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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÉRB A
FHOIRCEANNADH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

DE BHRÍ gur gá, ar mhaithe le leas an phobail, foráil a dhéanamh
maidir le gnóthaí CÉRB a fhoirceannadh go hordúil chun cabhrú
maidir le haghaidh a thabhairt ar an suaitheadh tromchúiseach
leanúnach i ngeilleagar an Stáit;

AGUS DE BHRÍ gur thug an Stát cúnamh fíor-riachtanach chun
feidhmiú CÉRB a choimeád ar bun d’fhonn tacú le cobhsaíocht
airgeadais an Stáit;

AGUS DE BHRÍ gur thug Banc Ceannais na hÉireann cúnamh
fíor-riachtanach chun feidhmiú CÉRB a choimeád ar bun d’fhonn
tacú le cobhsaíocht chóras airgeadais na hÉireann;

AGUS DE BHRÍ nach gá a thuilleadh feidhmiú CÉRB a
choimeád ar bun d’fhonn tacú le cobhsaíocht airgeadais an Stáit nó
le cobhsaíocht chóras airgeadais na hÉireann;

AGUS DE BHRÍ gur gá deireadh a chur le risíocht an Stáit agus
Bhanc Ceannais na hÉireann le CÉRB;

AGUS DE BHRÍ gur gá anois CÉRB a fhoirceannadh chun
cabhrú maidir le staid airgeadais an Stáit a athbhunú agus chun
cabhrú maidir lena chumasú don Stát rochtain normalaithe ar na
margaí féich idirnáisiúnta a athbhunú;

AGUS DE BHRÍ gur gá, ar mhaithe le leas an phobail, a chinntiú
go ndéanfar an tacaíocht airgeadais a thug an Stát do CÉRB a
ghnóthú, a mhéid is inbhainte amach é, ar shlí chomh hiomlán agus
chomh héifeachtúil agus is féidir;

AGUS DE BHRÍ gur gá CÉRB a fhoirceannadh chun an fiach
atá ag Banc Ceannais na hÉireann ar CÉRB a réiteach;

AGUS DE BHRÍ go bhféadfadh sé gur ghá, ar mhaithe le leas an
phobail, le linn foirceannadh CÉRB a bhaint amach, cur isteach buan
nó díomuan a dhéanamh ar chearta daoine, lena n-áirítear cearta
maoine;

[7 Feabhra 2013]
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ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1963” Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn “Acht 1990” Acht na gCuideachtaí, 1990;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um
Bainistíocht Sócmhainní, 2009;

ciallaíonn “Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn “Cúirt” an Ard-Chúirt;

folaíonn “saoráid chreidmheasa” gach saghas garaíochta airgeadais
(lena n-áirítear saoráid iasachta, líne creidmheasa, saoráid fálaithe,
saoráid díorthaigh, banna, litir creidmheasa, saoráid ráthaíochta,
saoráid lascainithe sonrasc, saoráid fachtóireachta fiach,
comhshocraíocht íocaíochta iarchurtha, saoráid léasúcháin,
ráthaíocht, slánaíocht agus aon gharaíocht airgeadais eile is cúis le
hoibleagáid íocaíochta nó aisíocaíochta) a sholáthraítear do dhuine,
cibé acu ina aonar nó ina haonar nó i dteannta duine nó daoine eile
agus cibé acu mar chuid de shindeacáit nó ar shlí eile;

ciallaíonn “CÉRB” Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc
Teoranta;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “GNBS” an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní;

ciallaíonn “grúpeintiteas de chuid GNBS”—

(a) fochuideachta de chuid GNBS (de réir na brí a thugtar le
halt 155 d’Acht 1963), nó

(b) aon chomhlacht corpraithe eile agus aon iontaobhas,
comhpháirtíocht, comhshocraíocht chun brabúis agus
caillteanais a pháirtiú, comhfhiontar, comhlachas,
sindeacáit nó comhshocraíocht eile arna fhoirmiú nó arna
foirmiú, arna chlárú nó arna clárú, arna chorprú nó arna
corprú nó arna bhunú nó arna bunú ag GNBS chun aon
cheann dá feidhmeanna faoin Acht seo nó faoi Acht 2009
a chomhlíonadh;

folaíonn “imeachtaí” eadráin agus réiteach díospóide ceangailteach
d’aon chineál eile;

folaíonn “urrús”—

(a) muirear,

(b) ráthaíocht, slánaíocht nó urra,

(c) ceart fritháirimh,

(d) bintiúr,

(e) bille malairte,

(f) nóta gealltanais,
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(g) comhthaobhacht,

(h) aon slí eile chun na nithe seo a leanas a áirithiú—

(i) fiach a íoc, nó

(ii) oibleagáid nó dliteanas a chomhall nó a
chomhlíonadh,

agus

(i) aon chomhaontú nó comhshocraíocht eile a bhfuil éifeacht
den tsamhail chéanna leis nó léi;

ciallaíonn “Ordú Leachtaithe Speisialta” ordú faoi alt 4, nó aon ordú
lena leasaítear an t-ordú sin, agus forléireofar tagairtí do “Ordú” dá
réir sin;

tá le “leachtaitheoir speisialta” an bhrí a thugtar dó in alt 7;

tá le “fochuideachta”, i ndáil le CÉRB, an bhrí chéanna atá leis in
alt 155 d’Acht 1963;

tá le “foghnóthas”, i ndáil le CÉRB, an bhrí chéanna atá leis i
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais),
1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992).

2.—(1) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire faoin Acht seo a
íoc as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis.

3.—Is iad seo a leanas críocha an Achta seo—

(a) cabhrú maidir le haghaidh a thabhairt ar an suaitheadh
tromchúiseach leanúnach i ngeilleagar an Stáit;

(b) foráil a dhéanamh maidir le CÉRB a fhoirceannadh ar shlí
ordúil éifeachtúil ar mhaithe le leas an phobail;

(c) deireadh a chur le risíocht an Stáit agus an Bhainc le
CÉRB;

(d) cabhrú maidir le staid airgeadais an Stáit a athbhunú;

(e) cabhrú maidir lena chumasú don Stát rochtain normalaithe
ar na margaí féich idirnáisiúnta a athbhunú;

(f) cuidiú, a mhéid is inbhainte amach é, maidir leis an
gcúnamh airgeadais a thug an Stát do CÉRB a ghnóthú
ar shlí chomh hiomlán agus chomh héifeachtúil agus is
féidir;

(g) an fiach atá ag an mBanc ar CÉRB a réiteach;

(h) leasanna cáiníocóirí a chosaint;

(i) muinín as earnáil na baincéireachta a athbhunú trí
atheagrú chóras baincéireachta na hÉireann a chur chun
cinn ar mhaithe le leas an phobail;
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(j) taca a chur faoi bhearta tacaíochta Rialtais i ndáil le
hearnáil na baincéireachta.

4.—(1) A luaithe is indéanta le réasún tar éis an tAcht seo a rith,
déanfaidh an tAire ordú, dá ngairtear “an tOrdú Leachtaithe
Speisialta” san Acht seo, i leith CÉRB chun CÉRB a fhoirceannadh.

(2) Measfar tús a bheith curtha le foirceannadh CÉRB an tráth a
dhéanfar an tOrdú Leachtaithe Speisialta.

(3) Tar éis an tOrdú Leachtaithe Speisialta a dhéanamh, ní
fhéadfaidh aon duine achainí a thionscnamh chun fochuideachta, nó
foghnóthas, de chuid CÉRB a fhoirceannadh, nó achainí a dhéanamh
chun scrúdaitheoir a cheapadh chuig fochuideachta nó foghnóthas
den sórt sin, agus ní fhéadfaidh stiúrthóirí fochuideachtaí nó
foghnóthas den sórt sin fochuideachtaí nó foghnóthais den sórt sin a
chur i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe gan toiliú
leachtaitheora speisialta, ar toiliú é a fhéadfar a thabhairt ar cibé
téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an leachtaitheoir speisialta.

(4) Féadfaidh an tAire an tOrdú Leachtaithe Speisialta a leasú
le hordú.

5.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an tOrdú Leachtaithe
Speisialta a dhéanamh, déanfaidh an tAire—

(a) cóip den Ordú a sheirbheáil ar CÉRB;

(b) cóip den Ordú a chur chuig cláraitheoir na gcuideachtaí,
agus

(c) fógra á rá go ndearnadh an tOrdú a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil agus in 2 nuachtán a scaiptear sa Stát i gcoitinne.

(2) Déanfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí fógra á rá go
bhfuarthas an chóip den Ordú faoi fho-alt (1)(b) a thaifeadadh i gclár
na gcuideachtaí a chothabháiltear chun críocha Achtanna na
gCuideachtaí.

(3) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé nó sí gur gá déanamh
amhlaidh, an tOrdú Leachtaithe Speisialta a fhoilsiú ar aon mhodh
eile nó in aon áit eile.

(4) Déanfaidh CÉRB gach beart réasúnach chun a chinntiú go
gcuirfear in iúl dá creidiúnaithe, gan mhoill tar éis an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh, go ndearnadh an tOrdú
Leachtaithe Speisialta, lena n-áirítear an méid seo a leanas, gan
teorainn a chur le ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo—

(a) fógairt a dhéanamh, maidir leis an Ordú Leachtaithe
Speisialta a bheith ann, le seirbhís nuachta rialaitheach a
úsáideann forais iomchuí sa Stát i gcoitinne chun nithe a
fhógairt do mhargaí rialáilte, agus

(b) cóip den Ordú Leachtaithe Speisialta a sholáthar don
tseirbhís nuachta rialaitheach dá dtagraítear i mír (a).

(5) San alt seo, tá le “margadh rialáilte” an bhrí chéanna atá leis
i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí
Airgeadais), 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007).
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6.—(1) San alt seo, folaíonn “imeachtaí”, faoi réir fho-alt (4),
frithéilimh nó traséilimh i gcoinne CÉRB, i gcaingne dlí arna
dtionscnamh ag CÉRB, seachas na frithéilimh sin nó na traséilimh
sin as a dtiocfadh ceart fritháirimh dá n-éireodh leo.

(2) Faoi réir fho-alt (6), le héifeacht ó thráth déanta an Ordaithe
Leachtaithe Speisialta—

(a) beidh bac láithreach ar na himeachtaí go léir i gcoinne
CÉRB,

(b) ní féidir aon chaingne nó imeachtaí eile a eisiúint i gcoinne
CÉRB gan toiliú na Cúirte,

(c) maidir le haon chaingne nó imeachtaí chun CÉRB a
fhoirceannadh, nó chun scrúdaitheoir (cibé acu
scrúdaitheoir eatramhach nó eile) nó leachtaitheoir (cibé
acu leachtaitheoir sealadach nó eile) a cheapadh chuig
CÉRB, ní féidir iad a thionscnamh nó a eisiúint, leanúint
díobh, nó iad a thosú,

(d) féadfaidh an tAire aon leachtaitheoir nó scrúdaitheoir a
ceapadh chuig CÉRB sula ndearnadh an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a urscaoileadh nó a chur as oifig,
agus

(e) beidh an tOrdú Leachtaithe Speisialta ina fhógra
éifeachtach cuí do gach fostaí de chuid CÉRB go bhfuil
a fhostaíocht nó a fostaíocht le CÉRB á foirceannadh le
héifeacht láithreach.

(3) Ní choiscfidh fo-alt (2)(e) ar an leachtaitheoir speisialta aon
duine, lena n-áirítear aon duine ar foirceannadh a fhostaíocht nó a
fostaíocht le CÉRB ar an Ordú Leachtaithe Speisialta a dhéanamh,
a fhostú ar cibé téarmaí is cuí leis an leachtaitheoir speisialta i gcás
go measfaidh an leachtaitheoir speisialta go bhfuil an fostú sin
riachtanach nó tairbhiúil le haghaidh stiúradh ordúil fhoirceannadh
CÉRB.

(4) Maidir le ceapadh glacadóra de bhun bintiúr nó muirear arna
chruthú ag CÉRB, ní imeachtaí chun críocha an ailt seo a bheidh
ann.

(5) Chun críocha aon achtachán nó riail dlí nó aon chonradh,
gníomhas nó comhaontú eile ar páirtí ann CÉRB, beidh an éifeacht
chéanna leis an Ordú Leachtaithe Speisialta a dhéanamh i ndáil le
CÉRB a bheadh leis dá mba ionann an tOrdú Leachtaithe Speisialta
agus ordú foirceanta a dhéanamh ag an gCúirt nó leachtaitheoir
oifigiúil a cheapadh.

(6) (a) Maidir leis an Ordú Leachtaithe Speisialta, agus le haon
ní eile arna dhéanamh faoin Ordú Leachtaithe Speisialta
nó de bhun treoracha arna n-eisiúint chuig leachtaitheoir
speisialta nó de bhun aon ordacháin arna dtabhairt do
leachtaitheoir speisialta de bhun an Achta seo—

(i) ní dhéanann sé difear d’aon imeachtaí arna
dtionscnamh, d’aon imscrúdú arna ghabháil de láimh
nó d’aon bheart araíonachta nó forfheidhmithe arna
ghabháil de láimh ag an mBanc, ag an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí, ag an nGarda Síochána, ag an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach nó ag
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aon údarás rialála, i leith aon ní a bhí ar marthain an
tráth a rinneadh an tOrdú Leachtaithe Speisialta nó
an ní eile, agus

(ii) ní choisctear leis ar an mBanc, ar an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí, ar an nGarda Síochána, ar an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach nó ar
aon údarás rialála aon imeachtaí a thionscnamh, nó
aon imscrúdú, nó beart araíonachta nó
forfheidhmithe, a ghabháil de láimh i leith aon sárú
ar achtachán nó aon mhí-iompar a d’fhéadfadh a
bheith déanta sula ndearnadh an tOrdú Leachtaithe
Speisialta nó an ní eile.

(b) San fho-alt seo, folaíonn “údarás rialála”—

(i) Stocmhalartán na hÉireann,

(ii) Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta
na hÉireann,

(iii) comhlacht cuntasaíochta forordaithe (de réir bhrí
Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus
Cuntasaíocht), 2003), agus

(iv) aon údarás eile a dhéanann rialáil ar aon duine, nó a
fhéadfaidh imscrúdú a dhéanamh i dtaobh aon duine
nó aon duine a ionchúiseamh, faoi aon achtachán,
riail dlí nó conradh, nó de bhua aon achtachán, riail
dlí nó conradh.

7.—(1) San Ordú Leachtaithe Speisialta, ceapfaidh an tAire duine
amháin nó níos mó chun CÉRB a fhoirceannadh (dá ngairtear
“leachtaitheoir speisialta” san Acht seo).

(2) Le linn dó nó di a chinneadh duine a cheapadh mar
leachtaitheoir speisialta, deimhneoidh an tAire dó féin nó di féin go
bhfuil ag gach duine atá le ceapadh an leibhéal cuí scile, eolais agus
cáilíochtaí is gá chun feidhmeanna leachtaitheora speisialta de bhun
an Achta seo a chomhlíonadh.

(3) Ní cheapfaidh an tAire duine mar leachtaitheoir speisialta ach
amháin más rud é—

(a) gur pearsa aonair an duine sin, agus

(b) nach gcoisctear ar an duine sin gníomhú mar leachtaitheoir
cuideachta faoi alt 300A(1) d’Acht 1963.

(4) Is de réir mar a shocróidh an tAire a bheidh téarmaí agus
coinníollacha ceapacháin leachtaitheora speisialta.

(5) Féadfaidh an tAire, aon tráth, leachtaitheoir speisialta a chur
as oifig ar aon chúis agus duine eile a cheapadh mar leachtaitheoir
speisialta.

(6) Féadfaidh an Banc leachtaitheoir speisialta a cheapadh freisin
mar ghlacadóir agus, sa chás sin, ní choiscfear ar an leachtaitheoir
speisialta, mar gheall ar a cheapachán nó a ceapachán nó a
oibleagáidí nó a hoibleagáidí mar ghlacadóir, a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh nó déanamh de réir
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treoracha arna n-eisiúint chuige nó chuici nó de réir aon ordachán
arna thabhairt dó nó di ag an Aire de bhun an Achta seo.

(7) I gcás leachtaitheoir speisialta a cheapadh, measfar gur
comhlíonadh aon cheanglas reachtúil nó eile chun ceadú a fháil
roimh ré ón mBanc chun coimeád nó rialú a fháil ar aon sócmhainn
de chuid CÉRB a fhaigheann an leachtaitheoir speisialta de bhun an
cheapacháin sin.

(8) I gcás go gceapfaidh an tAire níos mó ná aon leachtaitheoir
speisialta amháin, maidir le haon ghníomh a gceanglaítear ar an
leachtaitheoir speisialta nó a n-údaraítear don leachtaitheoir
speisialta é a dhéanamh leis an Acht seo nó le hAchtanna na
gCuideachtaí, mar atá feidhm acu maidir le CÉRB, déanfaidh an
tAire foráil san Ordú Leachtaithe Speisialta i dtaobh cé acu a bheidh
sé le déanamh ag gach duine nó ag aon duine amháin nó níos mó de
na daoine a cheapfar.

8.—(1) I gcás go lorgófar faoiseamh urghaire ar bhonn
eatramhach nó idirbhreitheach in imeachtaí—

(a) chun iallach a chur ar leachtaitheoir speisialta aon
ghníomh a dhéanamh nó staonadh ó aon ghníomh a
dhéanamh, nó

(b) chun iallach a chur ar aon duine eile aon ghníomh a
dhéanamh nó staonadh ó aon ghníomh a dhéanamh i gcás
go rachadh an faoiseamh, dá ndeonófaí é, chun dochair
do leachtaitheoir speisialta ag comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna dó nó di,

beidh aird ag an gCúirt ar leas an phobail le linn di cinneadh a
dhéanamh i dtaobh an dtabharfar faoiseamh den sórt sin.

(2) Le linn leas an phobail a bhreithniú, beidh aird ag an gCúirt
ar chríocha an Achta seo.

(3) Mura deimhin leis an gCúirt go mbeadh sé éagórach gan
faoiseamh urghaire a dheonú, ní dheonóidh an Chúirt faoiseamh den
sórt sin i gcás go mbeadh leigheas ar mhodh damáistí ar fáil don
duine a mbeadh an faoiseamh sin á lorg aige nó aici.

(4) Chun críocha fho-alt (3), ní leor ann féin chun a shuíomh go
mbeadh sé éagórach gan faoiseamh urghaire a dheonú go mbeadh,
nó go bhféadfadh go mbeadh, de thoradh ar an ngníomh a mbeadh
faoiseamh urghaire á lorg ina leith go ndéanfaí duine a dhearbhú ina
fhéimheach nó ina féimheach nó go n-ordófaí duine a fhoirceannadh
nó go ndéanfaí dochar do dhuine ar shlí eile.

(5) San alt seo, folóidh tagairtí do leachtaitheoir speisialta tagairtí
do leachtaitheoir speisialta le linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar
ghlacadóir, i gcás é nó í a bheith ceaptha ina ghlacadóir nó ina
glacadóir ag an mBanc.

9.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis
leachtaitheoir speisialta a cheapadh, treoracha a eisiúint chuig an
leachtaitheoir speisialta ina leagfar amach na mionsonraí i leith an
mhodha ar a leanfar ar aghaidh le foirceannadh CÉRB.
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(2) Má tá an tAire den tuairim gur gá déanamh amhlaidh chun
aon cheann de chríocha an Achta seo a bhaint amach, féadfaidh sé
nó sí ordachán a thabhairt do leachtaitheoir speisialta aon ghníomh
a dhéanamh, nó staonadh ó aon ghníomh a dhéanamh, i dtaca le
CÉRB a fhoirceannadh.

(3) Déanfaidh leachtaitheoir speisialta de réir treoracha a eiseofar
nó aon ordachán a thabharfar faoin Acht seo.

(4) Ní bheidh aon chúis chaingne de chineál ar bith ann i gcoinne
leachtaitheoir speisialta i leith aon ní a dhéanfar nó nach ndéanfar
le linn treoracha a eiseofar nó aon ordachán a thabharfar faoin Acht
seo a chomhlíonadh.

(5) Féadfaidh an tAire treoracha arna n-eisiúint faoin Acht seo,
lena n-áirítear treoracha arna n-eisiúint faoin bhfo-alt seo, a
chúlghairm nó a leasú.

10.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3) agus Chuid 1 den Sceideal,
tá feidhm ag Cuid VI d’Acht 1963 maidir le CÉRB i dteannta aon
mhodhnuithe breise is gá.

(2) Níl feidhm ag na forálacha seo a leanas d’Acht 1963 maidir
le CÉRB:

(a) ailt 205A agus 206(1);

(b) ailt 212 go 217;

(c) ailt 220 go 223;

(d) ailt 225 go 228;

(e) fo-ailt (3) agus (4) d’alt 231;

(f) ailt 232 go 234;

(g) ailt 239, 244 agus 246;

(h) ailt 251 go 279;

(i) fo-ailt (3) agus (4) d’alt 280;

(j) ailt 282 go 282D;

(k) ailt 301A, 306, 308, 309, 311, 311A, 312 agus 313A.

(3) Déanfar na forálacha de Chuid VI d’Acht 1963 a bhfuil
feidhm acu maidir le CÉRB a fhorléiriú ina bhfeidhm—

(a) amhail is dá mba thagairt do CÉRB a fhoirceannadh mar
gheall ar an Ordú Leachtaithe Speisialta a dhéanamh aon
tagairt sna forálacha sin don Chúirt d’fhoirceannadh
cuideachta, cibé slí ar a sainítear í,

(b) amhail is dá mba thagairt do CÉRB a fhoirceannadh mar
gheall ar an Ordú Leachtaithe Speisialta a dhéanamh aon
tagairt eile sna forálacha sin d’fhoirceannadh ag an
gCúirt, cibé slí ar a sainítear í,
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(c) amhail is dá mba thagairt don Ordú Leachtaithe Speisialta
aon tagairt sna forálacha sin d’ordú foirceanta, cibé slí ar
a sainítear í,

(d) amhail is dá mba thagairt do leachtaitheoir speisialta aon
tagairt sna forálacha sin do leachtaitheoir, cibé slí ar a
sainítear í, agus

(e) amhail is dá modhnófaí na forálacha sin ar an modh a
leagtar amach i gCuid 1 den Sceideal.

(4) Tá feidhm ag Codanna VI agus VII d’Acht 1990 maidir le
CÉRB faoi réir na modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe
breise is gá—

(a) ailt 141, 144, 145, 148 agus 149, amhail is dá mba
cuideachta a bheadh á foirceannadh ag cúirt CÉRB agus
amhail is dá mba thagairt do leachtaitheoir speisialta aon
tagairt sna forálacha sin do leachtaitheoir, cibé slí ar a
sainítear í;

(b) ailt 139 agus 140, amhail is dá modhnófaí na hailt ar an
modh a leagtar amach i gCuid 2 den Sceideal;

(c) ailt 150 go 168, amhail is dá mba thagairt do leachtaitheoir
speisialta aon tagairt sna forálacha sin do leachtaitheoir,
cibé slí ar a sainítear í.

(5) Má tá an tAire den tuairim gur gá déanamh amhlaidh chun
aon cheann de chríocha an Achta seo a bhaint amach, féadfaidh sé
nó sí foráil a dhéanamh le hordú go mbeidh feidhm, gan mhodhnú,
d’ainneoin aon ní san alt seo, maidir le CÉRB ag aon fhoráil
d’Achtanna na gCuideachtaí a shonraítear san alt seo.

(6) Aon ordú a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (5), leagfar é faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a
rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir
sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin ordú.

11.—Ní bheidh feidhm ag Cuid 7 d’Acht an Bhainc Ceannais agus
na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011 maidir le foirceannadh
CÉRB.

12.—(1) Maidir le díol nó aistriú aon sócmhainne nó dliteanais ag
CÉRB, ag gníomhú di trí leachtaitheoir speisialta, nó ag
leachtaitheoir speisialta i gcás go ndearnadh an tsócmhainn nó an
dliteanas sin a dhílsiú don leachtaitheoir speisialta, le haon duine nó
chuig aon duine nó maidir le glacadh aon oibleagáide nó dliteanais
a bhaineann leis an díol sin nó leis an aistriú sin, beidh éifeacht leis,
d’ainneoin na nithe seo a leanas—

(a) aon fhoráil d’aon achtachán, riail dlí, cód cleachtais,
conradh, nó comhaontú eile—
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(i) lena ndéantar foráil maidir leis na nithe seo a leanas
nó á cheangal—

(I) fógra a thabhairt d’aon duine,

(II) toiliú, ceadú nó comhthoiliú a fháil ó aon duine,
nó

(III) aon bheart, toiliú, fógra, údarú, ceadúnas, nó
doiciméad a bhfuil éifeacht den tsamhail
chéanna leis, a dhéanamh nó a thabhairt,

(ii) lena dtoirmisctear an díol sin nó an t-aistriú sin,

nó

(b) aon srian dlíthiúil nó cothromais, neamhábaltacht nó
éagumas eile a bhaineann le díol nó aistriú aon
sócmhainne nó dliteanais nó le glacadh aon oibleagáide
nó dliteanais a bhaineann leis an díol sin nó leis an
aistriú sin.

(2) Ar aon chúis chaingne nó imeachtaí a dhíol le haon duine nó
a aistriú chuig aon duine ag CÉRB, ag gníomhú di trí leachtaitheoir
speisialta, nó ag leachtaitheoir speisialta i gcás go ndearnadh an chúis
chaingne sin, nó na himeachtaí sin, a dhílsiú don leachtaitheoir
speisialta—

(a) glacann an duine sin chuige féin nó chuici féin na cearta
agus na hoibleagáidí go léir i ndáil leis an gcúis chaingne
nó na himeachtaí a bhí ag CÉRB nó ar CÉRB díreach
roimh an díol sin nó roimh an aistriú sin, seachas na
hoibleagáidí de chuid CÉRB lena mbaineann mír (b),
agus

(b) coimeádann CÉRB oibleagáidí i ndáil le haon
fhrithéileamh nó traséileamh a chosaint nó i ndáil le
dliteanas i leith an chéanna, ar frithéileamh nó
traséileamh é, dá n-éireodh leis, nach n-eascródh ceart
fritháirimh as agus, maidir le cosaint nó dliteanas den sórt
sin, tá cearta iomlána ag CÉRB i ndáil le haon leigheas
a dhámhfar i ndáil le haon fhrithéileamh nó traséileamh
nach n-easródh ceart fritháirimh as dá n-éireodh leis agus
is í CÉRB amháin a bheidh faoi dhliteanas i leith aon
leigheas den sórt sin.

(3) Aon oibleagáid a thabhóidh CÉRB, aon urrús a chruthóidh sí,
aon íocaíocht a dhéanfaidh sí nó aon ghníomh a dhéanfaidh sí (cibé
acu ag gníomhú di trí leachtaitheoir speisialta nó nach ea) aon tráth
(cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis) i bhfabhar an Bhainc,
cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh leas uile an Bhainc nó aon
chuid de leas an Bhainc san oibleagáid sin, san urrús sin, san
íocaíocht sin nó sa ghníomh sin a aistriú chuig duine eile, glacfar leis
go bhfuil sé nó sí bailí agus infhorfheidhmithe ar gach slí d’ainneoin
aon achtachán nó riail dlí, agus ní fhéadfaidh aon duine, lena
n-áirítear leachtaitheoir speisialta, cur i gcoinne na bailíochta nó na
hinfhorfheidhmitheachta sin, agus, gan dochar don mhéid sin roimhe
seo, ní chuirfear é nó í ó bhail ná ní bheidh sé nó sí ar neamhní ná
inchurtha ar neamhní amhail in aghaidh an Bhainc nó aon duine
eile—

(a) le halt 60, 99, 100, 101 nó 111 d’Acht 1963,
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(b) le halt 29 nó 31 d’Acht 1990,

(c) ar na forais go raibh sé nó sí ultra vires i ndáil le CÉRB,

(d) ar an gcúis go mb’fhéidir nach raibh CÉRB in ann a fiacha
a íoc de réir mar a tháinig siad chun bheith dlite an tráth
a tugadh an t-urrús nó gur scoir stiúrthóirí CÉRB den
chumhacht a bheith acu chun an t-urrús sin a chruthú,

(e) ar an gcúis go mb’fhéidir nach raibh deonú an urrúis
údaraithe go cuí ag CÉRB nó go mb’fhéidir nach raibh
sé chun tairbhe do CÉRB,

(f) ar an gcúis go mb’fhéidir nach bhfuarthas toiliú ó pháirtí
a raibh gá leis chun an t-urrús a chruthú, nó

(g) ar an gcúis gur chruthaigh CÉRB an t-urrús i bhfabhar an
Bhainc sula ndearnadh an tOrdú Leachtaithe Speisialta.

(4) Mura bhforálfar a mhalairt go sonrach sna téarmaí díola,
maidir le hurrús thar mhaoin a sholáthair CÉRB don Bhanc i dtaca
le hiasacht a thug an Banc nó saoráid chreidmheasa a sholáthair an
Banc do CÉRB nó maidir le haon mhéid eile atá ag an mBanc ar
CÉRB—

(a) beidh sé ar fáil d’aon duine a cheannóidh iasacht nó
saoráid chreidmheasa nó méid eile den sórt sin, nó cuid
den chéanna, ón mBanc (dá ngairtear “ceannaitheoir”
san fho-alt seo), nó measfar gur soláthraíodh é do dhuine
den sórt sin, agus féadfaidh duine den sórt sin seasamh
air, chun féichiúnas CÉRB faoin iasacht sin nó faoin
tsaoráid chreidmheasa sin nó faoin méid eile sin, nó faoi
chuid den chéanna, a urrú don cheannaitheoir, agus

(b) i gcás go gceannófar sin amhlaidh, sealbhóidh an Banc an
t-urrús sin, nó an chuid sin de, a bhaineann leis an
gceannach sin, ar iontaobhas chun tairbhe don
cheannaitheoir lena mbaineann amhail is dá mba
chreidiúnaí urraithe an ceannaitheoir sin faoin doiciméad
iomchuí lenar cruthaíodh an t-urrús sin.

(5) D’ainneoin aon achtachán nó riail dlí, féadfaidh CÉRB, ag
gníomhú di trí leachtaitheoir speisialta, nó féadfaidh leachtaitheoir
speisialta, i gcás go ndearnadh cúis chaingne den sórt sin a dhílsiú
don leachtaitheoir speisialta, aon chúis chaingne, cibé slí ar a
n-éireoidh sí, a d’fhabhraigh nó a fhabhróidh chuig CÉRB a dhíol
nó a aistriú, ar cibé téarmaí agus coinníollacha agus le cibé duine nó
chuig cibé duine is dóigh leis an leachtaitheoir speisialta is cuí.

(6) San alt seo, folóidh tagairtí do leachtaitheoir speisialta tagairtí
do leachtaitheoir speisialta le linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar
ghlacadóir, i gcás go gceapfaidh an Banc é nó í mar ghlacadóir.

13.—(1) Féadfaidh an tAire aon cheann de na hordacháin seo a
leanas a thabhairt i scríbhinn do GNBS—

(a) tairiscint a dhéanamh le haghaidh cibé sócmhainní bainc
de chuid CÉRB, agus iad a fháil ó CÉRB, ag gníomhú di
trí leachtaitheoir speisialta, agus sin ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (lena n-áirítear an chomaoin), a shonrófar
san ordachán;
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(b) cibé sócmhainní, dliteanais nó oibleagáidí a fháil ón
mBanc, agus sin ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena
n-áirítear an chomaoin), a shonrófar san ordachán;

(c) cibé saoráidí creidmheasa a sholáthar do leachtaitheoir
speisialta nó do CÉRB, agus sin ar cibé téarmaí agus
coinníollacha, a shonrófar san ordachán;

(d) aon ghníomh a dhéanamh nó staonadh ó aon ghníomh a
dhéanamh, de réir mar a shonrófar san ordachán, i gcás
go bhfuil an tAire den tuairim gur gá ordachán den sórt
sin chun aon cheann de chríocha an Achta seo a bhaint
amach.

(2) Déanfaidh GNBS de réir ordachán a thabharfaidh an tAire
faoi fho-alt (1).

(3) Féadfaidh GNBS, dá rogha féin, a roghnú go bhfaighidh sí
féin na sócmhainní bainc, na sócmhainní, na dliteanais nó na
hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó socrú a dhéanamh chun
go bhfaighidh grúpeintiteas de chuid GNBS iad.

(4) Maidir le GNBS nó grúpeintiteas de chuid GNBS d’fháil aon
sócmhainn, dliteanas nó oibleagáid ón mBanc de bhun ordachán faoi
fho-alt (1)(b), glacfar leis go bhfuil an fháil sin bailí agus
infhorfheidhmithe ar gach slí agus go bhfuil éifeacht léi, d’ainneoin
na nithe seo a leanas—

(a) aon fhoráil d’aon achtachán, riail dlí, cód cleachtais,
conradh, nó comhaontú eile—

(i) lena ndéantar foráil maidir leis na nithe seo a leanas
nó á cheangal—

(I) fógra a thabhairt d’aon duine,

(II) toiliú, ceadú nó comhthoiliú a fháil ó aon duine,
nó

(III) aon bheart, toiliú, fógra, údarú, ceadúnas, nó
doiciméad eile a bhfuil éifeacht den tsamhail
chéanna leis, a dhéanamh nó a thabhairt,

nó

(ii) lena dtoirmisctear an fháil sin,

nó

(b) aon srian dlíthiúil nó cothromais, neamhábaltacht nó
éagumas eile a bhaineann le díol nó aistriú aon
sócmhainne, dliteanais nó oibleagáide.

(5) San alt seo agus in alt 14, tá le “sócmhainn bhainc” an bhrí
chéanna atá leis in Acht 2009, ach amháin go ndéanfar an tagairt i
mír (d) den mhíniú ar “sócmhainn bhainc” in alt 4(1) den Acht sin
d’fhoras rannpháirteach a fhorléiriú mar thagairt do CÉRB.
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14.—(1) Eiseoidh an tAire treoir chuig an leachtaitheoir
speisialta—

(a) maidir leis an modh, a bheidh i gcomhréir le críocha an
Achta seo, ar a luachálfar sócmhainní bainc a mbeartófar
go ndéanfaidh GNBS tairiscint lena n-aghaidh de réir
ordachán a thabharfar faoi alt 13(1)(a), agus

(b) duine a cheapadh chun luacháil neamhspleách a
dhéanamh ar na sócmhainní bainc sin.

(2) Is é a bheidh sa chomaoin a shonróidh an tAire in ordachán
a thabharfar faoi alt 13(1)(a) an luacháil a chinnfidh an duine a
gceapfaidh an leachtaitheoir speisialta é nó í de bhun treoir faoi fho-
alt (1)(b) trí mhodheolaíochtaí caighdeánacha luachála a úsáid.

(3) Chun críocha na luachála dá dtagraítear i bhfo-alt (2), déanfar
sócmhainní iasachtaí a luacháil trí anailís sreafa airgid lascainithe a
úsáid, agus cuirfear i gcuntas uainiú agus iontaofacht sreafaí airgid,
mar aon le fachtóir lascaine cuí chun an luach a chinneadh nó, más
cuí, de réir modheolaíochtaí caighdeánacha luachála iasachtaí eile.

15.—Leasaítear Acht 2009—

(a) in alt 4, sa mhíniú ar “sócmhainn bhainc”—

(i) i mír (d), trí “agus” a scriosadh agus tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(dd) sócmhainn atá ar úinéireacht ag an mBanc
Ceannais, agus”,

agus

(ii) i mír (e), trí “de mhíreanna (a) go (dd)” a chur in
ionad “de mhíreanna (a) go (d)”,

(b) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “oifigeach do GNBS”:

“ciallaíonn ‘oifigeach do GNBS’—

(a) Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin GNBS,

(b) aon duine a bheidh sannta do GNBS de réir alt
42, agus

(c) aon duine a bheidh fostaithe ag GNBS faoi alt
16(2) den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013;”,

agus

(c) in alt 11, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Tá ag GNBS cibé feidhmeanna eile a thugtar di
leis an Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013 nó faoi.”.
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um Réiteach Bainc, 2013.

16.—(1) Leanfaidh Acht 2009 d’fheidhm a bheith aige maidir le
CÉRB go dtí an 1 Iúil 2013 nó cibé dáta is déanaí ná sin a shocróidh
an tAire le hordú amhail is dá mba fhoras rannpháirteach de réir
bhrí an Achta sin CÉRB.

(2) Beidh an chumhacht ag GNBS chun foireann a fhostú sa
ghrúpeintiteas de chuid GNBS a gheobhaidh sócmhainní de bhun
ordachán a dhéanfar faoi alt 13(1)(a).

(3) Déanfar aon ordú a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (1) a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá
réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin ordú.

17.—(1) Féadfaidh an tAire, aon uair agus a mhinice is cuí leis an
Aire, urrúis a chruthú agus a eisiúint agus iad—

(a) faoi réir cibé ráta úis is cuí leis an Aire nó gan a bheith
faoi ús, agus

(b) faoi réir cibé coinníollacha maidir le haisíoc, fuascailt nó
aon ní eile is cuí leis an Aire,

i gcás go n-eiseofar urrúis den sórt sin mar mhalairt nó i gcomaoin
ar aon dliteanas nó oibleagáid eile de chuid an Aire chun an Bhainc
a fhuascailt, a scaoileadh nó a chealú, nó a aistriú chuig an Aire.

(2) Féadfar aon íocaíochtaí is gá i leith aon urrúis a eiseofar faoi
fho-alt (1) agus aon chaiteachais a thabhófar le linn iad a eisiúint a
mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis.

(3) Leasaítear an tAcht Airgeadais, 1970, in alt 54, tríd an bhfo-
alt seo a leanas a chur isteach:

“(7F) Maidir leis an Aire Airgeadais—

(a) féadfaidh sé nó sí gabháil do cibé idirbhearta de
ghnáthchineál baincéireachta le haon duine is dóigh
leis an Aire is cuí—

(i) chun críocha fho-alt (1) d’alt 17 den Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013,

(ii) chun bainistiú níos fearr a dhéanamh ar aon
fhéichiúnas a thabhóidh an tAire faoin bhfo-alt
sin, agus

(iii) ar mhaithe le haon chríoch de chríocha an Achta
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013 a bhaint amach nó le bainistiú priacail, a
éireoidh as foirceannadh CÉRB (de réir bhrí an
Achta fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013), is dóigh leis an Aire is críonna,

agus
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(b) féadfaidh sé nó sí cibé cistí a eisiúint as an Státchiste
is cuí leis nó léi chun críche na n-idirbheart dá
dtagraítear i mír (a).

Déanfar na caiteachais agus na costais eile a thabhóidh an tAire
i dtaca leis na hidirbhearta dá dtagraítear san fho-alt seo nó a
éireoidh astu a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar a
thoradh fáis.”.

(4) Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990 tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (gf):

“(gg) alt 17(1) den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013 agus alt 54(7F) den Acht
Airgeadais, 1970,”.

18.—(1) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanann aon ní san Acht seo
difear—

(a) d’oibriú na nithe seo a leanas—

(i) an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995,

(ii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Críochnaitheacht Socraíochta), 2010 (I.R. Uimh.
624 de 2010),

(iii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhshocraíochtaí Comhthaobhacha Airgeadais),
2010 (I.R. Uimh. 626 de 2010), nó

(iv) Rialachán 30 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a
Fhoirceannadh), 2011 (I.R. Uimh. 48 de 2011),

i ndáil le comhaontú ar páirtí ann CÉRB nó aon cheann
dá fochuideachtaí nó dá foghnóthais, nó

(b) d’oibriú aon fhorála de dhlí Ballstáit is gá chun forálacha
na nithe seo a leanas a chur i ngníomh—

(i) Treoir 98/26/CE an 19 Bealtaine 1998 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle1 (arna leasú le Treoir
2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle2), nó

(ii) Treoir 2002/47/CE an 6 Meitheamh 2002 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle3 (arna
leasú le Treoir 2009/44/CE an 6 Bealtaine 2009 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle).

(2) Ní dhéanann aon ní san Acht seo difear d’oibriú na
nAchtanna um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001 agus 2007.

(3) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Críochnaitheacht Socraíochta), 2010 (I.R. Uimh. 624 de 2010)—
1IO Uimh. L 166, 11.9, 1998, lch. 45.
2IO Uimh. L 146, 10.6, 2009, lch. 37.
3IO Uimh. L 168, 27.6, 2002, lch. 43.
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Comhaontuithe
líonrúcháin, etc.
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Leasú ar rialacháin
áirithe chun críocha
a bhfeidhme maidir
le CÉRB.
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[Uimh. 2.] [2013.]An tAcht Fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013.

(a) i Rialachán 2, i bhfomhír (a) den mhíniú ar “imeachtaí
dócmhainneachta”, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad chlásail (iii) agus (iv):

“(iii) foirceannadh toilteanach (cibé acu is
foirceannadh ag creidiúnaithe nó
foirceannadh ag comhaltaí é) ar an
gcomhlacht,

(iv) imeachtaí chun riarthóir a cheapadh i leith
an chomhlachta, agus

(v) an comhlacht a fhoirceannadh de bhun an
Achta fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013 (Uimh. 2 de 2013),”,

(b) i Rialachán 3(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (ii) agus (iii):

“(ii) an Chúirt do dhéanamh ordú chun an
comhlacht a fhoirceannadh,

(iii) comhaltaí an chomhlachta do rith rún chun
an comhlacht a fhoirceannadh go
toilteanach (cibé acu is foirceannadh ag
creidiúnaithe nó foirceannadh ag
comhaltaí é), agus

(iv) an tAire do dhéanamh an Ordaithe
Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013,”,

agus

(c) i Rialachán 9(2), trí “cumhachtaí leachtaitheora speisialta
arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 7 den Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013,
leachtaitheora” a chur in ionad “cumhachtaí
leachtaitheora”.

19.—(1) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí), 1995 (I.R. Uimh 168 de 1995)—

(a) i Rialachán 3, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (4):

“(5) Ina bhfeidhm maidir le foras creidmheasa a
ndearnadh an tOrdú Leachtaithe Speisialta ina leith faoin
Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013
(Uimh. 2 de 2013), déanfar tagairtí sna Rialacháin seo—

(a) do leachtaitheoir a fhorléiriú mar thagairt do
leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht sin, agus

(b) d’fhoras creidmheasa a bheith á fhoirceannadh
ag an gCúirt a fhorléiriú, cibé slí ina sainítear
iad, mar thagairt don fhoras creidmheasa a
bheith á fhoirceannadh de bhíthin an Ordaithe
Leachtaithe Speisialta sin agus forléireofar
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tagairtí don Chúirt mar thagairtí don
leachtaitheoir speisialta sin.”,

(b) i Rialachán 8A(1), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fhomhíreanna (b) agus (c):

“(b) gur cheap cúirt leachtaitheoir nó scrúdaitheoir
ar an bhforas creidmheasa,

(c) gur thug údarás breithiúnach, ar chúiseanna a
bhaineann go díreach le himthosca airgeadais
an fhorais creidmheasa, aon rialú eile a bhfuil
d’éifeacht leis cumas taisceoirí éilimh a
dhéanamh ina choinne a chur ar fionraí, nó

(d) go ndearnadh an tOrdú Leachtaithe Speisialta i
leith an fhorais creidmheasa faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013.”,

agus

(c) i Rialachán 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (1):

“(1A) D’ainneoin aon srian dlíthiúil nó conarthach,
seachas alt 33AK(1A) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942
(Uimh. 22 de 1942), féadfaidh an Banc agus aon eintiteas
atá liostaithe i mír (1B) aon fhaisnéis, nó aon leabhar,
taifead, tuarascáil, deimhniú nó doiciméad eile, a
fhaigheann ceachtar acu i dtaca le duine a gcreidtear gur
taisceoir de chuid CÉRB é nó í, le haon taisce a
shealbhaíonn an duine sin le CÉRB, le haon mhéid atá
dlite do CÉRB nó leis an duine a gcreidtear go bhfuil an
méid sin dlite de nó di, a nochtadh dá chéile.

(1B) Is iad seo a leanas na heintitis dá dtagraítear i
mír (1A)—

(a) an tAire Airgeadais;

(b) Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta;

(c) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní;

(d) leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013;

(e) gníomhaire nó comhairleoir de chuid aon
cheann de na heintitis a shonraítear i
bhfomhíreanna (a) go (d).

(1C) Má dhéantar aon fhaisnéis, nó aon leabhar,
taifead, tuarascáil, deimhniú nó doiciméad eile a nochtadh
faoi mhír (1A), ní sháraíonn an nochtadh aon dualgas
rúndachta a mbeadh an t-eintiteas a nochtann an fhaisnéis,
an leabhar, an taifead, an tuarascáil, an deimhniú nó an
doiciméad eile sin faoina réir thairis sin.

(1D) Má dhéantar aon leabhar, taifead, tuarascáil,
deimhniú nó doiciméad eile a thabhairt ar aird faoi mhír
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[Uimh. 2.] [2013.]An tAcht Fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013.

(1A), nach bhféadfaí iallach a chur ar an eintiteas lena
mbaineann é nó í a thabhairt ar aird d’aon chúirt ar fhorais
pribhléide gairmiúla dlíthiúla, ní hionann é sin agus an
phribhléid sin a tharscaoileadh.”.

(2) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Fostaithe a
Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú), 2003 (I.R. Uimh. 131 de 2003), i
Rialachán 6—

(a) i mír (2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (e):

“(f) foirceannadh de bhun an Ordaithe Leachtaithe
Speisialta a bheidh déanta ag an Aire
Airgeadais faoin Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013 (Uimh. 2
de 2013).”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (2):

“(2A) I gcás go ndéanfaidh an tAire Airgeadais an
tOrdú Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013, glacfar leis gur údarás
poiblí inniúil chun críocha na Rialachán seo an tAire sin.”.

(3) Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh), 2011 (I.R. Uimh.
48 de 2011), i Rialachán 2—

(a) i mír (1), sa mhíniú ar “údarás riaracháin”, i bhfomhír
(a)(ii)(II), trí “den Acht sin nó an tAire sin do dhéanamh
an Ordaithe Leachtaithe Speisialta, d’eisiúint treoracha
chuig leachtaitheoir speisialta nó do thabhairt ordachán
do leachtaitheoir speisialta de bhun an Achta fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013 (Uimh.
2 de 2013),” a chur in ionad “den Acht sin,”,

(b) i mír (1), sa mhíniú ar “údarás riaracháin”, i bhfomhír (a),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (iii)
agus (iv):

“(iii) riarthóir,

(iv) leachtaitheoir, nó

(v) leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 7 den Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013,”,

(c) i mír (1), sa mhíniú ar “leachtaitheoir”, trí “leachtaitheoir
speisialta arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 7 den
Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013,
leachtaitheoir” a chur in ionad “leachtaitheoir”, agus

(d) i mír (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (g):

“(g) Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas
Creidmheasa (Réiteach), 2011 (Uimh. 27 de
2011);
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(h) an tAcht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013 (Uimh. 2 de 2013).”.

20.—(1) D’ainneoin aon srian dlíthiúil nó conarthach, seachas alt
33AK(1A) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, féadfaidh an Banc
agus aon eintiteas atá liostaithe i bhfo-alt (2) aon fhaisnéis, nó aon
leabhar, taifead, tuarascáil, deimhniú nó doiciméad eile (lena
n-áirítear aon fhaisnéis, leabhar, taifead, tuarascáil, deimhniú nó
doiciméad a bhaineann le tréimhse sular bhain CÉRB leas as an
ráthaíocht dliteanais incháilithe faoin Scéim um Fhorais
Chreidmheasa (Ráthaíocht Dliteanas Incháilithe), 2009 (I.R. Uimh.
490 de 2009)), agus a fhaigheann ceachtar acu i dtaca le CÉRB nó
le haon fhochuideachta nó foghnóthas de chuid CÉRB, a nochtadh
dá chéile.

(2) Is iad seo a leanas na heintitis dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) an tAire;

(b) Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta;

(c) GNBS;

(d) leachtaitheoir speisialta;

(e) gníomhaire nó comhairleoir de chuid aon cheann de na
heintitis a shonraítear i míreanna (a) go (d).

(3) Má dhéantar aon fhaisnéis, nó aon leabhar, taifead, tuarascáil,
deimhniú nó doiciméad eile a nochtadh faoi fho-alt (1), ní sháraíonn
an nochtadh aon dualgas rúndachta a mbeadh an t-eintiteas a
nochtann an fhaisnéis, an leabhar, an taifead, an tuarascáil, an
deimhniú nó an doiciméid eile sin faoina réir thairis sin.

(4) Má dhéantar aon leabhar, taifead, tuarascáil, deimhniú nó
doiciméad eile a thabhairt ar aird faoi fho-alt (1), nach bhféadfaí
iallach a chur ar an eintiteas lena mbaineann é nó í a thabhairt ar
aird d’aon chúirt ar fhorais pribhléide gairmiúla dlíthiúla, ní hionann
é sin agus an phribhléid sin a tharscaoileadh.

21.—Leasaítear an tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus
Tíolactha, 2009, in alt 74—

(a) i bhfo-alt (1), trí “faoi réir fho-ailt (2), (5) agus (6)” a chur
in ionad “faoi réir fho-ailt (2) agus (5)”;

(b) i bhfo-alt (3), trí “faoi réir fho-ailt (4), (5) agus (6)” a chur
in ionad “faoi réir fho-ailt (4) agus (5)”, agus

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

“(6) Ní hionann agus diúscairt shaorálach nó tíolacas
maoine diúscairt aon mhaoine, nó leasa i maoin, de chuid
CÉRB (de réir bhrí an Achta fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013), cibé acu a rinneadh an diúscairt
roimh an Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013 a rith nó dá éis.”.
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Nochtadh faisnéise.
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Tíolactha, 2009.
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22.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999,
in alt 108B(3)—

(a) i mír (d), trí “d’Acht 2009,” a chur in ionad “d’Acht
2009, nó”;

(b) i mír (e), trí “ar shócmhainn bhainc fhaighte,” a chur in
ionad “ar shócmhainn bhainc fhaighte.”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) lena ndéanann—

(i) Banc Ceannais na hÉireann,

(ii) CÉRB (de réir bhrí an Achta fá Chorparáid
na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013),

(iii) fochuideachta nó foghnóthas (iad araon de
réir bhrí an Achta fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013) de
chuid CÉRB, nó

(iv) leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 7 den Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013,

aon mhaoin, sócmhainn nó doiciméadacht a
dhíol le GNBS nó le grúpeintiteas de chuid
GNBS (de réir bhrí an Achta fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013), a aistriú
chuig an gcéanna, a léasú leis an gcéanna nó a
dhiúscairt chuig an gcéanna ar shlí eile, nó

(g) lena ndéantar urrúis arna n-eisiúint faoi alt 48
d’Acht 2009 chun na críche a shonraítear i
bhfo-alt (2)(b) den alt sin a aistriú chuig Banc
Ceannais na hÉireann.”.

23.—Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais, 1942, i gCuid 2 de
Sceideal 2, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad ítim 36:

“

36 I.R. Uimh. 48 de Rialacháin na gComhphobal An ionstraim
2011 Eorpach (Forais Chreidmheasa a iomlán

Atheagrú agus a Fhoirceannadh),
2011 (I.R. Uimh. 48 de 2011)

”.

24.—Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí), 1995 (I.R. Uimh. 168 de 1995), i
Rialachán 18, trí “ar i ndáil leis atá teagmhas cúitimh tarlaithe” a
chur in ionad “atá tagtha chun bheith dócmhainneach agus atá á
fhoirceannadh” gach áit a bhfuil sé.

25.—Féadfar an tAcht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013 a ghairm den Acht seo.
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AN SCEIDEAL

Modhnuithe ar Achtanna na gCuideachtaí

CUID 1

Modhnuithe Sonracha ar Fhorálacha Áirithe de Chuid VI
d’Acht 1963 ina bhFeidhm faoin Acht seo

Ítim An fhoráil d’Acht An modhnú chun críocha an Achta seo
1963

(1) (2) (3)

1 Alt 206(2) Amhail is dá gcuirfí “de bhíthin an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh faoin Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “ar cheachtar modh acu sin”.

2 Alt 224(1) Amhail is dá gcuirfí “cuirfear faoi bhráid an
Aire Airgeadais” in ionad “comhdófar sa
chúirt” agus amhail is dá mba thagairtí do “an
tAire Airgeadais” iad na tagairtí eile go léir do
“an chúirt”.

3 Alt 224(2) Amhail is—

(a) dá gcuirfí “an tAire Airgeadais” in ionad
“an chúirt” gach áit a bhfuil sé,

(b) dá gcuirfí “Cuirfear isteach” in ionad
“Comhdófar”, agus

(c) dá gcuirfí “cur isteach” in ionad
“comhdú”.

4 Alt 224(3) Amhail is dá gcuirfí “an tAire Airgeadais” in
ionad “an chúirt” agus “Cuirfear isteach” in
ionad “Comhdófar”.

5 Alt 224(4) Amhail is dá gcuirfí “an tAire Airgeadais” in
ionad “an chúirt”.

6 Alt 224(7) Amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas in
ionad fho-alt (7):

“(7) Aon duine a déarfaidh amhlaidh go
neamhfhírinneach gur creidiúnaí nó ranníocóir
é féin nó í féin, beidh sé nó sí ciontach i
gcion.”.

7 Alt 229(2) Amhail is dá gcuirfí “nó aon leachtaitheoir
speisialta (arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 7 den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013)” isteach i ndiaidh
“leachtaitheoir” agus amhail is dá gcuirfí “faoi
choimeád an Aire Airgeadais” in ionad “faoi
choimeád na cúirte”.

8 Alt 231(1) Amhail is dá scriosfaí “, le ceadú na cúirte nó
an choiste iniúchta”.

9 Alt 235 Amhail is dá gcuirfí an leagan cuí gramadaí de
“an leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid
na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013)” in
ionad an leagain chomhfhreagraigh de “an
chúirt” gach áit.

10 Alt 236 Amhail is dá gcuirfí “tar éis an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh faoin Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “tar éis ordú foirceanta a
dhéanamh”.

25

Alt 10.



Sc.
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[Uimh. 2.] [2013.]An tAcht Fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013.

Ítim An fhoráil d’Acht An modhnú chun críocha an Achta seo
1963

(1) (2) (3)

11 Alt 237 Amhail is dá gcuirfí “tar éis an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh faoin Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “tar éis ordú foirceanta a
dhéanamh”.

12 Alt 238 Amhail is—

(a) dá gcuirfí “an leachtaitheoir speisialta
arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt
7 den Acht fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013” in ionad “an
chúirt” gach áit a bhfuil sé,

(b) dá gcuirfí “ag an leachtaitheoir speisialta”
in ionad “aici”, agus

(c) dá gcuirfí “tar éis an tOrdú Leachtaithe
Speisialta a dhéanamh faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013” in ionad “ordú foirceanta
a dhéanamh”.

13 Alt 240(1) Amhail is dá gcuirfí “a chuirfidh an chúirt nó
an leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid
na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“a chuirfidh an chúirt”.

14 Alt 241 Amhail is dá gcuirfí “Féadfaidh an
leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“Féadfaidh an chúirt”.

15 Alt 242 Amhail is dá gcuirfí “Déanfaidh an
leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“Déanfaidh an chúirt”.

16 Alt 243 Amhail is dá gcuirfí “tar éis an tOrdú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh faoin Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “tar éis ordú foirceanta a
dhéanamh”.

17 Alt 245(1) Amhail is dá gcuirfí “ar iarratas ón
leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“ar fhoriarratas uaithi féin”.

18 Alt 245A(1) Amhail is dá gcuirfí “ar iarratas ón
leachtaitheoir speisialta arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 7 den Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“ar fhoriarratas uaithi féin”.

19 Alt 247 Amhail is dá gcuirfí “roimh an Ordú
Leachtaithe Speisialta a dhéanamh faoin Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “roimh ordú foirceanta a
dhéanamh” agus amhail is dá gcuirfí “ar
iarratas ón leachtaitheoir speisialta arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 7 den Acht
fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” in ionad “ar fhoriarratas uaithi féin”.

20 Alt 248 Amhail is dá gcuirfí “nó don leachtaitheoir
speisialta arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 7 den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013” i ndiaidh “don chúirt”.



[2013.] [Uimh. 2.]An tAcht Fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013.

Ítim An fhoráil d’Acht An modhnú chun críocha an Achta seo
1963

(1) (2) (3)

21 Alt 280(1) Amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas in
ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an leachtaitheoir speisialta
arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 7 den
Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013 nó aon chreidiúnaí iarratas a
dhéanamh chun na cúirte á iarraidh uirthi aon
cheist a éireoidh i bhfoirceannadh CÉRB (de
réir bhrí an Achta fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013) a chinneadh agus
féadfaidh an leachtaitheoir speisialta sin
iarratas a dhéanamh chun na cúirte chun gach
ceann nó aon cheann de na cumhachtaí a
fheidhmiú a d’fhéadfadh an chúirt a fheidhmiú
dá mba ag an gcúirt a bhí CÉRB á
foirceannadh.”.

22 Alt 280(2) Amhail is dá gcuirfí “(seachas ordú lena
neamhnítear déanamh an Ordaithe
Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013)” isteach i ndiaidh “cibé ordú eile”.

23 Alt 286 Amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas
isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir
le haon ghníomh a bhaineann le maoin arna
dhéanamh ag CÉRB (de réir bhrí an Achta fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013) i bhfabhar Bhanc Ceannais na
hÉireann.”.

24 Alt 288 Amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas
isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir
le haon mhuirear foluaineach arna chruthú ag
CÉRB (de réir bhrí an Achta fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013) i bhfabhar
Bhanc Ceannais na hÉireann.”.

25 Alt 292 Amhail is dá gcuirfí “an tOrdú Leachtaithe
Speisialta faoin Acht fá Chorparáid na
hÉireann um Réiteach Bainc, 2013” in ionad
“ordú foirceanta”.

26 Alt 293 Amhail is dá gcuirfí “nó faoin Ordú
Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” isteach i ndiaidh “ag an gcúirt” gach áit
a bhfuil sé.

27 Alt 295 Amhail is dá gcuirfí “nó faoin Ordú
Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” isteach i ndiaidh “ag an gcúirt”.

28 Alt 307 Amhail is dá gcuirfí “nó faoin Ordú
Leachtaithe Speisialta faoin Acht fá
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc,
2013” isteach i ndiaidh “go toilteanach”.

27

Sc.
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[Uimh. 2.] [2013.]An tAcht Fá Chorparáid na hÉireann
um Réiteach Bainc, 2013.

CUID 2

Modhnuithe Sonracha ar Fhorálacha Áirithe d’Acht 1990 ina
bhFeidhm faoin Acht seo

Ítim An fhoráil d’Acht An modhnú chun críocha an Achta seo
1990

(1) (2) (3)

1 Alt 139(1) Amhail is dá gcuirfí “ón leachtaitheoir
speisialta arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 7 den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013” in ionad “ó
leachtaitheoir, ó chreidiúnaí nó ó ranníocóir
de chuid cuideachta atá á foirceannadh”.

2 Alt 139 Amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas
isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir
le haon diúscairt ag CÉRB (de réir bhrí an
Achta fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach
Bainc, 2013) i bhfabhar Bhanc Ceannais na
hÉireann.”.

3 Alt 140(1) Amhail is dá gcuirfí “ón leachtaitheoir
speisialta arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 7 den Acht fá Chorparáid na hÉireann um
Réiteach Bainc, 2013” in ionad “ón
leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó
ranníocóir d’aon chuideachta atá á
foirceannadh”.


