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AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR
EURO (LEASÚ), 2012

[An tiontú oifigiúil]

————————

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

(A) DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A
MHÉID A BHAINEANN SÉ LEIS AN STÁT, DON
LEASÚ AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE
IASACHTA EUR 80 000 000 000 ARNA
DHÉANAMH SA BHRUISÉIL AN 27 FEABHRA
2012 AGUS SAN AITHIN AN 24 FEABHRA 2012,

(B) DO LEASÚ AN ACHTA UM SHAORÁID
IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO, 2010 AGUS AN
ACHTA UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA
AIRGEADAIS EORPACH AGUS UM SHAORÁID
IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO (LEASÚ), 2011
AGUS

(C) DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[9 Márta 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 2011” an tAcht um Shaoráid
Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid Iasachta an
Limistéir Euro (Leasú), 2011.

2.—Leasaítear alt 2 d’Acht 2011—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Folaíonn na tagairtí don Chomhaontú Saoráide
Iasachta san Acht um Shaoráid Iasachta an Limistéir
Euro, 2010—
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gabháil le hAcht
2011.
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[Uimh. 6.] [2012.]An tAcht um Shaoráid Iasachta an
Limistéir Euro (Leasú), 2012.

(a) Leasú Mheitheamh 2011 ar an gComhaontú
Saoráide Iasachta, agus

(b) Leasú Fheabhra 2012 ar an gComhaontú
Saoráide Iasachta,

agus forléireofar an tAcht sin dá réir sin.”,

(b) i bhfo-alt (2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) sa Chomhaontú Saoráide Iasachta, arna leasú
leis na Leasuithe dá dtagraítear i míreanna (a)
agus (b) d’fho-alt (1).”,

agus

(c) i bhfo-alt (3) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “Leasú Mheitheamh 2011 ar an
gComhaontú Saoráide Iasachta”:

“ciallaíonn ‘Leasú Fheabhra 2012 ar an gComhaontú
Saoráide Iasachta’ an Leasú ar an gComhaontú Saoráide
Iasachta EUR 80 000 000 000 arna dhéanamh sa Bhruiséil
an 27 Feabhra 2012 agus san Aithin an 24 Feabhra 2012
agus a rinne—

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

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

a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na hIarscríbhinní)
leagtha amach i Sceideal 3;”.

3.—Leasaítear Acht 2011 tríd an téacs atá leagtha amach sa
Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur isteach, agus sin mar
Sceideal 3, i ndiaidh Sceideal 2.

4.—Féadfar an tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro
(Leasú), 2012 a ghairm den Acht seo.
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AN SCEIDEAL

Leasú Fheabhra 2012 ar an gComhaontú Saoráide Iasachta

“SCEIDEAL 3

Leasú Fheabhra 2012 ar an gComhaontú Saoráide Iasachta

LEASÚ

AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE IASACHTA

EUR 80 000 000 000

idir

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

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

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

NA hÍSILTÍRE, POBLACHT NA hOSTAIRE,
POBLACHT NA PORTAINGÉILE, POBLACHT

NA SLÓIVÉINE agus POBLACHT NA FIONLAINNE

agus

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

na Gearmáine,

mar Iasachtóirí

agus

AN PHOBLACHT HEILLÉANACH
mar Iasachtaí

BANC NA GRÉIGE
mar Ghníomhaire don Iasachtaí

27 FEABHRA 2012
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[Uimh. 6.] [2012.]An tAcht um Shaoráid Iasachta an
Limistéir Euro (Leasú), 2012.

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

acu seo a leanas agus eatarthu:

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

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

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

BROLLACH

De bhrí:

(1) Go bhfuil Comhaontú Saoráide Iasachta EUR 80 000 000
000 dar dáta 8 Bealtaine 2010 (dá ngairtear an
“Comhaontú” anseo ina dhiaidh seo) déanta idir na
hIasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach agus Banc na
Gréige.

(2) Gur síníodh Leasú ar an gComhaontú an 14 Meitheamh
2011 de réir thátail Chinn Stáit agus Rialtais an Limistéir
Euro an 11 Márta 2011 go ndéanfaí, i bhfianaise na
ngealltanas arna ndéanamh ag an nGréig i gcomhthéacs an
chláir coigeartaithe, an ráta úis ar a hiasacht a choigeartú de
100 bonnphointe agus go méadófar aibíocht gach iasachta
go 7.5 bliana.

(3) Gur chinn Cinn Stáit agus Rialtais an Limistéir Euro, an 21
Iúil 2011, “aibíochtaí shaoráid láithreach na Gréige a fhadú
go substaintiúil”.

(4) Gur luaigh an Grúpa Euro, an 21 Feabhra 2012, gur
chomhaontaigh na hIasachtóirí go ndéanfaí “ísliú breise
cúlghabhálach ar rátaí úis Shaoráid Iasachta na Gréige ionas
gurb ionann agus 150 bonnphointe an corrlach”.

(5) Go ngníomhaíonn na hIasachtóirí tríd an gCoimisiún agus
go ndéanann an Coimisiún ionadaíocht dóibh maidir lena
bhfeidhmeanna, a gcearta agus a n-oibleagáidí go léir faoin
gComhaontú seo. Tá na hIasachtóirí tar éis a chomhaontú
go ngníomhóidh siad ar mhodh comhordaithe agus go
ndéanfaidh siad cumarsáidí chuig an gCoimisiún a sheoladh
trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro.
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Limistéir Euro (Leasú), 2012.

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

Anois, dá bhrí sin, tá na páirtithe sa chomhaontú seo tar éis
comhaontú mar a leanas:

1. LEASUITHE AR AN gCOMHAONTÚ SAORÁIDE
IASACHTA

Leasaítear an Comhaontú leis seo mar a leanas:

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

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

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

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

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

“corrlach atá comhionann le 150 bonnphointe, i leith na
dTréimhsí Úis go léir”.

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

2. DLÍ AGUS DLÍNSE RIALAITHE

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

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

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

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

7

Sc.



Sc.

8

[Uimh. 6.] [2012.]An tAcht um Shaoráid Iasachta an
Limistéir Euro (Leasú), 2012.

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

3. TEACHT I bhFEIDHM AGUS FORÁLACHA
IDIRTHRÉIMHSEACHA

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

(a) a bheidh an fógra oifigiúil faighte ag na hIasachtóirí i
bhfoirm na Tuairime Dlíthiúla ó Chomhairleoir Dlí
an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt, Follasachta
agus Cearta an Duine agus ó Chomhairleoir Dlí an
Stáit ag an Aireacht Airgeadais i bhfoirm
Iarscríbhinn 1 gur forghníomhaíodh an Leasú seo go
cuí thar ceann an Iasachtaí agus gur oibleagáidí bailí
iad oibleagáidí uile an Iasachtaí i ndáil leis an Leasú
seo, agus go bhfuil siad ceangailteach agus
infhorfheidhmithe de réir a dtéarmaí, agus nach
mbeidh gá le haon ní eile chun éifeacht a thabhairt
don chéanna; agus

(b) a bheidh daingniúchán i scríbhinn faighte ag an
gCoimisiún ó Chathaoirleach Ghasra Oibre an
Ghrúpa Euro go bhfuil na hIasachtóirí go léir, faoina
ndlíthe náisiúnta, údaraithe go cuí chun bheith faoi
cheangal ag an Leasú seo,

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

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

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

(a) déanfar na hAisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime
a shonraítear sna Fógraí Glactha a eisíodh go dtí seo
agus sa Leasú ar an gComhaontú dar dáta an 14
Meitheamh 2011 a mhodhnú agus na hAisíocaíochtaí
Sceidealta Príomhshuime de réir mar atá leagtha
amach in Iarscríbhinn 2 den Leasú seo a chur ina
n-ionad;
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(b) má eisítear Fógra Glactha amháin nó níos mó idir
síniú an Leasaithe seo ag na páirtithe uile agus teacht
i bhfeidhm don Leasú, déanfaidh an Coimisiún, ar
theacht i bhfeidhm don Leasú seo, Fógra Glactha
leasaithe a eisiúint lena ndéanfar, óna dháta eisithe
ag an gCoimisiún, na hAisíocaíochtaí Sceidealta
Príomhshuime atá leagtha amach san Fhógra
Glactha nó sna Fógraí Glactha sin a mhodhnú ionas
go mbeidh an Tréimhse Chairde agus an Téarma a
shonraítear san Fhógra Glactha nó sna Fógraí
Glactha sin chomh fada agus a cheadaítear faoi
Airteagail 1(1) agus 1(2) den Leasú seo; agus

(c) beidh feidhm ag an gcorrlach a rabhthas ag súil leis in
Airteagal 1(3) den Leasú seo ar feadh tréimhse dar
tosach (agus lena n-áirítear) an Tréimhse Úis dar
chríoch an 15 Meitheamh 2011. I ndáil leis na Dátaí
Íoca Úis go léir a tharla nó a tharlóidh idir an 15
Meitheamh 2011 agus teacht i bhfeidhm an
Leasaithe seo, déanfar an difríocht idir (i) an t-ús a
d’íoc an tIasachtaí ar aon Dátaí Íoca Úis den sórt sin
agus (ii) an t-ús arna ríomh tríd an gcorrlach a chur
i bhfeidhm mar a shonraítear in Airteagal 1(3) den
Leasú seo, a chúiteamh leis an Iasachtaí trí laghdú
coibhéiseach ar an ús a bheidh dlite ar an gcéad Dáta
Íoca Úis eile, ar choinníoll go dtiocfaidh an Leasú
seo i bhfeidhm tríocha (30) lá féilire roimh an Dáta
Íoca Úis sin ar a laghad. Má thagann an Leasú seo i
bhfeidhm tráth is lú ná tríocha (30) lá féilire roimh
Dháta Íoca Úis, tarlóidh an laghdú an Dáta Íoca Úis
ina dhiaidh sin. Más mó méid an laghdaithe ná an t-
ús a bheidh dlite ar Dháta Íoca Úis aonair, déanfar
an chuid a bheidh fágtha a chúiteamh ar an Dáta
Íoca Úis dá éis sin. Cuirfidh an Coimisiún an laghdú
in iúl do na hIasachtóirí, don Iasachtaí, agus do
Ghníomhaire an Iasachtaí.

(3) Is é an tIasachtaí a íocfaidh as aon chostais oibríochta
bhreise a theastóidh ón gCoimisiún Eorpach agus a
thiocfaidh as an Leasú seo a chur i ngníomh.

4. AN COMHAONTÚ A FHORGHNÍOMHÚ

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

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

5. LÉIRIÚ AGUS IARSCRÍBHINNÍ

(1) Mura mínítear iad ar shlí eile sa Leasú seo, nó mura n-
éilíonn an comhthéacs a mhalairt, beidh le téarmaí
ceannlitrithe a úsáidtear sa Leasú seo an bhrí a thugtar
dóibh sa Chomhaontú.
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(2) Beidh na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Leasú seo mar
chuid dhílis de:

1. Foirm Tuairime Dlíthiúla.

2. Aisíocaíochtaí Sceidealta Príomhshuime Leasaithe.

3. Liosta Teagmhálaithe.
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Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 27 Feabhra 2012 agus san
Aithin, an 24 Feabhra 2012.

AN PHOBLACHT Na Ballstáit seo a leanas de
HEILLÉANACH chuid an Limistéir Euro
mar Iasachtaí
Arb é a hionadaí RÍOCHT NA BEILGE, ÉIRE,
– arna shíniú ag – RÍOCHT NA SPÁINNE,
Evangelos Venizelos POBLACHT NA FRAINCE,
An tAire Airgeadais POBLACHT NA hIODÁILE,

POBLACHT NA CIPIRE,
ARD-DIÚCACHT
LUCSAMBURG, POBLACHT
MHÁLTA, RÍOCHT NA
hÍSILTÍRE, POBLACHT NA
hOSTAIRE, POBLACHT NA
PORTAINGÉILE,
POBLACHT NA SLÓIVÉINE
agus POBLACHT NA
FIONLAINNE
mar Iasachtóirí

arb é a n-ionadaí:

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

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

Gearmáine
mar Iasachtóir
Arb iad a hionadaithe
– arna shíniú ag –
Rita Geyermann
Céad-Leas-Uachtarán
– arna shíniú ag –
Heider Mehlhorn
Leas-Uachtarán

11
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[Uimh. 6.] [2012.]An tAcht um Shaoráid Iasachta an
Limistéir Euro (Leasú), 2012.

IARSCRÍBHINN 1

FOIRM TUAIRIME DLÍTHIÚLA

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

Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais)

[áit, dáta]

Chun: An Coimisiún Eorpach

[Cuir isteach an seoladh]

Maidir leis an Leasú dar dáta [•] 2012 ar an gComhaontú
Saoráide Iasachta idir Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir
Euro agus KfW (mar Iasachtóirí) agus an Phoblacht Heilléanach
(mar Iasachtaí) agus Banc na Gréige (mar Ghníomhaire an
Iasachtaí) arna shíniú an 8 Bealtaine 2010 (an “Comhaontú
Saoráide Iasachta”)

Tuairim Dhlíthiúil

A Dhaoine Uaisle,

Inár gcáil mar Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí
agus Cirt, Follasachta agus Cearta an Duine agus mar
Chomhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Airgeadais, tagraímid
don Leasú dá dtagraítear thuas agus dá Iarscríbhinní ar cuid
dhílis den chéanna iad (dá ngairtear le chéile an “Leasú” anseo
ina dhiaidh seo) arna ndéanamh, i measc dreamanna eile, idir
Ballstáit áirithe de chuid an Limistéir Euro agus KfW (dá
ngairtear “na hIasachtóirí” anseo ina dhiaidh seo) agus an
Phoblacht Heilléanach (dá ngairtear “an tIasachtaí” anseo ina
dhiaidh seo) an [•] 2012.

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

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

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

Aon téarmaí a úsáidtear ach nach mínítear sa tuairim seo, beidh
de bhrí leo an bhrí a leagtar amach sa Chomhaontú Saoráide
Iasachta agus sa Leasú.
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Ní bhaineann an tuairim seo ach leis an dlí Heilléanach amháin
mar atá sé ar dháta na tuairime seo.

Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, is í ár dtuairim:

1. Maidir leis na dlíthe, na rialacháin agus na cinntí atá
ceangailteach go dlíthiúil agus atá i bhfeidhm i láthair na
huaire sa Phoblacht Heilléanach, go bhfuil tiomanta ag an
Iasachtaí trí fhorghníomhú an Leasaithe ag [cuir isteach an t-
ainm], an tAire Airgeadais, go bailí agus go
neamhinchúlghairthe, a chuid oibleagáidí go léir a
chomhlíonadh faoi sin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Níl an tIasachtaí ná aon chuid dá mhaoin díolmhaithe ar
fhorais flaithis ná ar shlí eile ó dhlínse, astú – cibé acu roimh
bhreithiúnas nó dá éis – nó forghníomhú i leith aon ghnímh
nó imeachta a bhaineann leis an Leasú.

12. Is faoi fhorálacha [cuir isteach an tagairt] a rinneadh an
Leasú a fhorghníomhú.

13. Faoin dlí Heilléanach ní gá aon daingniú ón bParlaimint i
leith an Leasaithe seo chun go mbeidh sé éifeachtach
ceangailteach [cuir isteach an tagairt].

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

Comhairleoir Dlí an Stáit ag an Aireacht Dlí agus Cirt,
Follasachta agus Cearta an Duine agus Comhairleoir Dlí an Stáit
ag an Aireacht Airgeadais
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IARSCRÍBHINN 2
AISÍOCAÍOCHTAÍ SCEIDEALTA PRÍOMHSHUIME

LEASAITHE

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

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.06.2020/15.06.2020 725,000,000.00

15.09.2020/15.09.2020 725,000,000.00

15.12.2020/15.12.2020 725,000,000.00

15.03.2021/15.03.2021 725,000,000.00

15.06.2021/15.06.2021 725,000,000.00

15.09.2021/15.09.2021 725,000,000.00

15.12.2021/15.12.2021 725,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 725,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 725,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 725,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 725,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 725,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 725,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 725,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 725,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 725,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 725,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 725,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 725,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 725,000,000.00

AN tIOMLÁN 14,500,000,000.00
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2. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 2ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.09.2020/15.09.2020 325,000,000.00

15.12.2020/15.12.2020 325,000,000.00

15.03.2021/15.03.2021 325,000,000.00

15.06.2021/15.06.2021 325,000,000.00

15.09.2021/15.09.2021 325,000,000.00

15.12.2021/15.12.2021 325,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 325,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 325,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 325,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 325,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 325,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 325,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 325,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 325,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 325,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 325,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 325,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 325,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 325,000,000.00

15.06.2025/13.06.2025 325,000,000.00

AN tIOMLÁN 6,500,000,000.00
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3. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 3ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.03.2021/15.03.2021 325,000,000.00

15.06.2021/15.06.2021 325,000,000.00

15.09.2021/15.09.2021 325,000,000.00

15.12.2021/15.12.2021 325,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 325,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 325,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 325,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 325,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 325,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 325,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 325,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 325,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 325,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 325,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 325,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 325,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 325,000,000.00

15.06.2025/13.06.2025 325,000,000.00

15.09.2025/15.09.2025 325,000,000.00

15.12.2025/15.12.2025 325,000,000.00

AN tIOMLÁN 6,500,000,000.00
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4. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 4ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.06.2021/15.06.2021 545,000,000.00

15.09.2021/15.09.2021 545,000,000.00

15.12.2021/15.12.2021 545,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 545,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 545,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 545,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 545,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 545,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 545,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 545,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 545,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 545,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 545,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 545,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 545,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 545,000,000.00

15.06.2025/13.06.2025 545,000,000.00

15.09.2025/15.09.2025 545,000,000.00

15.12.2025/15.12.2025 545,000,000.00

15.03.2026/13.03.2026 545,000,000.00

AN tIOMLÁN 10,900,000,000.00
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5. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 5ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.09.2021/15.09.2021 435,000,000.00

15.12.2021/15.12.2021 435,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 435,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 435,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 435,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 435,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 435,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 435,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 435,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 435,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 435,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 435,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 435,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 435,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 435,000,000.00

15.06.2025/13.06.2025 435,000,000.00

15.09.2025/15.09.2025 435,000,000.00

15.12.2025/15.12.2025 435,000,000.00

15.03.2026/13.03.2026 435,000,000.00

15.06.2026/15.06.2026 435,000,000.00

AN tIOMLÁN 8,700,000,000.00
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6. Is mar seo a leanas a bheidh Aisíocaíochtaí Sceidealta
Phríomhshuim an 6ú hIasacht:

Na Dátaí Conarthacha / Aisíocaíochtaí Sceidealta
Éifeachtacha Íocaíochta Príomhshuime

(€)

15.12.2021/15.12.2021 290,000,000.00

15.03.2022/15.03.2022 290,000,000.00

15.06.2022/15.06.2022 290,000,000.00

15.09.2022/15.09.2022 290,000,000.00

15.12.2022/15.12.2022 290,000,000.00

15.03.2023/15.03.2023 290,000,000.00

15.06.2023/15.06.2023 290,000,000.00

15.09.2023/15.09.2023 290,000,000.00

15.12.2023/15.12.2023 290,000,000.00

15.03.2024/15.03.2024 290,000,000.00

15.06.2024/14.06.2024 290,000,000.00

15.09.2024/13.09.2024 290,000,000.00

15.12.2024/13.12.2024 290,000,000.00

15.03.2025/14.03.2025 290,000,000.00

15.06.2025/13.06.2025 290,000,000.00

15.09.2025/15.09.2025 290,000,000.00

15.12.2025/15.12.2025 290,000,000.00

15.03.2026/13.03.2026 290,000,000.00

15.06.2026/15.06.2026 290,000,000.00

15.09.2026/15.09.2026 290,000,000.00

AN tIOMLÁN 5,800,000,000.00
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IARSCRÍBHINN 3

LIOSTA TEAGMHÁLAITHE

Le hAghaidh na nIasachtóirí agus an Choimisiúin:

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

Mar aon le cóip chuig BCE:

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

Le haghaidh an Iasachtaí:

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

Mar aon le cóip chuig Gníomhaire an Iasachtaí:

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

”.
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