá freastal air chun cabhrú
leis an mBanc aon cheann dá fheidhmeanna
faoin reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí
airgeadais a chomhlíonadh.

(2) Maidir le hoifigeach údaraithe a
d’fhreastail, de bhun fho-alt (1), ar
chruinniú dá dtagraítear san fho-alt sin, ní
dhéanfaidh sé, in imthosca ar bith,
cumhachtaí an oifigigh údaraithe ná an
Bhainc a theorannú.

Ní gá taifead
atá faoi réir
pribhléid
ghairmiúil
dhlíthiúil a
thabhairt ar
aird.

63.—Ní oibreoidh aon ní sa Chuid seo
chun go dtabharfar aon cheart chun aon
taifead atá faoi réir pribhléid ghairmiúil
dhlíthiúil a thabhairt ar aird ná chun
rochtain a fháil ar an gcéanna.

Ní mheasfar
nochtadh ná
tabhairt ar aird
a bheith ina
shárú ná ina ní
a dhéanann
difear do lian.

64.—(1) Ní mheasfar, maidir le duine a
nochtfaidh nó a thabharfaidh ar aird aon
taifead nó aon fhaisnéis eile faoin gCuid
seo, chun aon chríche, gur sháraigh an
duine nó aon duine eile, a ndéantar an
taifead nó an fhaisnéis eile a nochtadh nó a
thabhairt ar aird thar a cheann nó thar a
ceann, aon srian faoi aon achtachán nó aon
riail dlí maidir le nochtadh nó tabhairt ar
aird.

(2) I gcás go ndéanann duine a
gceanglaítear air nó uirthi taifead a
thabhairt ar aird faoin gCuid seo lian a
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éileamh ar an taifead, déanfar é a thabhairt
ar aird gan dochar don lian.

Mainneachtain
ceanglas a
chomhlíonadh.

65.—(1) Má mhainníonn nó má
dhiúltaíonn aon duine lena mbaineann an
Chuid seo ceanglas faoin gCuid seo a
chomhlíonadh, féadfaidh an t-oifigeach
údaraithe an mhainneachtain nó an diúltú
a dheimhniú faoina láimh don Ard-Chúirt.

(2) Nuair a dheimhníonn oifigeach
údaraithe mainneachtain nó diúltú dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) don Ard-Chúirt,
féadfaidh an Ard-Chúirt an cás a fhiosrú
agus féadfaidh sí cibé ordú (lena n-áirítear
orduithe eatramhacha nó idirbhreitheacha)
nó ordachán a dhéanamh is cuí leis an Ard-
Chúirt, tar éis di—

(a) aon fhinnéithe a thabharfar ar
aird i gcoinne nó thar ceann an
duine lena mbaineann a
éisteacht, agus

(b) aon ráiteas a thairgfear mar
chosaint a éisteacht.

Cion arb éard
é bac a chur
nó faisnéis
bhréagach a
sholáthar.

66.—(1) Beidh cion déanta ag duine,
más rud é—

(a) go gcuirfidh sé nó sí bac nó
treampán ar oifigeach údaraithe
i bhfeidhmiú aon cheann dá
chumhachtaí nó dá cumhachtaí
faoin gCuid seo, cibé acu is de
bhua barántas arna eisiúint faoi
alt 61 nó nach ea,

(b) nach gcomhlíonfaidh sé nó sí,
gan leithscéal réasúnach,
ceanglas de chuid oifigeach
údaraithe i bhfeidhmiú aon
cheann de na cumhachtaí sin,

(c) i gcomhlíonadh airbheartaithe
ceanglais den sórt sin, go
dtabharfaidh sé nó sí faisnéis
don oifigeach údaraithe is eol
don duine a bheith bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha,
nó

(d) go dtabharfaidh sé nó sí le fios go
bréagach gur oifigeach
údaraithe é nó í.

(2) Aon duine a dhéanfaidh cion faoin
alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma
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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 €250,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 5 bliana nó iad
araon a chur air nó uirthi.

(3) Ní dhéanfaidh duine cion ar
mainneachtain é ceanglas dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(b) a chomhlíonadh mura rud é,
nuair a rinneadh an ceanglas, gur tugadh
rabhadh don duine gur cion é
mainneachtain an ceanglas a
chomhlíonadh.

(4) Más rud é go ndiúltaíonn duine ceist
a chuirtear air nó uirthi a fhreagairt nó aon
cheanglas eile a a leagtar síos a
chomhlíonadh, faoin gCuid seo, ar na forais
go bhféadfadh an freagra nó comhlíonadh
an cheanglais an duine a ionchoiriú agus go
gcuirtear in iúl don duine an oibleagáid atá
air nó uirthi an cheist a fhreagairt nó an
ceanglas a chomhlíonadh, ní dhiúltóidh an
duine an cheist a fhreagairt nó an ceanglas
a chomhlíonadh ach ní bheidh an freagra a
thabharfar nó an fhaisnéis a sholáthraítear
ar an ócáid sin inghlactha mar fhianaise in
imeachtaí coiriúla i gcoinne an duine
seachas imeachtaí ina choinne nó ina
coinne faoin alt seo.”.

70.—(1) Déantar na hAchtanna a shonraítear i gCuid 1 de
Sceideal 2 a leasú a mhéid a shonraítear sa Chuid sin.

(2) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gCuid 2 de
Sceideal 2 a leasú a mhéid a shonraítear sa Chuid sin.

(3) Déantar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2011, a
shonraítear i gCodanna 1 go 3 de Sceideal 3 a leasú a mhéid a
shonraítear i ngach Cuid acu sin.

(4) Déantar na hAchtanna a shonraítear i gCodanna 1 go 8 de
Sceideal 4 a leasú a mhéid a shonraítear i ngach Cuid acu sin.

(5) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gCodanna 1
go 7 de Sceideal 5 a leasú a mhéid a shonraítear i ngach Cuid acu sin.

(6) Maidir le duine b’oifigeach údaraithe, cibé ainm a thugtar air
nó uirthi, arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fhorálacha aon
achtacháin arna aisghairm nó arna chúlghairm leis an Acht seo
díreach roimh theacht i ngníomh na haisghairme nó na cúlghairme
lena mbaineann, measfar gur ceapadh é nó í faoi Chuid 5 den Acht
um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010.

(7) Maidir le haon ní a rinne duine b’oifigeach údaraithe, cibé
ainm a thugtar air nó uirthi, arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
fhorálacha aon achtacháin arna aisghairm nó arna chúlghairm leis an
Acht seo díreach roimh theacht i ngníomh na haisghairme nó na
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cúlghairme lena mbaineann, pléifear leis, tar éis theacht i ngníomh
na haisghairme nó na cúlghairme, mar ní a rinne oifigeach údaraithe
faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, is
oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid 5 den
Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010.

(8) Maidir le haon fhaisnéis a bailíodh, nó aon ní eile a rinneadh,
faoi fhorálacha aon achtacháin arna aisghairm nó arna chúlghairm
leis an Acht seo, pléifear léi nó leis, tar éis theacht i ngníomh na
haisghairme nó na cúlghairme, amhail is go ndearnadh é faoi aon
fhoráil de Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais,
2010 faoina bhféadfaí é a dhéanamh dá mbeadh an fhoráil i bhfeidhm
an tráth atá i gceist.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe Ilghnéitheacha agus Iarmhartacha ar an Acht um
Chomhar Creidmheasa, 1997

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

1 Alt 6(1)(f) An mhír a scriosadh.

2 Alt 10 I ndiaidh fho-alt (6), an méid seo a leanas a
chur isteach:

“(7) D’ainneoin fho-alt (6) féadfaidh comhar
creidmheasa, ar fo-oifig é de chomhar
creidmheasa cláraithe, a chur faoi deara a ainm,
mar aon le hainm cláraithe an chomhair
creidmheasa, a phéinteáil nó a ghreamú, agus é
a choimeád péinteáilte nó greamaithe, in áit
fheiceálach agus i litreacha is inléite go héasca,
ar an taobh amuigh dá oifig.”.

3 Alt 11(5) “breith a thabhairt go n-ordóidh sé nó sí, agus a
ordú, don chomhar creidmheasa, a ainm a athrú
go dtí ainm a cheadóidh an Banc” a chur in
ionad “a ordú don chomhar creidmheasa a ainm
a athrú go dtí a cheadóidh an Banc”.

4 Alt 14 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) Sula gcuirfear cóip de na rialacha
leasaithe chuig an mBanc faoi fho-alt (2),
ceanglaítear ar an gcomhar creidmheasa a
dheimhniú dó féin nach bhfuil an leasú
contrártha don reachtaíocht a bhaineann le
seirbhísí airgeadais.”.

5 Alt 14 An méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt
(4) agus (5):

“(4) Déanfaidh an Banc, ar bheith deimhin
dó nach bhfuil leasú ar rialacha comhair
creidmheasa a seoladh chuige faoi fho-alt (2)
contrártha don reachtaíocht a bhaineann le
seirbhísí airgeadais, admháil ar chlárúchán a
eisiúint chuig an gcomhar creidmheasa, laistigh
de 3 mhí tar éis dó an leasú a fháil, agus, mura
gcruthófar a mhalairt, is fianaise leordhóthanach
a bheidh san admháil go bhfuil an leasú
cláraithe go cuí.

(5) Más rud é nach deimhin leis an mBanc
nach bhfuil leasú ar rialacha comhair
creidmheasa a seoladh chuige faoi fho-alt (2)
contrártha don reachtaíocht a bhaineann le
seirbhísí airgeadais, diúltóidh sé an leasú a
chlárú, agus sa chás sin tabharfaidh sé fógra don
chomhar creidmheasa go bhfuil sé ag diúltú an
leasú a chlárú. Beidh ráiteas san fhógra ina
leagfar amach na forais atá leis an diúltú.”.

6 Alt 17 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) Faoi réir rialacha an chomhair
creidmheasa lena mbaineann, ní scoirfidh
comhalta a raibh comhcheangal an chomhair
creidmheasa sin ina sheilbh aige nó ina seilbh
aici de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
mar gheall nach bhfuil comhcheangal an
chomhair creidmheasa sin ina sheilbh aige nó
ina seilbh aici a thuilleadh, agus mar gheall air
sin amháin.”.
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Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

7 Alt 17(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) Más rud é go scoireann comhalta de
chomhar creidmheasa de chomhcheangal a
bheith aige nó aici, is comhcheangal a
cheanglaítear ar chomhaltaí an chomhair
creidmheasa sin a bheith acu, fágfar aon
chomhalta den sórt sin (dá ngairtear comhalta
neamhcháilitheach) as an gcuntas le linn
cinneadh a dhéanamh, chun aon chríche, cibé an
bhfuil comhcheangal idir comhaltaí an chomhair
creidmheasa.”.

8 Alt 17(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(6) D’ainneoin aon ní i bhfo-alt (5), ní
ceadmhach do chomhalta de chomhar
creidmheasa, nach comhalta lánaoise é nó í, a
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
bhord stiúrthóirí ná de phríomhChoiste ná ina
bhainisteoir oifige nó ina bainisteoir oifige den
chomhar creidmheasa.”.

9 Alt 28(5) “(seachas na cúlchistí a cheanglaítear a shealbhú
faoi alt 45)” a chur in ionad “(seachas an
cúlchiste reachtúil)”.

10 Alt 30(5)(a) “na ceanglais maidir le cúlchistí a shealbhú de
réir alt 45” a chur in ionad “an ceanglas maidir
leis an gcúlchiste reachtúil”.

11 Alt 31(3) “an ráta úis a thairgtear” a chur in ionad “an
ráta úis is iníoctha”.

12 Alt 31(4) An fo-alt a scriosadh.

13 Alt 32(3) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(3)(a) Má fhéachann comhalta de chuid
comhar creidmheasa le coigiltis sa chomhar
creidmheasa a aistarraingt tráth a bheidh
dliteanas neamhíoctha (lena n-áirítear dliteanas
teagmhasach) ag an gcomhalta leis an gcomhar
creidmheasa, cibé acu mar iasachtaí, ráthóir nó
ar shlí eile, ní cheadófar an aistarraingt sin ach
amháin—

(i) más rud é nach coigiltis astaithe iad
na coigiltis; nó

(ii) i gcás gur coigiltis astaithe iad na
coigiltis, más rud é go gceadaíonn
tromlach de chomhaltaí an bhoird
stiúrthóirí, is comhaltaí a vótálfaidh ag
cruinniú den bhord, coigiltis astaithe den
sórt sin a aistarraingt;

ach ní ceadmhach ceadú ar bith a thabhairt faoi
fhomhír (ii) más rud é, dá gceadófaí an
aistarraingt, gur lú, díreach i ndiaidh na
haistarraingthe, luach choigiltis astaithe an
chomhalta ná 25 faoin gcéad de dhliteanas
neamhíoctha an chomhalta.

(b) Maidir le haon choigiltis a bhí sa chomhar
creidmheasa díreach roimh thosach feidhme na
forála seo (a chuirtear isteach leis an Acht um
Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le
Rialálaithe Coigríche, 2012), nach raibh in-
aistarraingthe faoin bhfo-alt seo díreach roimh
an tosach feidhme sin, pléifear leo mar choigiltis
astaithe tar éis an tosach feidhme sin.
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(c) I gcás go laghdaíonn an dliteanas
neamhíoctha faoi leibhéal na gcoigilteas astaithe,
ní bheidh méid na gcoigilteas astaithe níos mó
ná iarmhéid neamhíoctha na hiasachta.

(d) San fho-alt seo–

ciallaíonn ‘coigiltis astaithe’ scair i
gcomhar creidmheasa, nó taisce leis, a
chuireann comhalta i ngeall i scríbhinn
mar urrús i leith iasachta tráth eisithe na
hiasachta chuig an gcomhalta, nó a
ráthaíonn an comhalta;

ciallaíonn ‘coigiltis’ scair sa chomhar
creidmheasa, nó taisce leis.”.

14 Alt 36(3) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(3) Faoi réir fho-alt (5), maidir le hiasacht a
thabhairt d’oifigeach, ceanglaítear go ndéanfaidh
líon nach lú ná dhá thrian de chomhaltaí coiste
speisialta í a cheadú, is comhaltaí a vótálfaidh le
rúnbhallóid ag cruinniú ag a ndéanfar an
t-iarratas ar an iasacht a bhreithniú.”.

15 Alt 36(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) Is iad seo a leanas a bheidh ar an gcoiste
speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) tromlach den bhord stiúrthóirí, agus

(b) comhalta amháin ar a laghad den
choiste creidmheasa,

ach ní áireofar air an t-iarratasóir ar an
iasacht.”.

16 Alt 36(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) D’ainneoin fho-alt (3), féadfar iasacht a
thugtar d’oifigeach nach mó í ná luach choigiltis
astaithe an oifigigh a cheadú mar a luaitear i mír
(b) nó (c) d’fho-alt (2).”.

17 Alt 36(6) An fo-alt a scriosadh.

18 Alt 37(2)(b) An fhomhír a scriosadh.

19 Alt 37(3) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(3) D’fhonn achomharc faoin alt seo a
bhreithniú, nı́ mheasfar go mbeidh córam ag an
gcomhlacht achomhairc mura bhfuil tromlach de na
stiúrthóirı́ dá dtagraı́tear i bhfo-alt (2)(a) i láthair.”.

20 Alt 37A(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Féadfaidh fógra faoi fho-alt (1) a bheith
i bhfoirm arb éard é, tráth a dhéanfaidh an
comhalta, nuair a ghlacfaidh sé nó sí leis an
iasacht arna tairiscint ag an gcomhar
creidmheasa, é a fhormhuiniú, comhaontú
creidmheasa chun críocha—

(a) ailt 37B agus 37C, nó

(b) i gcás gur idir €200 agus €75,000
méid na hiasachta, Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Comhaontuithe
Creidmheasa do Thomhaltóirí), 2010 (I.R.
Uimh. 281 de 2010).”.
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agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

21 Alt 37B(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Chun críocha an ailt seo, maidir le conradh
ráthaíochta—

(a) folaíonn sé, i gcás nach duine
lánaoise an comhalta, slánaíocht arna
soláthar ag tuismitheoir nó ag caomhnóir
de chuid an chomhalta nó ag duine eile a
cheadóidh an bord stiúrthóirí, agus

(b) féadfaidh sé a bheith ina chuid den
chomhaontú iomchuí nó a bheith i
ndoiciméad ar leithligh.”.

22 Alt 37C(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Cinnteoidh an comhar creidmheasa
freisin go sonrófar sa chomhaontú tréimhse
mharana ina bhfuil sé de cheart ag an gcomhalta
tarraingt siar as an gcomhaontú gan phionós má
thugann an comhalta fógra i scríbhinn á rá sin
don chomhar creidmheasa laistigh de 14 lá—

(a) tar éis an lae a tugadh an
comhaontú creidmheasa chun críche, nó

(b) tar éis an lae a fhaigheann an
comhalta téarmaí agus coinníollacha
conarthacha agus faisnéis chonarthach de
réir ailt 37C agus 37D más déanaí an dáta
sin ná an dáta dá dtagraítear i mír (a).”.

23 Alt 37C(3) An fo-alt a scriosadh.

24 Alt 37C An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Níl feidhm ag an alt seo maidir le
comhaontuithe creidmheasa a thagann faoi réim
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhaontuithe Creidmheasa do Thomhaltóirí),
2010.”.

25 Alt 37D An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le
comhaontuithe creidmheasa a thagann faoi réim
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhaontuithe Creidmheasa do Thomhaltóirí),
2010.”.

26 Alt 37E An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“37E.—(1) Chun críocha ailt 37C agus 37D,
ciallaíonn ‘ráta muirir céatadánach bliantúil’ i
ndáil le comhaontú creidmheasa a dhéantar idir
comhar creidmheasa agus comhalta, an ráta
muirir céatadánach bliantúil arna mhíniú faoi
Rialachán 6 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Comhaontuithe Creidmheasa do
Thomhaltóirí), 2010.

(2) Beidh an ráta muirir céatadánach bliantúil
a shonrófar i gcomhaontú creidmheasa de réir
Chuid 5 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Comhaontuithe Creidmheasa do
Thomhaltóirí), 2010.”.
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27 Alt 37F An t-alt a scriosadh.

28 Alt 38(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Más rud é go ndéanfaidh comhar
creidmheasa ús ar iasacht a mhuirearú nó a
ghlacadh go feasach de réir ráta is mó ná an
ráta a cheadaítear faoin alt seo—

(a) measfar an t-ús go léir a
chomhaontaigh an comhalta a íoc a bheith
tarscaoilte ag an gcomhar creidmheasa;
agus

(b) beidh aon ús a íocfar ar an iasacht
inghnóthaithe go hachomair ag an
gcomhalta (nó ag a ionadaí pearsanta nó a
hionadaí pearsanta) mar fhiach conarthaí
shimplí.”.

29 Alt 41(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Más é tuairim an Bhainc nach bhfuil aon
fhoirgneamh ná aon talamh eile a shealbhaíonn
comhar creidmheasa ar mhaithe le leas an
chomhair creidmheasa, féadfaidh sé breith a
thabhairt go n-ordóidh sé don chomhar
creidmheasa, agus féadfaidh sé a ordú don
chomhar creidmheasa, a leas ann a dhiúscairt.”.

30 Alt 41(6) An fo-alt a scriosadh.

31 Alt 44(4) “na cúlchistí a cheanglaítear a shealbhú faoi alt
45” a chur in ionad “an cúlchiste reachtúil”.

32 Alt 46 An fo-alt a scriosadh.

33 Alt 47(1) “nó a chúntóirí saorálacha” a scriosadh.

34 Alt 47(2) An fo-alt a scriosadh.

35 Alt 47(3) An fo-alt a scriosadh.

36 Alt 48(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas
den Chuid seo, féadfaidh comhar creidmheasa,
mar phríomhaí nó mar ghníomhaire, seirbhísí
breise a sholáthar de thuairisc ar dealraitheach
don chomhar creidmheasa agus don Bhanc a
rachaidh chun sochair fhrithpháirtigh dá
chomhaltaí.”.

37 Alt 48(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) San alt seo, agus sna forálacha seo a
leanas den Chuid seo, ciallaíonn ‘seirbhísí
breise’, i ndáil le comhar creidmheasa, aon
seirbhísí seachas na seirbhísí sin—

(a) dá ndéantar foráil leis na forálacha
roimhe seo den Chuid seo, nó

(b) a ndéantar iad a fhorordú chun
críocha an ailt seo mar sheirbhísí de
thuairisc ar dealraitheach don Bhanc a
rachaidh chun sochair fhrithpháirtigh dá
chomhaltaí,

agus féadfaidh, le rialacháin arna ndéanamh ag
an mBanc chun críocha mhír (b), eisiamh aon
seirbhísí ó bheith ina seirbhísí breise a bheith de
réir an choinníll go gcomhlíonfar cibé
coinníollacha a fhorordóidh an Banc.”.
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38 Alt 48(4)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) ní mór don chomhar creidmheasa breith
a ghlacadh chun seirbhísí breise den tuairisc sin
a sholáthar le rún a bheidh rite ag líon nach lú
ná dhá thrian de na comhaltaí a bheidh i láthair
agus a vótálfaidh ag cruinniú ginearálta bliantúil
nó ag cruinniú ginearálta speisialta arna ghairm
chun an rún a bhreithniú, nó ní mór don
chomhar creidmheasa breith a ghlacadh chun
seirbhísí breise den tuairisc sin a sholáthar le
rún de chuid an bhoird stiúrthóirí;”.

39 Alt 48(7) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(7) Féadfaidh an Banc cibé ceanglais a
shonrú i scríbhinn a mheasfaidh sé is gá maidir
le comhair chreidmheasa a sholáthraíonn
seirbhísí breise; agus féadfar ceanglais éagsúla a
shonrú amhlaidh i ndáil le tuairiscí éagsúla de
sheirbhísí breise agus féadfaidh feidhm a bheith
acu maidir le haicmí éagsúla de chomhair
chreidmheasa.”.

40 Alt 48(8) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(8) Ní bheidh comhar creidmheasa in ann
nó, de réir mar a bheidh, scoirfidh sé de bheith
in ann seirbhísí breise a sholáthar de thuairisc a
mbeidh feidhm ag ceanglais faoi fho-alt (7)
maidir leo más rud é—

(a) nach gcomhlíonann an comhar
creidmheasa na ceanglais sin, nó

(b) laistigh den tréimhse 12 mhí dar
tosach an dáta ar a dtabharfar ceadú chun
na seirbhísí a sholáthar faoi alt 49, nach
dtosóidh an comhar creidmheasa ar na
seirbhísí sin a sholáthar;

ach má scoireann comhar creidmheasa de bheith
ag comhlíonadh aon cheann de na ceanglais sin,
ní dhéanfaidh an scor, as féin, oibleagáid a
fhorchur ar an gcomhar creidmheasa aon
mhaoin ná aon cheart a fhaightear i dtaca le
soláthar na seirbhísí breise lena mbaineann a
dhiúscairt.”.

41 Alt 49(2)(b) “nó cúntóirí saorálacha” a scriosadh.

42 Alt 49(7)(f) “nó ag cúntóirí saorálacha” a scriosadh.

43 Alt 49(8) An fo-alt a scriosadh.

44 Alt 56(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(6) Déanfar folúntas a tharlóidh de bharr
stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo a líonadh
de réir alt 53(15).”.

45 Alt 57(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) I gcás go dtitfidh líon stiúrthóirí comhair
creidmheasa go dtí líon is lú ná leath den líon a
shonraítear sna rialacha cláraithe, tabharfaidh
rúnaí an chomhair creidmheasa fógra láithreach
don Bhanc agus do choiste formhaoirsiúcháin
boird an chomhair creidmheasa.”.



[2012.] [Uimh. 40.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
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46 Alt 57(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) I gcás go dtarlóidh aon cheann de na
teagmhais seo a leanas—

(a) go bhfuil fógra tugtha ag rúnaí an
chomhair creidmheasa faoi alt 53(17) go
mbeartaíonn stiúrthóirí uile an chomhair
creidmheasa éirí as ar an dáta céanna,

(b) go bhfuil na stiúrthóirí go léir
curtha as oifig nó ar fionraí de réir alt
96(1), nó

(c) nach bhfuil bord stiúrthóirí ar bith
ann,

ansin, tionólfaidh an coiste formhaoirsiúcháin
boird cruinniú ginearálta speisialta den chomhar
creidmheasa, laistigh d’aon mhí amháin ón tráth
a tharlóidh an teagmhas atá i gceist, chun bord
stiúrthóirí a thoghadh.”.

47 Ailt 58 go 62 Na hailt a scriosadh.

48 Alt 63(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Ag cruinniú de bhord stiúrthóirí comhair
creidmheasa—

(a) a thionólfar go díreach tar éis an
chruinnithe eagraíochta, tar éis cruinniú
ginearálta bliantúil nó cruinniú ginearálta
speisialta ag a dtionólfar toghchán do
chomhaltaí an bhoird stiúrthóirí, agus

(b) ar comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird atá ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach air,

déanfaidh an bord stiúrthóirí, le rúnbhallóid,
stiúrthóirí a thoghadh chun cibé cuid de na
príomhphoist sa chomhar creidmheasa a bheidh
folamh an tráth sin a líonadh; agus, chun críocha
an ailt seo, is iad na príomhphoist i gcomhar
creidmheasa, poist an chathaoirligh, an
leaschathaoirligh agus an rúnaí.”.

49 Alt 63(2) An fo-alt a scriosadh.

50 Alt 63(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Tabharfaidh cathaoirleach nó rúnaí
comhair creidmheasa fógra i scríbhinn don
Bhanc faoi thoghadh, ceapadh, dul ar scor, cur
as oifig nó éirí as oifig cathaoirligh,
leaschathaoirligh, stiúrthóra, rúnaí nó comhalta
coiste, agus maidir leis an bhfógra—

(a) tabharfar é laistigh de 14 lá ón
toghchán, ón gceapachán, ón dul ar scor,
ón gcur as oifig nó ón éirí as, agus

(b) luafar ann ainm agus seoladh
iomlán an oifigigh lena mbaineann.”.

51 Alt 63(6) An fo-alt a scriosadh.

52 Alt 64 An fo-alt a scriosadh.
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53 Alt 67(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Gan dochar d’alt 56A, ceapfaidh an bord
stiúrthóirí—

(a) coiste creidmheasa, a thabharfaidh
breith ar iarratais ar chreidmheas;

(b) coiste rialaithe creidmheasa, a
fhéachfaidh lena chinntiú go ndéanfaidh
comhaltaí an chomhair creidmheasa
iasachtaí a aisíoc de réir a gcomhaontuithe
iasachta; agus

(c) coiste comhaltais a bhreithneoidh
iarratais ar chomhaltas den chomhar
creidmheasa;

agus beidh feidhm ag an Tríú Sceideal maidir
leis na coistí.”.

54 Alt 68(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Ní íocfaidh comhar creidmheasa aon luach
saothair, go díreach nó go neamhdhíreach—

(a) le stiúrthóir de chuid an chomhair
creidmheasa, nó

(b) le comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird nó de
phríomhChoiste de chuid an chomhair
creidmheasa,

as aon seirbhís arna déanamh ag an duine sin sa
cháil sin.”.

55 Alt 68(3) “nó ar aon chúntóir saorálach” a scriosadh.

56 Alt 68(4) An fo-alt a scriosadh.

57 Alt 70(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Is iad na doiciméid a bhfuil feidhm ag
fo-alt (1) maidir leo aon cheann díobh seo a
leanas, sa mhéid nach gceanglaítear le dlí iad a
bheith faoi shéala comhair creidmheasa—

(a) tíolacas nó aistriú maoine d’aon
tuairisc ag comhar creidmheasa; agus

(b) aon doiciméad eile nach dtagann
faoi réim alt 55(1)(o)(vi) ach trína
rachaidh comhar creidmheasa faoi
oibleagáid d’aon tuairisc dá bharr.”.

58 Alt 71(1) “ná cúntóir saorálach” a scriosadh.

59 Alt 71(2) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (g):

“(g) a dhéanfar don Bhanc chun críocha a
fheidhmeanna i ndáil le comhair chreidmheasa;
nó

(h) a dhéanfar do Bhord Athstruchtúrúcháin
na gComhar Creidmheasa chun críocha a
fheidhmeanna faoin Acht um Chomhar
Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe
Coigríche, 2012.”.

60 Alt 71(3) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.
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61 Alt 72(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Aon duine a breithníodh ina fhéimheach
nó ina féimheach agus a bhfuil a fhéimheacht nó
a féimheacht ar marthain fós, nó a ciontaíodh i
gcion i ndáil le comhar creidmheasa, nó i gcion
lena ngabhann calaois nó mímhacántacht—

(a) ní shíneoidh sé nó sí foirm iarratais
chun cumann a chlárú mar chomhar
creidmheasa,

(b) ní bheidh sé nó sí cáilithe chun a
cheaptha nó a ceaptha, ná chun gníomhú,
mar oifigeach, mar iniúchóir, mar
ghlacadóir nó mar leachtaitheoir ar
chomhar creidmheasa,

(c) ní ghlacfaidh sé nó sí páirt, go
díreach nó go neamhdhíreach, i mbainistiú
nó in oibriú comhair creidmheasa, nó
baint a bheith aige nó aici le bainistiú nó
oibriú comhair creidmheasa, nó

(d) ní cheadóidh sé nó sí go gcuirfear a
ainm nó a hainm ar aghaidh lena
thoghadh nó lena toghadh nó lena
cheapadh nó lena ceapadh in aon cheann
de na poist dá dtagraítear i mír (b).”.

62 Alt 72(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Más rud é go mbreithnítear duine ar
comhalta é nó í–

(a) den bhord stiúrthóirí,

(b) den choiste formhaoirsiúcháin
boird, nó

(c) de phríomhChoiste,

de chuid comhar creidmheasa ina fhéimheach
nó ina féimheach nó má chiontaítear é nó í i
gcion den sórt sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
ansin scoirfidh an duine sin láithreach de bheith
i seilbh oifige agus measfar gur corrfholúntas an
folúntas a chruthófar dá dhroim sin agus líonfar
é dá réir sin.”.

63 Alt 73 An t-alt a scriosadh.

64 Alt 74(1) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.

65 Alt 74(2)(b) “nó ar an gcúntóir saorálach” a scriosadh.

66 Alt 74(3) “nó cúntóra shaorálaigh” agus “nó don chúntóir
saorálach” a scriosadh.

67 Alt 74(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) Má mhainníonn aon duine ceanglas faoi
fho-alt (1) a chomhlíonadh, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, ar iarratas a fháil ón gcomhar
creidmheasa, ordú a dhéanamh lena gceanglófar
ar an duine sin an ceanglas a chomhlíonadh.”.
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68 Alt 75(1)(f) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(f) líon an chomhaltais, ainmneacha agus
seoltaí oifigigh an chomhair creidmheasa (gan
aon duine ar oifigeach é nó í de bhua amháin
gur fostaí nó cúntóir saorálach é nó í a
áireamh), agus na hoifigí arna sealbhú acu faoi
seach, na dátaí a ndeachaigh siad i mbun oifige
agus, más infheidhme, na dátaí ar scoir siad de
bheith i seilbh oifige.”.

69 Alt 75(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Féadfaidh an Banc nó duine atá ag
gníomhú thar a cheann gach tráth réasúnach
aon sonraí a iniúchadh in aon chlár nó in aon
chlár dúblach arna choimeád faoin alt seo.”.

70 Alt 75(8) An fo-alt a scriosadh.

71 Alt 76(7)(c) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(c) ag comhaltaí nó oifigigh (seachas aon
duine ar oifigeach é nó í de bhua amháin gur
cúntóir saorálach é nó í) nó iarchomhaltaí nó
iar-oifigigh an chomhair creidmheasa iad
(seachas aon duine arbh oifigeach é nó í de
bhua amháin gurbh iarchúntóir saorálach é nó
í).”.

72 Alt 78 (3) “féadfaidh an Banc cruinniú den sórt sin a
ghairm nó a cheangal ar an gcomhar
creidmheasa é a ghairm” a chur in ionad
“féadfaidh an Banc cruinniú den sórt sin a
ghairm nó a ordú go ngairfí é”.

73 Alt 79(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Féadfaidh bord stiúrthóirí nó coiste
formhaoirsiúcháin boird comhair creidmheasa,
cibé uair is cuí leo, cruinniú ginearálta speisialta
den chomhar creidmheasa a thionól.”.

74 Alt 79(2) An fo-alt a scriosadh.

75 Alt 82(5)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) an ceart a shéanadh chun vótaíocht a
éileamh ag cruinniú ginearálta (nó ag cruinniú
atrátha) ar aon cheist seachas toghadh
chathaoirleach an chruinnithe (nó an
chruinnithe atrátha); nó”.

76 Alt 85(5) “faoi réir rialacháin arna ndéanamh faoi alt
27(2)” a chur in ionad “faoi réir fho-ailt (2) agus
(3) d’alt 27”.

77 Alt 87(1) “féadfaidh an Banc breith a thabhairt go
dtabharfaidh sé cibé ordacháin rialála is dóigh
leis a bheith cuí don chomhar creidmheasa, agus
féadfaidh sé na hordacháin sin a thabhairt dó” a
chur in ionad “féadfaidh an Banc cibé ordacháin
rialála is dóigh leis a bheith cuí a thabhairt don
chomhar creidmheasa”.

78 Alt 87(1)(d) An mhír a scriosadh.

79 Alt 87(2) “Féadfaidh an Banc breith a thabhairt freisin go
dtabharfaidh sé cibé ordacháin rialála, agus
féadfaidh sé na hordacháin sin a thabhairt” a
chur in ionad “Féadfaidh an Banc freisin
ordacháin rialála a thabhairt”.
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80 Alt 87(2)(b) “i gcion faoi alt 27(2) nó faoi alt 33(6) nó” a
scriosadh.

81 Alt 87(2)(c) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(c) go bhfuil na tosca a chuirtear i
gcuntas le linn clárúchán a dheonú
athraithe chomh mór sin ó cláraíodh an
comhar creidmheasa go ndiúltófaí don
chumann dá mbeadh sé ag déanamh
iarratas ar chlárúchán anois; nó

(d) gur mhainnigh an comhar
creidmheasa aon téarmaí agus
coinníollacha arna bhforchur ag an mBanc
faoi alt 65(6) den Acht um Chomhar
Creidmheasa agus Comhoibriú le
Rialálaithe Coigríche, 2012 a
chomhlíonadh, ar téarmaí agus
coinníollacha iad a bhaineann le tacaíocht
chobhsúcháin a sholáthar faoin Acht
seo.”.

82 Alt 88(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Nuair a thabharfaidh an Banc aon
ordacháin rialála do chomhar creidmheasa—

(a) déanfaidh sé na hordacháin a
sheirbheáil ag oifig chláraithe an chomhair
creidmheasa nó cuirfidh sé faoi deara na
hordacháin a sheirbheáil amhlaidh, agus

(b) déanfaidh rúnaí an chomhair
creidmheasa lena mbaineann, a luaithe is
indéanta, fógra a thabhairt do gach
comhalta de bhord stiúrthóirí agus do
gach comhalta de choiste
formhaoirsiúcháin boird an chomhair
creidmheasa sin go bhfuil na hordacháin
sin tugtha,

ach ní dhéanfaidh mainneachtain fógra a
thabhairt de réir mhír (b) difear do bhailíocht
na n-ordachán.”.

83 Alt 88(6)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi;
agus”.

84 Alt 91(1)(b) “cúntóir saorálach,” a scriosadh.

85 Alt 91(4) “cúntóir saorálach” a scriosadh.

86 Alt 91(8)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) ag oifigigh nó iar-oifigigh an chomhair
creidmheasa (seachas aon duine ar oifigeach nó
arbh oifigeach é nó í de bhua amháin gur
cúntóir saorálach nó iarchúntóir saorálach é nó
í) nó aon duine díobh;”.

87 Alt 92(6)(c) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(c) féadfaidh an Banc duine a cheapadh
chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú ach, mura
ndéanann sé amhlaidh, ceapfaidh na comhaltaí a
bheidh i láthair ag an gcruinniú an
cathaoirleach; agus”.
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88 Alt 92(8)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) ag comhaltaí nó iar-chomhaltaí nó
oifigigh an chomhair creidmheasa (seachas aon
duine ar oifigeach nó arbh oifigeach é nó í de
bhua amháin gur cúntóir saorálach é nó í) nó
aon duine díobh;”.

89 Alt 93(2)(a) “, cúntóirí saorálacha” a scriosadh.

90 Alt 94(5) “, cúntóirí saorálacha” a scriosadh.

91 Alt 95(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) D’ainneoin aon ní in alt 68, déanfar na
caiteachais go léir a bhaineann agus a ghabhann
le ceapachán duine faoin alt seo a íoc as cistí an
chomhair creidmheasa, nó íocfaidh comhaltaí nó
iarchomhaltaí nó oifigigh an chomhair
creidmheasa iad (seachas aon duine ar oifigeach
nó arbh oifigeach é nó í de bhua amháin gur
cúntóir saorálach é nó í) i cibé cionúireachtaí a
ordóidh an Banc.”.

92 Alt 95(5) “, cúntóir saorálach” a scriosadh.

93 Alt 96 An leagan cuí gramadaí de “coiste
formhaoirsiúcháin boird” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de “Coiste
Maoirsithe” gach áit a bhfuil sé.

94 Alt 96(4) “ná iniúchóir ag comhar creidmheasa” a chur in
ionad “iniúchóir nó cúntóir saorálach ag comhar
creidmheasa”.

95 Alt 108(5)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) beidh siad ar fáil lena n-iniúchadh ag
comhaltaí an bhoird stiúrthóirí agus ag an
gcoiste formhaoirsiúcháin boird gach tráth
réasúnach.”.

96 Alt 108(7) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(7) I gcás go gcoimeádtar taifid
cuntasaíochta an chomhair creidmheasa in áit
seachas oifig chláraithe an chomhair
creidmheasa, beidh an cathaoirleach freagrach
as a chinntiú go gcoimeádtar taifead i scríbhinn
maidir leis an suíomh ina bhfuil siad.”.

97 Alt 109(2)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) go mbeidh an fhaisnéis a fhaigheann an
Banc nó a thugtar dó cruinn a dóthain chun na
gcríoch dá bhfaightear nó dá dtugtar í agus go
mbeidh sí ar fáil de réir mar a éileoidh an Banc
í agus nuair a éileoidh sé í.”.

98 Alt 110(1) An méid seo a leanas a chur in ionad (d) agus
(e):

“(d) déanfar an t-ioncam agus na muirir go
léir a bhaineann leis an mbliain airgeadais lena
mbaineann na cuntais a chur i gcuntas gan
féachaint do dháta na fála ná na híocaíochta;

(e) le linn méid comhiomlán aon ítime a
chinneadh, déanfar méid gach sócmhainne nó
gach dliteanais a bheidh le cur i gcuntas a
chinneadh ar leithligh; agus

(f) le linn a chinneadh conas a dhéanfar
méideanna a thíolaic laistigh d’ítimí sa chuntas
ioncaim agus caiteachais agus sa chlár
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comhardaithe, beidh aird ag stiúrthóirí comhair
creidmheasa ar ábhar an idirbhirt agus an
tsocraithe a thuairiscítear, de réir prionsabail nó
cleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh
coitianta leo.”.

99 Alt 111(1) “a fhorordóidh an Banc” a chur in ionad “a
ordóidh an Banc”.

100 Alt 111(4)(c) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(c) go mbeidh sé sínithe ag bainisteoir an
chomhair creidmheasa, ag comhalta den choiste
formhaoirsiúcháin boird a bheidh ag gníomhú
thar ceann an choiste sin agus ag comhalta den
bhord stiúrthóirí a bheidh ag gníomhú thar
ceann an bhoird.”.

101 Alt 111(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Más rud é, i ndáil le haon chuntas
ioncaim agus caiteachais nó le haon chlár
comhardaithe de chuid comhar creidmheasa le
haghaidh bliain airgeadais, go mainníonn
comhalta den bhord stiúrthóirí gach beart
réasúnach a ghlacadh chun a áirithiú go
gcomhlíonfar foráil fho-alt (1) is infheidhme sa
chás sin, beidh an comhalta ciontach i gcion
agus dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair
fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi mura
gcruthaíonn an comhalta go raibh forais
réasúnacha ag an gcomhalta lena chreidiúint gur
cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa
a chinntiú gur comhlíonadh an fhoráil iomchuí,
agus go raibh sé nó sí in ann an dualgas sin a
chomhlíonadh.”.

102 Alt 114(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Ní bheidh duine cáilithe chun a thofa nó
chun a tofa mar iniúchóir ar chomhar
creidmheasa mura rud é, maidir leis an duine—

(a) gur comhalta é nó í de chomhlacht
cuntasaíochta aitheanta de réir bhrí
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE),
2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010) agus go
bhfuil deimhniú cleachta bailí aige nó aici,
nó

(b) go bhfuil údaraithe ar shlí eile de
thuras na huaire ag Údarás Maoirseachta
Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann
faoi aon fhoráil d’Achtanna na
gCuideachtaí an duine a cheapadh mar
iniúchóir poiblí.”.

103 Alt 114(2)(a) “nó ina chúntóir saorálach” a scriosadh.

104 Alt 114(2)(b) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(b) tuismitheoir, céile nó páirtnéir
sibhialta, deartháir, deirfiúr nó leanbh
oifigigh don chomhar creidmheasa; nó”.

105 Alt 114(2)(c) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.
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106 Alt 120(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Sula síneoidh iniúchóir comhair
creidmheasa tuarascáil an iniúchóra, casfaidh sé
nó sí le stiúrthóirí an chomhair creidmheasa
agus le comhaltaí den choiste formhaoirsiúcháin
boird agus tabharfaidh sé nó sí tuairisc dóibh ar
na cuntais bhliantúla agus ar aon ní a bhaineann
leis na cuntais sin ar dóigh leis an iniúchóir gur
cheart a n-aird a tharraingt air.”.

107 Alt 120(6) “agus ar chúntóirí saorálacha” a scriosadh.

108 Alt 123(1) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.

109 Alt 123(3) “nó cúntóir saorálach” agus “nó ag an gcúntóir
saorálach” a scriosadh.

110 Alt 130(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Maidir le comhar creidmheasa a
bheartaíonn—

(a) cónascadh le comhar creidmheasa
amháin eile nó níos mó,

(b) a ghealltanais a aistriú chuig
comhar creidmheasa eile, nó

(c) gealltanas a thabhairt go ndéanfaidh
sé gealltanais comhair creidmheasa eile a
chomhlíonadh,

cuirfidh sé faoi deara, faoi réir fho-alt (2), go
seolfar ráiteas chuig gach comhalta atá i dteideal
fógra faoi chruinniú ginearálta den chomhar
creidmheasa agus chuig iniúchóir an chomhair
creidmheasa, ar ráiteas é a bheidh i cibé foirm a
shonróidh an Banc i scríbhinn agus ina léireofar
na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3), mar aon le
cóip de na cuntais bhliantúla de chuid gach
comhar creidmheasa lena mbaineann don
bhliain airgeadais is déanaí.”.

111 Alt 130(2) An méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(a) agus (b):

“(a) fógra i dtaobh an rúin arna rith ag an
mbord stiúrthóirí,

(b) ráiteas, i cibé foirm a fhorordóidh an
Banc, ina léireofar na nithe a shonraítear i bhfo-
alt (3), agus

(c) cóip de na cuntais bhliantúla de chuid
gach comhar creidmheasa lena mbaineann don
bhliain airgeadais is déanaí.”.

112 Alt 130(4) “fho-alt (1) nó (2)” a chur in ionad “fho-alt
(1)”.

113 Alt 134(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) I gcás go ndéanfar comhar creidmheasa
a fhoirceannadh de bhua an ailt seo, beidh
feidhm ag ailt 293 go 299 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963 agus ailt 202 go 204 d’Acht
na gCuideachtaí, 1990, a mhéid a bhaineann siad
le dliteanais stiúrthóirí agus oifigeach (de réir
bhrí na nAchtanna sin) cuideachta arna
foirceannadh, fara aon mhodhnuithe is gá i ndáil
le hoifigigh an chomhair creidmheasa a bhfuil
feidhm ag mír (a) den mhíniú ar “oifigeach” in
alt 2 maidir leo.”.
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114 Alt 135(7) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(7) Ní dhéanfar comhar creidmheasa a
dhíscaoileadh, mar a luaitear i bhfo-alt (6), más
rud é—

(a) laistigh d’aon mhí amháin ó dháta
an fhógráin dá dtagraítear san fho-alt sin,
go ndéanann comhalta nó duine eile a
bhfuil leas aige nó aici i gcistí an chomhair
creidmheasa nó a bhfuil aon éileamh aige
nó aici orthu, imeachtaí a thionscnamh sa
Chúirt chun díscaoileadh an chomhair
creidmheasa a chur ar ceal,

(b) tráth nach lú ná 7 lá sula
dtionscnófar na himeachtaí sin, go
ndéanann an duine a bheartaíonn iad a
thionscnamh fógra a sheirbheáil ar an
mBanc á rá go bhfuil sé chun na
himeachtaí a thionscnamh, agus

(c) go gcuirtear díscaoileadh an
chomhair creidmheasa ar ceal dá réir sin,

agus, laistigh de 7 lá ón tráth a dhéantar aon
ordú lena gcuirtear an díscaoileadh ar ceal,
seolfaidh an comhar creidmheasa fógra faoin
ordú chuig an mBanc.”.

115 Alt 135(8) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(8) Má tharlaíonn dáta an chruinnithe ag a
ritear an rún speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) laistigh d’aon bhliain amháin tar éis don
chomhar creidmheasa a ainm a athrú,
taispeánfar an t-ainm a bhíodh air, mar aon leis
an ainm láithreach, ar na fógraí agus na fógráin
go léir a bhaineann lena dhíscaoileadh faoin alt
seo.”.

116 136(2)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) atá sínithe ag an rúnaí nó ag oifigeach
eile (seachas duine ar oifigeach é de bhua
amháin gur cúntóir saorálach é) den chomhar
creidmheasa arna dhíscaoileadh nó den chomhar
creidmheasa is aistreoir arna cheadú ag an
mBanc; agus”.

117 Alt 137(3)(c) “agus chúntóirí saorálacha” a scriosadh.

118 Alt 149(5) “a chúntóirí saorálacha,” a scriosadh.

119 Alt 150(1) “, ina gcúntóirí saorálacha” a scriosadh.

120 Alt 150(3) “, ina chúntóir saorálach” agus “, an chúntóra
shaorálaigh” a scriosadh.

121 Alt 150(4) “, ina chúntóir saorálach” a scriosadh.

122 Alt 153(5) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(5) Má mhainníonn an scrúdaitheoir gan
leithscéal réasúnach fo-alt (4) a chomhlíonadh,
beidh an scrúdaitheoir ciontach i gcion agus
dlífear fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.”.

123 Alt 163(2)(d) An t-alt a scriosadh.

124 Alt 171(1) An t-alt a scriosadh.
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125 Alt 171(2) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(2) Maidir le comhar creidmheasa nó duine
eile atá ciontach i gcion faoin Acht seo, seachas
cion dá bhforáiltear pionós éagsúil go sainráite,
dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme C nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon,
a chur air nó uirthi; nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil fíneáil
nach mó ná €6,348.69 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.”.

126 Alt 171(3) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(3) Más rud é, maidir leis an sárú ar ina
leith a chiontaítear comhar creidmheasa nó
duine eile i gcion faoi aon fhoráil den Acht seo,
go leantar de tar éis an chiontaithe sin, beidh an
comhar creidmheasa sin nó an duine eile sin
ciontach i gcion breise ar gach lá ar a leanfar
den sárú sin agus dlífear, maidir le gach cion
den sórt sin, ar é nó í a chiontú go hachomair
fíneáil d’aicme E nó, ar é nó í a chiontú ar
díotáil, fíneáil nach mó ná €1,904.61, a chur air
nó uirthi.”.

127 Alt 171(4) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(4) Féadfaidh an Banc imeachtaí achoimre i
leith ciona i gcoinne forála den Acht seo a
thionscnamh.”.

128 Alt 173(2)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme C nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná aon bhliain amháin, nó iad araon, a
chur air nó uirthi; nó”.

129 Alt 177(1) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.

130 Alt 177(2) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.

131 Alt 178(1) “nó cúntóra shaorálaigh” agus “nó an cúntóir
saorálach” a scriosadh.

132 Alt 178(2) “nó cúntóir saorálach” a scriosadh.

133 Alt 180(6) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(6) Ainmneoidh an tAire ó am go ham aon
chomhalta amháin den Choiste Comhairleach
chun gníomhú mar chathaoirleach ar an
gcéanna.”.

134 Alt 182(1), Na míreanna a scriosadh.
míreanna (a) go (f)

135 Alt 182(1), Na míreanna a scriosadh.
míreanna (h) agus
(i)

136 Alt 182(1)(k) An mhír a scriosadh.

137 Alt 182(1)(m) An mhír a scriosadh.



[2012.] [Uimh. 40.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
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Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

138 Alt 182(1)(n) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(n) lena bhforordaítear aon ní eile a bheidh
le forordú, faoi aon fhoráil den Acht seo, ach
amháin i gcás go bhforáiltear gurb é an Banc a
dhéanfaidh an ní a fhorordú.”.

139 Alt 182(4)(a) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(a) más rud é go ndéantar an cion a thriail
go hachomair, fíneáil d’aicme C, nó”.

140 Alt 186(1) An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Déanfaidh comhar creidmheasa, i
dteannta na dtaifead a cheanglaítear ar an
gcomhar creidmheasa a choimeád de bhua alt
108, cibé taifid eile a fhorordóidh an Banc a
chothabháil.”.

Alt 187(1) “a shonróidh an Banc” a chur in ionad “a
shonrófar le hordacháin arna dtabhairt ag an

141 mBanc”.

142 An Chéad Sceideal, An méid seo a leanas a chur ina ionad:
mír 6

“6. An bord stiúrthóirí, an coiste
formhaoirsiúcháin boird agus aon phríomh
Choiste, agus oifigigh eile a cheapadh agus a
chur as oifig agus a gcuid cumhachtaí agus a
luach saothair faoi seach.”.

143 An Chéad Sceideal, An méid seo a leanas a chur ina ionad:
mír 7

“7. Cinneadh a dhéanamh (faoi réir aon
cheanglais faoi alt 27(2)) maidir leis an
uasmhéid den leas i scaireanna an chomhair
creidmheasa a fhéadfaidh aon chomhalta a
shealbhú.”.

144 An Chéad Sceideal An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 13:

“14. Foráil a dhéanamh chun plé le stiúrthóirí
agus comhaltaí an choiste formhaoirsiúcháin
boird atá i riaráiste faoi oibleagáid féich don
chomhar creidmheasa ar feadh tréimhse is faide
ná 90 lá as a chéile, anuas go dtí go ndéanfar
stiúrthóirí den sórt sin a fhionraí nó a bhriseadh
ón mbord agus an méid sin san áireamh.”.

145 An Tríú Sceideal, An mhír a scríosadh.
mír 1

146 An Tríú Sceideal, An mhír a scriosadh.
mír 6
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Áirithe agus ar Ionstraimí Reachtúla
Áirithe

CUID 1

Leasuithe ar Achtanna Áirithe

Ítim Uimhir agus bliain Gearrtheideal Méid na haisghairme

(1) (2) (3) (4)

1 Uimh. 24 de 1971 Acht an Bhainc Alt 17A
Ceannais, 1971

2 Uimh. 3 de 1989 An tAcht Árachais, Ailt 59 agus 60
1989

3 Uimh. 17 de 1989 An tAcht Cumann Alt 41
Foirgníochta, 1989

4 Uimh. 21 de 1989 An tAcht um Bainc Alt 24A
Thaisce Iontaobhais,
1989

5 Uimh. 24 de 1994 An tAcht um Alt 25(2)
Chomhpháirtíochtaí
Teoranta
Infheistíochta, 1994

6 Uimh. 11 de 1995 An tAcht um Ailt 9(3), 64 agus 65
Idirghabhálaithe
Infheistíochta, 1995

7 Uimh. 8 de 1997 Acht an Bhainc Ailt 36G, 36H, 36I, 75
Ceannais, 1997 agus 76

8 Uimh. 47 de 2001 An tAcht um Urrúis Alt 70
faoi Chumhdach
Sócmhainne, 2001

CUID 2

Leasuithe ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

Ítim Uimhir agus bliain Gearrtheideal Méid na haisghairme

(1) (2) (3) (4)

1 I.R. Uimh. 13 de Rialacháin na Rialacháin 28, 29, 30
2005 gComhphobal agus 31

Eorpach (Idirghabháil
Árachais), 2005

2 I.R. Uimh. 380 de Rialacháin na Rialacháin 72, 73, 74
2006 gComhphobal agus 75

Eorpach
(Athárachas), 2006

3 I.R. Uimh. 60 de Rialacháin na Rialacháin 163, 164
2007 gComhphobal agus 165

Eorpach (Margaí in
Ionstraimí
Airgeadais), 2007

4 I.R. Uimh. 383 de Rialacháin na Rialacháin 99, 100,
2009 gComhphobal 101, 102 agus 110

Eorpach (Seirbhísí
Íocaíochta), 2009
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Ítim Uimhir agus bliain Gearrtheideal Méid na haisghairme

(1) (2) (3) (4)

5 I.R. Uimh. 183 de Rialacháin na Rialacháin 6, 7, 8, 9,
2010 gComhphobal 10, 11 agus 12

Eorpach (Íocaíochtaí
Trasteorann), 2010

6 I.R. Uimh. 183 de Rialacháin na Rialacháin 62, 63, 64,
2011 gComhphobal 65 agus 72

Eorpach (Airgead
Leictreonach), 2011
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[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna an Bhainc Ceannais

CUID 1

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 2(1) I mír (d) den mhíniú ar “comhlacht gaolmhar”,
“faoi alt 17A” a scriosadh agus “faoi Chuid 5
den Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais,
2010” a chur ina ionad.

2 Alt 58(1) “17A,” a scriosadh.

CUID 2

Leasuithe ar Acht an Bhainc Ceannais, 1997

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 28 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “údarú”:

“ciallaíonn ‘údarú’ údarú faoin gCuid seo
lena n-údaraítear do dhuine gnó rialáilte
a sheoladh;”.

(b) An míniú ar “cigire” a scriosadh.

(c) Sa mhíniú ar “gnólacht creidmheasa
miondíola”—

(i) “chun críche mhír (e) ”a chur in
ionad “chun críche mhír (g)”, agus

(ii) “in alt 2(1)” a chur in ionad “in alt 3”.

2 Alt 32A(5)(b) “arna cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid 5
den Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais,
2010” a chur i ndiaidh “d’oifigeach údaraithe”.
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SCEIDEAL 4

Leasuithe ar Achtanna Áirithe Eile

CUID 1

Leasuithe ar an Acht Cumann Foirgníochta, 1989

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 119(1)(a) (a) I bhfomhír (v), “faoi alt 41A” a chur in
ionad “faoi ailt 41 nó 41A”.

(b) Fomhír (vii) a scriosadh.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 62(1) “24A,” a scriosadh.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta, 1994

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 25(4) I mír (a), an míniú ar “duine cuí” a scriosadh.
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[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
CUID 4

Leasuithe ar an Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 8G(1) (a) Sa mhíniú ar “oifigeach údaraithe”, “8M”
a chur in ionad “8L”.

(b) An míniú ar “údarás freagrach” a
scriosadh.

2 Alt 8M (a) I bhfo-alt (1), “an tAire” a chur in ionad
“údarás freagrach”.

(b) I bhfo-alt (3), “an tAire” a chur in ionad
“údarás freagrach”.

(c) I bhfo-alt (5)—

(i) i mír (a), “an tAire” a chur in ionad
“an t-údarás freagrach lena mbaineann”,
agus

(ii) i mír (c), “de chuid an Aire” a chur
in ionad “de chuid an údaráis
fhreagraigh”.

CUID 5

Leasuithe ar an Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 2(1) An méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “oifigeach údaraithe”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ duine arna
cheapadh nó arna ceapadh ina oifigeach
údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe faoi
Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an Bhainc
Ceannais, 2010;”.

2 Alt 20(6) “faoi alt 19 den Acht seo agus faoi Chuid 5 den
Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais,
2010” a chur in ionad “faoi ailt 19 agus 65 den
Acht seo”.

3 Alt 79(1) “21(10)” a chur in ionad “21(9)”.
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CUID 6

Leasuithe ar an Acht um Chomhar Creidmheasa, 1997

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar

difear

(1) (2) (3)

1 Alt 90 An méid seo a leanas a chur in ionad alt 90:

“90.—(1) San alt seo agus in alt 91, ciallaíonn ‘oifigeach
údaraithe’ oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an Bhainc
Ceannais, 2010.

(2) Féadfaidh an Banc oifigeach údaraithe a cheapadh
chun iniúchadh a dhéanamh agus chun tuarascáil ar an
iniúchadh a sholáthar don Bhanc.

(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe, d’fhonn iniúchadh a
dhéanamh, aon cheann de na cumhachtaí a thugtar
d’oifigeach údaraithe faoi Chuid 5 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010 a fheidhmiú.”.

2 Alt 91 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1)
agus (2):

“(1) Má cheanglaítear air nó uirthi déanamh
amhlaidh trí fhógra i scríbhinn arna sheirbheáil ag
an mBanc aon tráth, déanfaidh—

(a) comhar creidmheasa,

(b) aon duine atá nó a bhí ina oifigeach nó ina
hoifigeach, ina chomhalta nó ina comhalta, ina
ghníomhaire nó ina gníomhaire, nó ina
leachtaitheoir de chuid comhar creidmheasa, agus

(c) aon duine eile a bhfuil aon leabhair nó aon
doiciméid a bhaineann le comhar creidmheasa ina
sheilbh aige nó ina seilbh aici nó faoina chumhacht
aige nó faoina cumhacht aici, na leabhair sin nó na
doiciméid sin a bhaineann leis an gcomhar
creidmheasa agus atá ina sheilbh aige nó ina seilbh
aici nó faoina chumhacht aige nó faoina cumhacht
aici agus cibé faisnéis a bhaineann le gnó an
chomhair creidmheasa a shonrófar san fhógra agus
a theastóidh ón mBanc le réasún i bhfeidhmiú a
chumhachtaí faoin Acht seo, a thabhairt don
Bhanc.

(2) Má cheanglaítear air déanamh amhlaidh trí
fhógra i scríbhinn arna sheirbheáil air ag an
mBanc, déanfaidh comhar creidmheasa ráiteas
airgeadais nó ráitis thréimhsiúla airgeadais, i cibé
foirm agus ina mbeidh cibé faisnéis a shonrófar san
fhógra agus a éileoidh an Banc le réasún i
bhfeidhmiú chumhachtaí an Bhainc faoin Acht
seo, a thabhairt don Bhanc.”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Féadfaidh an Banc cóipeanna a thógáil
d’aon ítim a thabharfar ar aird i gcomhlíonadh
fógra faoi fho-alt (1) nó (2), nó sleachta a thógáil
as aon ítim den sórt sin, agus, má cheanglaíonn an
Banc amhlaidh, tabharfaidh an duine ar
seirbheáladh fógra faoi fho-alt (1) air nó uirthi nó,
i gcás ráiteas arna thabhairt ar aird i gcomhlíonadh
fógra faoi fho-alt (2), duine atá nó a bhí ina
oifigeach nó ina hoifigeach, ina chomhalta nó ina
comhalta, ina ghníomhaire nó ina gníomhaire, nó
ina leachtaitheoir de chuid an chomhair
creidmheasa, aon mhíniú a theastóidh le réasún
maidir le hítim a thabharfar ar aird amhlaidh.”.
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[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
CUID 7

Leasuithe ar an Acht um Chúiteamh d’Infheisteoirí, 1998

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 9 An méid seo a leanas a chur in ionad alt 9:

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘Acht 2010’ an
tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010.

(2) I gcás go mbeidh an t-údarás maoirseachta
den tuairim go bhféadfadh sé nach bhfuil
idirghabhálaí árachais in ann airgead le cliant de
chuid an idirghabhálaí árachais a aisíoc, féadfaidh
an t-údarás maoirseachta oifigeach údaraithe a
cheapadh faoi Chuid 5 d’Acht 2010 chun
imscrúdú a dhéanamh i dtaobh an amhlaidh nach
bhfuil an t-idirghabhálaí árachais in ann airgead
a aisíoc nó a oibleagáidí nó a hoibleagáidí i leith
chliaint an idirghabhálaí árachais a chomhall ar
shlí eile agus chun tuarascáil a thabhairt don
údarás maoirseachta i leith an idirghabhálaí
árachais.

(3) I ndáil le gnólachtaí infheistíochta, chun
críocha an ailt seo, beidh na cumhachtaí a thugtar
d’oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi Chuid 5 d’Acht 2010 ag cigire arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí
Airgeadais), 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007).

(4) I ndáil le gnólachtaí infheistíochta is forais
chreidmheasa, chun críocha an ailt seo, beidh na
cumhachtaí a thugtar d’oifigeach údaraithe arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid 5 d’Acht
2010 ag cigire arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi alt 45 den Acht Cumann Foirgníochta, 1989.

(5) I ndáil le gnólachtaí infheistíochta is
gnólachtaí gnó infheistíochta, chun críocha an ailt
seo, beidh na cumhachtaí a thugtar d’oifigeach
údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
Chuid 5 d’Acht 2010 ag cigire arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 66 nó faoi alt 73 den Acht
um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995.”.

2 Alt 33(2) (a) “faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an
Bhainc Ceannais, 2010” a chur in ionad “faoi
Acht 1995 agus faoi Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais),
2007”.

(b) “faoin gCuid sin den Acht sin” a chur in
ionad “faoin Acht sin agus faoi na Rialacháin
sin”.
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CUID 8

Leasú ar an Acht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 98 I mír (a), “nó aon duine a bheidh údaraithe
aige chun an fheidhm iomchuí a chomhlíonadh
thar a cheann,” a scriosadh.
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[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.

SCEIDEAL 5

Leasuithe ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

CUID 1

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cianmhargú Seirbhísí Airgeadais Tomhaltóirí), 2004

(I.R. Uimh. 853 de 2004)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 25 I mír (1), “údarás inniúil (seachas an Banc)” a
chur in ionad “údarás inniúil”.

2 Rialachán 26 I mír (1), “údarás inniúil (seachas an Banc)” a
chur in ionad “údarás inniúil”.

CUID 2

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Idirghabháil
Árachais), 2005

(I.R. Uimh. 13 de 2005)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 3(1) An míniú ar “oifigeach údaraithe” a
scriosadh.

CUID 3

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athárachas),
2006

(I.R. Uimh. 380 de 2006)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 3(1) An míniú ar “oifigeach údaraithe” a
scriosadh.
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CUID 4

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in
Ionstraimí Airgeadais), 2007

(I.R. Uimh. 60 de 2007)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 3(1) An méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “oifigeach údaraithe”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach
údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an
Bhainc Ceannais, 2010;”.

2 Rialachán 6(7) “faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an
Bhainc Ceannais, 2010” a chur in ionad “faoi
Rialachán 164”.

3 Rialachán 14(1) I bhfomhír (b), “arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi Chuid 5 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010” a chur
isteach i ndiaidh “d’oifigeach údaraithe”.

4 Rialachán “faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an
147(1)(g)(ii) Bhainc Ceannais, 2010” a chur in ionad “faoi

Rialachán 164”.

5 Rialachán 174(1) “ó oifigeach údaraithe nó” a scriosadh.
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[Uimh. 40.] [2012.]An tAcht um Chomhar Creidmheasa
agus Comhoibriú le Rialálaithe

Coigrı́che, 2012.
CUID 5

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Maoirseacht Fhorlíontach ar Ghrúpaí Árachais agus

Athárachais), 2007

(I.R. Uimh. 366 de 2007)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 3(1) An méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “oifigeach údaraithe”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach
údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi Chuid 5 den Acht um Athchóiriú an
Bhainc Ceannais, 2010;”.

2 Rialachán 9 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (5):

“(5) Más mian le Banc, i gcás áirithe,
faisnéis a bhaineann le hárachóir nó le
hathárachóir atá lonnaithe i mBallstát
eile a fhíorú agus más comhlach é nó í
an t-árachóir nó an t-athárachóir
d’árachóir nó d’athárachóir a bhfuil
údarú acu arna eisiúint ag an mBanc
agus atá faoi réir maoirseacht
fhorlíontach, iarrfaidh an Banc ar
údarás inniúil an Bhallstáit eile sin go
ndéanfaidh an t-údarás sin nó oifigeach
arna cheapadh nó arna ceapadh aige an
fíorú sin.”.

(b) I mír (7), “faoi Chuid 5 den Acht um
Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010” a chur
isteach i ndiaidh “oifigeach údaraithe”.
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CUID 6

Leasuithe ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa) (Maoirseacht Chomhdhlúite), 2009

(I.R. Uimh. 475 de 2009)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 20 An méid seo a leanas a chur in ionad
Rialachán 20:

“20. (1) Tá feidhm ag alt 18 d’Acht an
Bhainc Ceannais, 1971 (Uimh. 24 de 1971)
maidir le foras creidmheasa atá faoi réir
maoirseacht chomhdhlúite ag an mBanc, agus
i ndáil leis an gcéanna, amhail is—

(a) dá mba thagairtí don fhoras
creidmheasa tagairtí san alt sin do
shealbhóir ceadúnais faoin Acht sin,
agus

(b) dá mba thagairtí d’fhiontraíocht
chomhlachaithe de chuid an fhorais
creidmheasa tagairtí san alt sin do
chomhlacht gaolmhar de chuid
sealbhóir ceadúnais den sórt sin.

(2) Tá feidhm ag alt 41A den Acht
Cumann Foirgníochta, 1989 (Uimh. 17 de
1989) maidir le cumann foirgníochta atá faoi
réir maoirseacht chomhdhlúite ag an mBanc,
agus i ndáil leis an gcéanna, amhail is dá mba
thagairtí do chomhlacht comhlachaithe de
chuid an chumainn foirgníochta tagairtí, san
alt sin, do chomhlacht gaolmhar de chuid
cumann foirgníochta.

(3) Tá feidhm ag alt 25 den Acht um Bainc
Thaisce Iontaobhais, 1989 (Uimh. 21 de 1989)
maidir le foras creidmheasa atá faoi réir
maoirseacht chomhdhlúite ag an mBanc, agus
i ndáil leis an gcéanna, amhail is dá mba
thagairtí don fhoras creidmheasa tagairtí san
alt sin do bhanc taisce iontaobhais.”.

CUID 7

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí
Trasteorann), 2010

(I.R. Uimh. 183 de 2010)

Ítim An fhoráil dá An Leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Rialachán 2(1) Na mínithe ar “taifid iomchuí” agus “barántas
cuardaigh” a scriosadh.
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