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CUID 6

Fiontair Thráchtála na Sionainne

35. Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta a athainmniú mar

Fhiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta

36. Beidh Fiontair Thráchtála na Sionainne inchurtha faoi cháin ar ioncam

37. Leasú ar achtacháin áirithe

38. Talamh a aistriú

39. Leasú ar an Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

40. Sealbháin chothromais a aistriú

41. Cearta agus oibleagáidí de chuid Fhiontair Thráchtála na Sionainne a aistriú

42. Scéimeanna aoisliúntais Fhorbairt na Sionna do leanúint i bhfeidhm

43. Tosach feidhme Chuid 6

CUID 7

Leasuithe Ilghnéitheacha – Aerfoirt

44. Toirmeasc ar aerárthach a dhallrú

45. Fodhlíthe aerfoirt

46. Féadfaidh aerfort muirir a ghearradh as locadh feithiclí agus as feistí doghluaisteachta a

bhaint, etc.

47. Ceanglas feithiclí a bheidh loctha go neamhdhleathach a ghluaiseacht in imthosca áirithe

48. Cumhachtaí oifigeach údaraithe in aerfort

49. Díolúine oifigeach údaraithe agus daoine údaraithe

50. Oifigigh údaraithe agus daoine údaraithe

51. Fógra um íocaíocht sheasta agus dearbhuithe

52. Stiúrthóirí cuideachta agus fochuideachta de chuid cuideachta

CUID 8

Airteagal XI (Malairt A) den Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna

Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) – An Prótacal um

Threalamh Aerárthaí

53. Cumhachtaí an Rialtais chun ordú a dhéanamh d’fhonn éifeacht a thabhairt d’Airteagal XI

(Malairt A) den Phrótacal um Aerárthaí a ghabhann le Coinbhinsiún Cape Town

3



4

[Uimh. 27.] [2014.]An tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014.
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Acht do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar, sa Bhéarla,
Shannon Group, public limited company nó, sa Ghaeilge, Grúpa na Sionainne, cuideachta
phoiblí theoranta, do mhíniú a fheidhmeanna, do dhéanamh socrú maidir le scaireanna a
shealbhaíonn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in Údarás Aerfort na Sionna,
cuideachta phoiblí theoranta agus i gCuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na
Sionna Teoranta a aistriú chuig Grúpa na Sionainne, cuideachta phoiblí theoranta, do
dhéanamh socrú maidir le húinéireacht tailte a shealbhaíonn an tAire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt in Aerfort Neamhchustam na Sionna a aistriú chuig Fiontair
Thráchtála na Sionainne, do chumasú don Rialtas éifeacht a thabhairt, le hordú,
d’Airteagal XI (Malairt A) den Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna
Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste maidir le Nithe a bhaineann go sonrach le Trealamh
Aerárthaí a osclaíodh lena shíniú in Cape Town an 16 Samhain, 2001, d’athainmniú
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí theoranta, d’athainmniú
Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, do dhéanamh socrú
maidir le hÚdarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, a dhíscaoileadh agus a
athbhunú, do leasú na nAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2004 agus an Achta
Aerphoirt Neamhchustam, 1947, do dhéanamh socrú maidir le leasuithe iarmhartacha ar
achtacháin áirithe eile, do leasú an Achta Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí
Taistil), 1982 agus an Achta um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995, agus
do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[27 Iúil 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus comhlua

1. (1) Féadfar an tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014 a ghairm de na
hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2004 agus den Acht seo (seachas
Codanna 8 agus 9) le chéile agus léifear iad mar aon ní amháin.
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Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú), 1998;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht um Rialáil Eitlíochta, 2001;

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Aerfoirt Stáit, 2004;

tá le “aerfort” agus “oifigeach údaraithe” na bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, in
Acht 1998;

ciallaíonn “príomhfheidhmeannach” príomhfheidhmeannach Ghrúpa na Sionainne arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 19;

ciallaíonn “Údarás Aerfort Chorcaí” Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí
theoranta;

ciallaíonn “lá ceaptha Chorcaí” an lá arna cheapadh faoi alt 5(1)(a) d’Acht 2004 chun
bheith ina lá ceaptha i leith Údarás Aerfort Chorcaí;

ciallaíonn “daa” daa, cuideachta phoiblí theoranta;

ciallaíonn “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath,
cuideachta phoiblí theoranta;

ciallaíonn “comhfhiontar” comhaontú conartha lena ndéantar dhá pháirtí nó níos mó a
uamadh le chéile chun gnóthas gnó áirithe a fhorghníomhú;

forléireofar “leas ábhartha” de réir alt 2(3) den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995;

ciallaíonn “Aire” an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta” ceardchumann nó comhlachas
foirne atá aitheanta ag Grúpa na Sionainne, ag Údarás Aerfort na Sionna nó ag Forbairt
na Sionna agus, tar éis lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, ag Fiontair
Thráchtála na Sionainne, nó ag fochuideachta de chuid aon cheann de na comhlachtaí sin
chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó le coinníollacha fostaíochta nó le
dálaí oibre fostaithe;

ciallaíonn “Aerfort na Sionna” an t-aerfort Stáit ar a dtugtar Aerfort na Sionna;

ciallaíonn “Údarás Aerfort na Sionna”—

(a) roimh lá a athchláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí mar chuideachta
phríobháideach faoi theorainn scaireanna, Údarás Aerfort na Sionna, cuideachta
phoiblí theoranta, agus

(b) ar an agus ón lá sin, Údarás Aerfort na Sionna Teoranta;

tá le “lá aistrithe Aerfort na Sionna” an bhrí a shanntar dó in alt 28(1);

ciallaíonn “Fiontair Thráchtála na Sionainne” Fiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta;

tá le “lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne” an bhrí a shanntar dó in alt 28(1);
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ciallaíonn “Forbairt na Sionna” Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na
Sionna Teoranta;

ciallaíonn “Grúpa na Sionainne” Grúpa na Sionainne, cuideachta phoiblí theoranta dá
dtagraítear in alt 6;

ciallaíonn “lá foirmithe Ghrúpa na Sionainne” an lá a fhoirmítear agus a chláraítear Grúpa
na Sionainne faoi Achtanna na gCuideachtaí;

tá le “fochuideachta”, seachas in alt 20, an bhrí chéanna atá leis in alt 155 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is iníoctha ar éirí as nó ar scor.

Caiteachais

3. 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.

Orduithe a leagan

4. Gach ordú (seachas ordú arna dhéanamh faoi alt 28 nó 38) a dhéanfar faoin Acht seo,
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.

Aisghairm

5. Aisghairtear na hachtacháin a luaitear i Sceideal 1.

CUID 2

Grúpa na Sionainne

Foirmiú Chuideachta Ghrúpa na Sionainne

6. (1) Cuirfidh an tAire faoi deara, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, a luaithe is féidir tar éis an tAcht seo a rith, cuideachta phoiblí
faoi theorainn scaireanna a fhoirmiú agus a chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí.

(2) Is é ainm na cuideachta poiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) sa Bhéarla, Shannon
Group, public limited company, nó sa Ghaeilge, Grúpa na Sionainne, cuideachta
phoiblí theoranta.

Scairchaipiteal Ghrúpa na Sionainne

7. (1) Is é a bheidh i scairchaipiteal údaraithe Ghrúpa na Sionainne cibé méid a chinnfidh
an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire, arna roinnt ina scaireanna €1 an ceann.
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(2) Ní eiseofar scaireanna i scairchaipiteal na cuideachta gan toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe arna thabhairt tar éis dul i gcomhairle leis an Aire.

(3) Féadfaidh Grúpa na Sionainne, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe arna thabhairt tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, scaireanna a roinnt
ina n-aicmí éagsúla agus aon chearta, pribhléidí nó coinníollacha a chur ag gabháil
leis na haicmí sin.

(4) Eiseoidh Grúpa na Sionainne 38,100 scair chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe agus féadfaidh sé, ó am go ham dá éis sin, cibé líon scaireanna a
chomhaontóidh an tAire agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a
eisiúint chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(5) Eiseoidh Grúpa na Sionainne scair amháin chuig gach sínitheoir de shínitheoirí an
mheabhráin comhlachais.

Oibleagáid scaireanna a shealbhú ar iontaobhas

8. (1) Aon duine a n-eiseofar scair i scairchaipiteal Ghrúpa na Sionainne chuige nó chuici
faoi fho-alt (5) d’alt 7—

(a) déanfaidh sé nó sí an scair sin i nGrúpa na Sionainne a shealbhú ar iontaobhas
don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus

(b) déanfaidh sé nó sí, de réir mar a cheanglóidh agus nuair a cheanglóidh an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe air nó uirthi, an scair a aistriú chuig an
Aire sin den Rialtas nó chuig duine a ainmneoidh an tAire sin den Rialtas chuige
sin, ach ní dhéanfaidh sé nó sí a scair i scairchaipiteal Ghrúpa na Sionainne a
aistriú nó a choimhthiú ach amháin de réir an fho-ailt seo.

(2) I gcás go bhfaighidh comhalta de Ghrúpa na Sionainne bás, dílseoidh an scair i
scairchaipiteal Ghrúpa na Sionainne arna sealbhú ag an gcomhalta sin, gan aistriú a
bheith riachtanach, don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Díbhinní, etc. a íoc isteach sa Státchiste

9. (1) Féadfaidh Grúpa na Sionainne cibé díbhinní a íoc leis an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe a chinnfidh Bord Ghrúpa na Sionainne.

(2) Déanfar na méideanna go léir in ionannas díbhinní nó airgead eile a gheobhaidh an
tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i leith scaireanna a bheidh á sealbhú
aige nó aici i scairchaipiteal na cuideachta a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun
tairbhe don Státchiste ar cibé slí a ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(3) Déanfar na méideanna go léir in ionannas díbhinní nó airgead eile a gheobhaidh
duine i leith scair a shealbhaíonn sé nó sí i scairchaipiteal na cuideachta, arna
heisiúint chuige nó chuici faoi fho-alt (5) d’alt 7, a íoc isteach sa Státchiste nó a
chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí a ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

Cuspóirí, feidhmeanna agus dualgais ghinearálta Ghrúpa na Sionainne

10. (1) Is iad cuspóirí Ghrúpa na Sionainne—
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(a) aeriompar agus seirbhísí eitlíochta in Aerfort na Sionna agus timpeall air a chur
chun cinn agus a éascú, agus

(b) an toradh ar a thalamh agus ar a mhaoin agus ar a scairshealbhán in aon
fhochuideachta a bharrfheabhsú.

(2) Is iad príomhfheidhmeanna Ghrúpa na Sionainne—

(a) formhaoirsiú a dhéanamh ar fheidhmiú a chuid feidhmeanna ag Údarás Aerfort
na Sionna mar atá leagtha amach sna hAchtanna Aerfort agus
Aerloingseoireachta, 1936 go 2014,

(b) formhaoirsiú a dhéanamh ar fheidhmiú a fheidhmeanna ag Fiontair Thráchtála
na Sionainne mar atá leagtha amach ina mheabhrán comhlachais agus ina
airteagail chomhlachais,

(c) forbairt gníomhaíochtaí eile gnó, lena n-áirítear gnóthaí atá bainteach le
heitlíocht, a chur chun cinn i gcomharsanacht Aerfort na Sionna,

(d) a shócmhainní a bhainistiú agus a fhorbairt agus deiseanna tráchtála a bhaineann
lena thalamh agus lena mhaoin agus le talamh agus maoin a fhochuideachtaí a
shaothrú, agus

(e) na hacmhainní atá ar fáil dó a úsáid, a bhainistiú agus a fhorbairt i gcomhréir leis
na feidhmeanna réamhráite.

(3) Is é dualgas ginearálta Ghrúpa na Sionainne—

(a) a chuid gnóthaí a sheoladh ionas go gcinnteofar gur leor ioncaim Ghrúpa na
Sionainne, agus blianta á nglacadh le chéile—

(i) chun gach muirear a ghlanadh atá inmhuirearaithe go cuí ar a chuntas
ioncaim agus chun soláthar leordhóthanach a dhéanamh do dhliteanais
todhchaí,

(ii) chun cion réasúnach den chaipiteal a theastaíonn uaidh a ghiniúint,

(iii) chun a chaipiteal a chúiteamh, agus

(iv) chun ús a íoc ar a iasachtaí agus a iasachtaí a aisíoc,

agus

(b) a ghnó a sheoladh gach tráth ar shlí chost-éifeachtach.

(4) Déanfaidh Grúpa na Sionainne, a luaithe is indéanta tar éis a fhoirmithe agus, ina
dhiaidh sin, laistigh de 6 mhí roimh gach cothromdháta cúig bliana lá foirmithe
Ghrúpa na Sionainne, plean straitéiseach don chéad tréimhse 5 bliana eile ón
gcothromdháta sin, a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, lena cheadú ag an
Aire fara leasú nó gan leasú.

(5) Ní dhéanfar aon ní san alt seo nó i meabhrán comhlachais Ghrúpa na Sionainne a
fhorléiriú mar ní lena ndéantar aon chineál dualgais nó dliteanais is
infhorfheidhmithe le himeachtaí os comhair aon chúirt nach mbeadh sé faoina réir
thairis sin a fhorchur ar Ghrúpa na Sionainne go díreach nó go neamhdhíreach.
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Cumhachtaí Ghrúpa na Sionainne

11. (1) Féadfaidh Grúpa na Sionainne, i gcomaoin chomhlíonadh a fheidhmeanna, cibé

muirir a ghearradh is dóigh leis is cuí ar a fhochuideachtaí nó ar aon duine eile,

seachas an tAire, i leith seirbhísí arna dtabhairt aige agus i leith gníomhaíochtaí

arna seoladh aige. Déanfaidh Grúpa na Sionainne fáltais ó na muirir sin a

thaifeadadh mar ioncam.

(2) Ní bheidh an méid comhiomlán a bheidh arna infheistiú (cibé acu trí cheannach

scaireanna, trí sholáthar iasachtaí nó trí ráthaíochtaí ar iasachtaí) ag Grúpa na

Sionainne agus ag a fhochuideachtaí i ngnóthais (seachas fochuideachtaí de chuid

Ghrúpa na Sionainne) níos mó ná cibé méid a chinnfidh an tAire ó am go ham, le

ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Feidhmeanna breise a thabhairt do Ghrúpa na Sionainne

12. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cibé

feidhmeanna breise, a bhaineann le feidhmeanna Ghrúpa na Sionainne de thuras

na huaire agus is dóigh leis nó léi is gá chun a chuspóirí a bhaint amach, a thabhairt

do Ghrúpa na Sionainne, le hordú, faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a

shonrófar san ordú.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith in

ordú faoin alt seo is gá, i dtuairim an Aire, chun lánéifeacht a thabhairt don ordú.

Grúpa na Sionainne d’fháil iasachtaí

13. (1) Féadfaidh Grúpa na Sionainne nó fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne,

le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus

Athchóirithe agus an Aire Airgeadais, agus ar cibé coinníollacha a cheadóidh an

tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le toiliú an Aire Airgeadais, airgead

a chruinniú nó a fháil ar iasacht (lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas

airgeadra an Stáit) lena n-áirítear, trí bhintiúir (nó fiach-urrús eile) a eisiúint nó

ar shlí eile.

(2) Féadfaidh Grúpa na Sionainne, nó fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne,

airgead a fháil ar iasacht go sealadach (lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas

airgeadra an Stáit) ach ní bheidh comhiomlán na n-iasachtaí airgid a gheofar faoin

bhfo-alt seo níos mó, aon tráth áirithe, ná cibé méid a shonróidh an tAire le

hordachán, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Aire

Airgeadais.

(3) Ní bheidh comhiomlán an airgid a bheidh arna fháil ar iasacht faoin alt seo aon tráth

áirithe níos mó ná €100 milliún.

(4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus

an Aire Airgeadais, ag féachaint d’fheidhmíocht Ghrúpa na Sionainne i ndáil lena

fheidhmeanna agus lena phleananna infheistíochta todhchaí, an méid a shonraítear

i bhfo-alt (3) a athrú le hordú.
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Foirmiú fochuideachtaí

14. (1) Féadfaidh Grúpa na Sionainne, le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, agus faoi réir aon choinníollacha ó cheachtar de na hAirí sin,
ina aonar nó i dteannta daoine eile, cuideachta (cibé áit inar corpraíodh í), lena
n-áirítear fochuideachta, a chur chun cinn nó páirt a ghlacadh i bhfoirmiú an
chéanna, nó scairshealbhán a fháil sa chéanna.

(2) Beidh meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais fochuideachta de chuid
Ghrúpa na Sionainne i cibé foirm a bheidh i gcomhréir leis an Acht seo agus a
cheadóidh Grúpa na Sionainne.

(3) Déanfaidh fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne cibé tuarascálacha a
thabhairt do Ghrúpa na Sionainne a theastóidh ó Ghrúpa na Sionainne.

(4) Féadfaidh fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne dul i mbun comhfhiontar le
daoine eile.

(5) Ní ráthóidh fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne iasachtaí nó dliteanais
aon cheann dá fhochuideachtaí, gan ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Aire Airgeadais.

(6) Féadfaidh Grúpa na Sionainne, le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, agus faoi réir aon choinníollacha ó cheachtar de na hAirí sin, aon
cheann dá fhochuideachtaí a fhoirceannadh.

CUID 3

Riaradh Ghrúpa na Sionainne

Meabhrán Comhlachais agus Airteagail Chomhlachais

15. (1) Le linn Grúpa na Sionainne a fhoirmiú, déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, meabhrán comhlachais agus airteagail
chomhlachais a tharraingt suas do Ghrúpa na Sionainne agus luafar a
phríomhchuspóirí ina mheabhrán comhlachais.

(2) Athróidh Fiontair Thráchtála na Sionainne a mheabhrán comhlachais agus a
airteagail chomhlachais d’fhonn iad a chur ar comhréir leis an Acht seo.

(3) Déanfaidh fochuideachtaí de chuid Fhiontair Thráchtála na Sionainne cibé bearta is
gá faoi Achtanna na gCuideachtaí chun a mheabhrán comhlachais agus a airteagail
chomhlachais a athrú d’fhonn iad a chur ar comhréir le forálacha an Achta seo.

(4) Déanfaidh Údarás Aerfort na Sionna cibé bearta is gá faoi Achtanna na
gCuideachtaí chun a mheabhrán comhlachais agus a airteagail chomhlachais a athrú
d’fhonn iad a chur ar comhréir le forálacha an Achta seo.

(5) D’ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, ní bheidh aon athrú ar mheabhrán
comhlachais nó ar airteagail chomhlachais Ghrúpa na Sionainne, Údarás Aerfort an
Sionna nó Fhiontair Thráchtála na Sionainne bailí ná éifeachtúil mura ndéanfar é le
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ceadú roimh ré ón Aire, arna thabhairt le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

Bord Ghrúpa na Sionainne

16. (1) Ní bheidh níos mó ná 10 stiúrthóir ar bhord Ghrúpa na Sionainne.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tar éis
dul i gcomhairle le cibé ionadaithe ceardchumainn a chreideann sé nó sí is cuí, 2
dhuine a dhéanfaidh ionadaíocht d’fhostaithe Ghrúpa na Sionainne agus a
fhochuideachtaí a cheapadh mar stiúrthóirí ar Ghrúpa na Sionainne.

(3) Beidh an príomhfheidhmeannach, ar feadh ré a cheapacháin nó a ceapacháin, ina
stiúrthóir ex officio ar Ghrúpa na Sionainne.

(4) Déanfaidh an tAire stiúrthóirí Ghrúpa na Sionainne (seachas an
príomhfheidhmeannach) a cheapadh, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(5) Déanfar na chéad stiúrthóirí a cheapadh a luaithe is féidir tar éis fhoirmiú agus
chlárú Ghrúpa na Sionainne.

(6) Íocfar le stiúrthóirí Ghrúpa na Sionainne cibé luach saothair (más ann) agus cibé
liúntais i leith caiteachais arna dtabhú acu a chinnfidh an tAire ó am go ham, le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Beidh gach stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne i seilbh oifige ar cibé téarmaí
(seachas luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a íoc) a chinnfidh an tAire
tráth a cheaptha nó a ceaptha. Déanfaidh an tAire, le linn stiúrthóir de chuid Ghrúpa
na Sionainne a cheapadh faoi fho-alt (2) nó (4), tréimhse oifige an stiúrthóra sin a
shocrú ar tréimhse í nach faide ná 5 bliana.

(8) Ní fhónfaidh stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne (seachas an
príomhfheidhmeannach) ar feadh tréimhse is faide ná 10 mbliana san iomlán.

(9) Beidh stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir
den sórt sin más rud é—

(a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í sa Stát nó i ndlínse
eile, agus má bhreithnítear amhlaidh é nó í, nach mbeidh deimhniú urscaoilte
faighte aige nó aici ón bhféimheacht sa dlínse sin,

(b) go gciontófar é nó í i gcion indíotáilte i ndáil le cuideachta (de réir bhrí Achtanna
na gCuideachtaí),

(c) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht,

(d) go ndícháileofar é nó í chun bheith, nó go srianfar é nó í ó bheith, ina stiúrthóir
ar aon chuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí), nó

(e) go mbeidh, i dtuairim an Aire, easaontacht leasa aige nó aici atá chomh
tábhachtach sin go gceanglaíonn sí air nó uirthi scor de bheith i seilbh na
hoifige sin.
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(10) Féadfaidh stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne, aon tráth, éirí as a
stiúrthóireacht trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an
éirí as ón dáta a shonrófar sa litir, nó an tráth a gheobhaidh an tAire an litir, cibé
acu is déanaí.

(11) Féadfaidh an tAire stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne a chur as oifig aon
tráth ar chúiseanna sonraithe, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, más rud é, i dtuairim an Aire, go mbeidh an comhalta tagtha chun
bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
a chomhlíonadh, nó gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh
sonraithe, nó más dealraitheach don Aire gur gá é nó í a chur as oifig chun go
gcomhlíonfaidh bord Ghrúpa na Sionainne feidhmeanna Ghrúpa na Sionainne go
héifeachtach.

(12) Más rud é go bhfaighidh stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne bás, go n-éireoidh
sé nó sí as oifig, go scoirfidh sé nó sí, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith dícháilithe
nó go gcuirfear as oifig é nó í, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, duine a cheapadh chun bheith ina stiúrthóir ar Ghrúpa
na Sionainne chun an corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh agus déanfar
an duine a cheapfar amhlaidh a cheapadh ar an modh céanna ar ar ceapadh an
stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne ba chúis leis an gcorrfholúntas.

(13) Cinnteoidh an tAire, a mhéid is indéanta agus ag féachaint do thaithí iomchuí, go
mbeidh cóimheá chothromasach ann idir fir agus mná i gcomhdhéanamh bhord
Ghrúpa na Sionainne.

(14) Féadfar stiúrthóirí de chuid Ghrúpa na Sionainne a cheapadh freisin chun fónamh
ar cheann amháin nó níos mó de bhoird fhochuideachtaí Ghrúpa na Sionainne,
lena n-áirítear ar bhoird Fhiontair Thráchtála na Sionainne agus Údarás Aerfort
na Sionna.

Cathaoirleach Bhord Ghrúpa na Sionainne

17. (1) Déanfaidh an tAire cathaoirleach bhord Ghrúpa na Sionainne (dá ngairtear an
“cathaoirleach” sa Chuid seo) a cheapadh, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

(2) Ceapfar an cathaoirleach go ceann tréimhse nach faide ná 5 bliana agus, faoi réir
fho-alt (8) d’alt 16, beidh sé nó sí in-athcheaptha.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an
cathaoirleach a chur as oifig aon tráth.

(4) Beidh an cathaoirleach i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh
an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Foireann

18. (1) Ceapfaidh Grúpa na Sionainne cibé comhaltaí foirne is cuí le Grúpa na Sionainne.

(2) Beidh comhalta foirne de chuid Ghrúpa na Sionainne i seilbh a oifige nó a hoifige
nó a fhostaíochta nó a fostaíochta ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh
Grúpa na Sionainne.
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(3) Íocfaidh Grúpa na Sionainne lena chomhaltaí foirne cibé luach saothair agus liúntais
i leith caiteachas is cuí leis an gcuideachta, ach sin faoi réir fho-alt (5) d’alt 19 i gcás
a phríomhfheidhmeannaigh.

(4) Maidir le haistriú úinéireacht Údarás Aerfort na Sionna nó Fhorbairt na Sionna
chuig Grúpa na Sionainne, ní oibreoidh sé chun gur measa na scálaí pá agus na
coinníollacha seirbhíse a bhain le foireann na gcuideachtaí sin díreach roimh lá
aistrithe Aerfort na Sionna nó lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, de réir
mar a bheidh, ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon
cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann.

Príomhfheidhmeannach

19. (1) Beidh príomhfheidhmeannach ar Ghrúpa na Sionainne (ar a dtabharfar agus dá
ngairtear an “príomhfheidhmeannach” sa Chuid seo).

(2) Ceapfaidh bord Ghrúpa na Sionainne an príomhfheidhmeannach agus féadfaidh
bord Ghrúpa na Sionainne, le toiliú an Aire, é nó í a chur as oifig aon tráth ar
chúiseanna sonraithe.

(3) Beidh an príomhfheidhmeannach, tráth a cheaptha nó a ceaptha, arna cheapadh nó
arna ceapadh mar phríomhfheidhmeannach—

(a) ar Údarás Aerfort na Sionna, agus

(b) ar Fhiontair Thráchtála na Sionainne.

(4) (a) D’ainneoin aon ní san alt seo, maidir leis an duine a bheidh i seilbh oifige mar
phríomhfheidhmeannach ar Údarás Aerfort na Sionna, díreach roimh fhoirmiú
Ghrúpa na Sionainne, ceapfaidh bord Ghrúpa na Sionainne é nó í ina chéad nó
ina céad phríomhfheidhmeannach ar Ghrúpa na Sionainne agus ina
phríomhfheidhmeannach nó ina príomhfheidhmeannach ar Fhiontair Thráchtála
na Sionainne.

(b) Fónfaidh an duine dá dtagraítear i mír (a) mar phríomhfheidhmeannach ar
Ghrúpa na Sionainne, agus mar phríomhfheidhmeannach ar Fhiontair Thráchtála
na Sionainne, ar feadh a mbeidh fágtha dá théarma nó dá téarma mar
phríomhfheidhmeannach ar Údarás Aerfort na Sionna.

(5) Beidh an príomhfheidhmeannach i seilbh oifige ar feadh cibé téarma agus ar cibé
téarmaí agus coinníollacha agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha (lena
n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais i
leith caiteachas) a chinnfidh bord Ghrúpa na Sionainne le toiliú an Aire arna
thabhairt le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus íocfar é nó í
as airgead a bheidh faoina réir ag Grúpa na Sionainne.

(6) Seachas mar a fhoráiltear in áiteanna eile sa Chuid seo, ní bheidh an
príomhfheidhmeannach i seilbh aon oifig nó post eile a bhfuil díolaíochtaí iníoctha
ina leith, gan toiliú bhord Ghrúpa na Sionainne.

(7) Má chuirtear an príomhfheidhmeannach as oifig, measfar gur cuireadh é nó í as oifig
phríomhfheidhmeannach Údarás Aerfort na Sionna agus Fhiontair Thráchtála na
Sionainne an tráth céanna.
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Cathaoirleach agus stiúrthóirí fochuideachtaí

20. (1) Ní bheidh níos mó ná 6 stiúrthóir, lena n-áirítear cathaoirleach, ar bhord
fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne.

(2) D’ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí agus faoi réir fho-alt (3), maidir le
stiúrthóirí nó cathaoirleach, nó maidir le stiúrthóirí agus cathaoirleach, aon
fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne a shonróidh an tAire i scríbhinn,
déanfaidh Grúpa na Sionainne iad a cheapadh, agus féadfaidh Grúpa na Sionainne
iad a chur as oifig, le toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire.

(3) D’ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, féadfar cathaoirleach bhord
Ghrúpa na Sionainne, ar a ainmniúchán nó ar a hainmniúchán féin, agus le toiliú i
scríbhinn ón Aire, a cheapadh mar chathaoirleach ar bhord fochuideachta de chuid
Ghrúpa na Sionainne agus féadfaidh an tAire é nó í a chur as oifig.

(4) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “fochuideachta” Údarás Aerfort na Sionna,
Fiontair Thráchtála na Sionainne agus a fhochuideachtaí, agus aon fhochuideachta
eile arna foirmiú nó arna fáil faoi alt 14 a bhfuil na scaireanna eisithe go léir ina
scairchaipiteal á sealbhú ag Grúpa na Sionainne nó thar a cheann.

Cuntais agus iniúchtaí

21. (1) Coimeádfaidh Grúpa na Sionainne gach cuntas is cuí agus is gnách de réir
cheanglais Achtanna na gCuideachtaí.

(2) Déanfaidh Grúpa na Sionainne cuntais a choimeádfar de bhun fho-alt (1) a chur
faoi bhráid iniúchóra gach bliain lena n-iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta
sin, déanfaidh Grúpa na Sionainne cóipeanna den chuntas sochair agus dochair, den
ráiteas faoi shreabhadh airgid, den chlár comhardaithe, de cibé cuntais eile (más
ann) de na cuntais arna gcoimeád ag Grúpa na Sionainne a ordóidh an tAire, de
thuarascáil an iniúchóra ar na cuntais agus den tuarascáil chuig na scairshealbhóirí
don bhliain chuntasaíochta a bheidh i gceist, a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an
tAire faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Déanfaidh Grúpa na Sionainne, má cheanglaíonn an tAire air amhlaidh, cibé faisnéis
a thabhairt don Aire, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, agus i gcomhair cibé
tréimhse, a cheanglóidh sé nó sí, i leith aon chlár comhardaithe nó cuntas eile nó
aon tuarascáil maidir lena chuntais ó Ghrúpa na Sionainne nó ó aon fhochuideachtaí
dá chuid nó i ndáil le beartas agus oibríochtaí (seachas oibríochtaí ó lá go lá) Ghrúpa
na Sionainne nó aon fhochuideachtaí dá chuid.

Tuarascáil an chathaoirligh

22. (1) Déanfaidh an cathaoirleach, díreach tar éis iniúchadh dá dtagraítear in alt 21(2),
tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Aire faoi ghníomhaíochtaí Ghrúpa na
Sionainne agus faoi ghníomhaíochtaí aon fhochuideachtaí le linn na bliana sin.

(2) Áireofar i dtuarascáil faoin alt seo—

(a) ráiteas faoi gach forbairt shuntasach a bhfuil baint ag Grúpa na Sionainne léi
agus a tharla an bhliain sin (lena n-áirítear Grúpa na Sionainne d’fháil scaireanna
nó do bhunú fochuideachtaí),
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(b) ráiteas faoi na hiasachtaí a fuair Grúpa na Sionainne,

(c) tuairisc ar na nithe a cheapann an cathaoirleach a eascróidh sa bhliain
chuntasaíochta díreach tar éis na bliana sin (nó, i gcás go measfaidh an
cathaoirleach gur cuí é in aon chás áirithe, aon bhliain chuntasaíochta dá éis
sin) a d’fhéadfadh difear a dhéanamh go feadh aon mhéid suntasach do Ghrúpa
na Sionainne,

(d) ráiteas, de réir mar is fearr is eol don chathaoirleach nó mar a chreideann sé nó
sí, maidir le Grúpa na Sionainne, i dtaobh na nithe seo a leanas—

(i) ar comhlíonadh gach ceann de na nithe seo a leanas nó ar cloíodh leo, is é
sin le rá—

(I) ceanglais an Achta seo nó aon achtacháin eile, i ndáil le cuntais Ghrúpa
na Sionainne agus ráitis i dtaobh ghnóthaí airgeadais Ghrúpa na
Sionainne,

(II) alt 25,

(III) ordacháin faoi alt 27(1),

(IV) ceanglais aon achtacháin nó ionstraime arna déanamh faoi achtachán, i
ndáil le húdarás poiblí do dhéanamh conradh le haon duine maidir leis
an duine sin do sholáthar earraí nó seirbhísí don údarás sin,

(V) aon chód iompair do stiúrthóirí agus do chomhaltaí foirne fiontar Stáit
arna eisiúint ag an Rialtas, ag an Aire nó ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe,

agus

(ii) ar tugadh aird ar na nithe seo a leanas—

(I) treoirlínte arna n-eisiúint faoi alt 27(4),

(II) treoirlínte arna n-eisiúint ag an Rialtas nó ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, i ndáil le húdarás poiblí do dhéanamh conradh le
haon duine maidir leis an duine sin do sholáthar earraí nó seirbhísí don
údarás sin,

(III) treoirlínte arna n-eisiúint ag an Rialtas nó ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, i ndáil le cuntais fiontar Stáit nó ráitis i leith ghnóthaí
airgeadais Ghrúpa na Sionainne,

(IV) treoirlínte arna n-eisiúint ag an Rialtas nó ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe i ndáil leis an luach saothair a bheidh le híoc ag
fiontair Stáit lena bpríomhfheidhmeannaigh,

(e) más rud é, maidir le haon ní dá dtagraítear—

(i) i mír (d)(i), go luafar nár comhlíonadh é nó nár cloíodh leis, nó

(ii) i mír (d)(ii), go luafar nár tugadh aird air,
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míniú ar an gcúis gur mainníodh é a chomhlíonadh nó cloí leis nó aird a thabhairt air, de
réir mar a bheidh.

(3) San alt seo, ciallaíonn “fiontar Stáit” cuideachta (de réir bhrí Achtanna na
gCuideachtaí) ina bhfuil aon scair amháin nó níos mó sa scairshealbhán á sealbhú
ag Aire den Rialtas agus a bhfuil a príomhchuspóirí (mar atá luaite ina meabhrán
comhlachais) forordaithe go hiomlán nó go páirteach le reacht.

Scéimeanna aoisliúntais – Grúpa na Sionainne

23. (1) Faoi réir fho-alt (8), déanfaidh Grúpa na Sionainne scéim nó scéimeanna, chun
sochair aoisliúntais a dheonú do cibé comhaltaí d’fhoireann (lena n-áirítear
príomhfheidhmeannaigh) Ghrúpa na Sionainne agus a fhochuideachtaí a chinnfidh
sé, nó i leith an chéanna, a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Le gach scéim den sórt sin, socrófar an tráth scoir agus na coinníollacha scoir do na
daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais iníoctha leo nó ina leith faoin scéim agus
féadfar tráthanna agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le scéim ina dhiaidh sin a
ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo.

(4) Déanfaidh Grúpa na Sionainne aon scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt
seo, má cheadaíonn an tAire í, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Déanfar foráil le haghaidh achomharc i scéim a dhéanfar faoin alt seo.

(6) Ní dheonóidh Grúpa na Sionainne sochair aoisliúntais ná ní dhéanfaidh Grúpa na
Sionainne aon socruithe eile chun sochar den sórt sin a sholáthar do chomhalta
d’fhoireann Ghrúpa na Sionainne, nó d’fhoireann fochuideachta de chuid Ghrúpa
na Sionainne, seachas de réir scéim faoin alt seo, nó ar cibé slí eile a cheadóidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

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

(8) Más rud é, díreach sula mbunaítear scéim faoin alt seo, go bhfuil scéim i ngníomh
ag Údarás Aerfort na Sionna chun sochair aoisliúntais a dheonú do chomhaltaí dá
fhoireann, nó ina leith, de réir alt 32 (arna chur isteach le halt 34) d’Acht 1998,
féadfar an scéim sin a sholáthar chun sochair do cibé comhaltaí d’fhoireann (lena n-
áirítear príomhfheidhmeannaigh) Ghrúpa na Sionainne, agus d’fhoireann a
fhochuideachtaí go léir nó aon fhochuideachta dá chuid, a chinnfidh Grúpa na
Sionainne.

Comhaltas de Thithe an Oireachtais nó de Pharlaimint na hEorpa

24. (1) Más rud é, maidir le stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó fochuideachta de
chuid Ghrúpa na Sionainne—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,
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(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1997, é
nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó aon

fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne, de réir mar a bheidh.

(2) Más rud é, maidir le duine a bheidh fostaithe ag Grúpa na Sionainne nó ag

fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó chun

bheith ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1997, é

nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte sin,

beidh sé nó sí air sin ar iasacht ó fhostaíocht ag Grúpa na Sionainne nó aon

fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne, de réir mar a bheidh, agus ní

íocfaidh Grúpa na Sionainne nó aon fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne

leis nó léi, ná ní bheidh sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ó Ghrúpa na

Sionainne nó aon fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne, aon luach saothair

nó liúntais i leith na tréimhse dar tosach an tráth a ainmneofar nó a thoghfar

amhlaidh é nó í, nó an tráth a mheasfar amhlaidh é nó í a bheith tofa (de réir mar

a bheidh), agus dar críoch an tráth a scoirfidh an duine sin de bheith ina chomhalta

nó ina comhalta de cheachtar Teach nó den Pharlaimint sin.

(3) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar

Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin nó is comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh

sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta

den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó

fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne nó chun bheith fostaithe in aon cháil

ag Grúpa na Sionainne nó ag fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-alt sin mar fho-alt lena

dtoirmisctear tréimhse atá luaite ann a ríomh mar sheirbhís leis an gcuideachta nó

le fochuideachta de chuid na cuideachta chun críocha aon phinsin, aiscí nó liúntais

eile is iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás.

(5) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na

hEorpa, 1997.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna áirithe

25. (1) Más rud é, ag cruinniú de stiúrthóirí Ghrúpa na Sionainne nó aon fhochuideachta

dá chuid, go n-eascróidh aon cheann de na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann Grúpa na Sionainne nó fochuideachta de chuid Ghrúpa na

Sionainne nó socrú den sórt sin atá beartaithe,
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(b) conradh nó comhaontú eile le Grúpa na Sionainne nó le fochuideachta de chuid
Ghrúpa na Sionainne nó conradh nó comhaontú eile den sórt sin atá beartaithe,

(c) Grúpa na Sionainne nó fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne do
thabhairt, do dheonú nó d’athnuachan deimhnithe, léasa, ceadúnais, údaraithe
nó ionstraim cheadaithe, nó

(d) Grúpa na Sionainne nó fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne do
chúlghairm, do chealú, do tharraingt siar, d’fhionraí nó d’fhormhuiniú
deimhnithe, ceadúnais, údaraithe nó ionstraim cheadaithe,

ansin, aon stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne, nó de chuid na fochuideachta
céadluaite, atá i láthair ag an gcruinniú agus ag a bhfuil leas ábhartha sa ní ar shlí seachas
ina cháil nó ina cáil mar stiúrthóir den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé nó sí an leas sin agus cineál an leasa do Ghrúpa na Sionainne nó
don fhochuideachta chéadluaite ag an gcruinniú,

(ii) ní imreoidh sé nó sí aon tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le haon tionchar a
imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil leis an ní,

(iii) ní bheidh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú nó ag an gcuid sin den chruinniú ar
lena linn a phléifear an ní,

(iv) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú a dhéanfaidh na stiúrthóirí
maidir leis an ní, agus

(v) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní.

(2) I gcás go nochtfar leas ábhartha de bhun an ailt seo, déanfar an nochtadh a
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann agus, fad a bheidh an
cruinniú ag déileáil leis an ní lena mbaineann an nochtadh, ní áireofar an stiúrthóir
a dhéanfaidh an nochtadh sa chóram don chruinniú.

(3) Más rud é, ag cruinniú de stiúrthóirí Ghrúpa na Sionainne nó fochuideachta de
chuid Ghrúpa na Sionainne, go n-eascróidh ceist i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó
fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne dá réir, agus mainneachtain aige nó
aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe,
faoi réir fho-alt (4), an cheist a chinneadh, agus is breith chríochnaitheach a bheidh
i mbreith chathaoirleach an chruinnithe, agus i gcás go ndéanfar ceist den sórt sin a
chinneadh amhlaidh, déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an
chruinnithe.

(4) Más rud é, ag cruinniú de Ghrúpa na Sionainne nó d’fhochuideachta de chuid
Ghrúpa na Sionainne, gurb é nó í cathaoirleach an chruinnithe an stiúrthóir a
mbeidh ceist lena mbaineann fo-alt (3) le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh
stiúrthóirí eile Ghrúpa na Sionainne nó na fochuideachta de chuid Ghrúpa na
Sionainne atá ag freastal ar an gcruinniú duine dá líon a roghnú chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú d’fhonn an cheist lena
mbaineann a chinneadh.

(5) I gcás stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó fochuideachta de chuid Ghrúpa
na Sionainne ar stiúrthóir é nó í freisin ar aon fhochuideachta de chuid Ghrúpa na
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Sionainne nó ar Ghrúpa na Sionainne, de réir mar a bheidh, ní mheasfar, maidir leis
an leas a chruthaítear dá dhroim sin, gur leas é a bheidh le nochtadh agus a mbeidh
gníomh le déanamh ina leith faoi fho-alt (1).

(6) I gcás gur deimhin leis an Aire gur sháraigh stiúrthóir fo-alt (1), féadfaidh an tAire,
más cuí leis nó léi, agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an
stiúrthóir sin a chur as oifig agus, i gcás go gcuirfear duine as oifig de bhun an fho-
ailt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun bheith ina stiúrthóir ar Ghrúpa
na Sionainne nó ar fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne.

(7) Níl feidhm ag alt 194 (arna leasú le halt 2 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2009)
d’Acht na gCuideachtaí, 1963 maidir le stiúrthóir de chuid Ghrúpa na Sionainne nó
fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne.

(8) Ní mheasfar go ndéanfaidh aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon rialach dlí lena
gcuirtear srian ar stiúrthóirí de chuid Ghrúpa na Sionainne nó fochuideachta de
chuid Ghrúpa na Sionainne aon leas a bheith acu i gconarthaí le Grúpa na Sionainne
nó le fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne.

Comhaltaí foirne do nochtadh leasanna áirithe

26. (1) Más rud é, maidir le comhalta d’fhoireann Ghrúpa na Sionainne nó d’fhoireann
fochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne, go mbeidh leas ábhartha aige nó
aici ar shlí seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin, in aon
chonradh, comhaontú nó socrú nó in aon chonradh, comhaontú nó socrú atá
beartaithe, ar páirtí ann Grúpa na Sionainne nó an fhochuideachta, nó i ní dá
dtagraítear i mír (c) nó (d) d’fho-alt (1) d’alt 25—

(a) déanfaidh an duine sin a leas agus cineál an leasa sin a nochtadh do Ghrúpa na
Sionainne nó don fhochuideachta, de réir mar a bheidh,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidil an chonartha, an chomhaontaithe
nó an tsocraithe nó in aon bhreithniú ag comhaltaí d’fhoireann Ghrúpa na
Sionainne nó na fochuideachta i ndáil leis sin nó i ndáil leis an ní réamhráite, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le tionchar a imirt,
ar bhreith a bheidh le tabhairt ar an ní ná ní dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh i
ndáil leis an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú nó leis an ní
réamhráite.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí fostaíochta nó conarthaí beartaithe
fostaíochta de chuid comhaltaí d’fhoireann Ghrúpa na Sionainne le Grúpa na
Sionainne nó de chuid comhaltaí d’fhoireann fochuideachta de chuid Ghrúpa na
Sionainne leis an bhfochuideachta sin.

(3) I gcás go sáróidh duine an t-alt seo, féadfaidh Grúpa na Sionainne nó an
fhochuideachta de chuid Ghrúpa na Sionainne, de réir mar a bheidh, cibé athruithe
is cuí leis nó léi a dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha fostaíochta an duine nó
conradh fostaíochta an duine a fhoirceannadh.

An tAire do thabhairt ordachán do Ghrúpa na Sionainne agus d’eisiúint treoirlínte chuige

27. (1) Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt i scríbhinn do Ghrúpa na Sionainne i
ndáil le Grúpa na Sionainne do chomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo, á
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cheangal air cibé beartais de chuid an Rialtais a shonraítear san ordachán a
chomhlíonadh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfar ordachán faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le hordachán a measann an tAire go mbaineann sé
le slándáil an Stáit nó le slándáil Aerfort na Sionna nó le sábháilteacht in Aerfort
na Sionna.

(4) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint chuig Grúpa na Sionainne (lena n-áirítear
treoirlínte beartais agus airgeadais) maidir lena fheidhmeanna a chomhall.

(5) Déanfaidh Grúpa na Sionainne—

(a) ordachán arna thabhairt dó faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, agus

(b) aird a thabhairt ar aon treoirlínte arna n-eisiúint chuige faoi fho-alt (4).

CUID 4

Scaireanna a Aistriú chuig Grúpa na Sionainne

Lá aistrithe Aerfort na Sionna agus lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne

28. (1) A luaithe is féidir tar éis lá foirmithe Ghrúpa na Sionainne, agus tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, déanfaidh an tAire
a fhoráil, le hordú, gan gá a bheith ann le haon tíolacas nó sannadh—

(a) maidir le húinéireacht na scaireanna uile—

(i) a shealbhaíonn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i
scairchaipiteal Údarás Aerfort na Sionna, go mbeidh sí arna dílsiú do Ghrúpa
na Sionainne, agus

(ii) a shealbhaíonn daoine ar iontaobhas don Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe i scairchaipiteal Údarás Aerfort na Sionna, go mbeidh sí arna
dílsiú do Ghrúpa na Sionainne,

cibé lá a cheapfaidh an tAire san ordú (dá ngairtear lá aistrithe Aerfort na
Sionna san Acht seo), agus

(b) maidir le húinéireacht na scaireanna uile—

(i) a shealbhaíonn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i
scairchaipiteal Fhorbairt na Sionna, go mbeidh sí arna dílsiú do Ghrúpa na
Sionainne, agus

(ii) a shealbhaíonn daoine ar iontaobhas don Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe i scairchaipiteal Fhorbairt na Sionna, go mbeidh sí arna dílsiú
do Ghrúpa na Sionainne,

cibé lá a cheapfaidh an tAire san ordú (dá ngairtear lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na
Sionainne san Acht seo).
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(2) Ní bheidh aon chomaoin iníoctha ag Grúpa na Sionainne i leith na scaireanna a
dhílsítear do Ghrúpa na Sionainne faoin alt seo.

(3) Ní dhéanfaidh Grúpa na Sionainne na scaireanna a aistrítear faoi fho-alt (1) a
dhiúscairt gan toiliú an Aire arna thabhairt tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Scor de chomhaltas bhoird Údarás Aerfort na Sionna agus Fhorbairt na Sionna

29. (1) Na comhaltaí de bhord Údarás Aerfort na Sionna atá i seilbh oifige díreach roimh
lá aistrithe Aerfort na Sionna, scoirfidh siad d’oifig a shealbhú an lá sin.

(2) Na comhaltaí de bhord Fhorbairt na Sionna atá i seilbh oifige díreach roimh lá
aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, scoirfidh siad d’oifig a shealbhú an lá
sin.

Údarás Aerfort na Sionna Teoranta

30. A luaithe is féidir tar éis lá aistrithe Údarás Aerfort na Sionna, déanfar Údarás Aerfort
na Sionna a athchlárú faoi Acht na gCuideachtaí, 1963, mar chuideachta
phríobháideach faoi theorainn scaireanna agus ar nó ó lá a athchláraithe mar
chuideachta den sórt sin, tabharfar Shannon Airport Authority Limited air, sa Bhéarla,
nó Údarás Aerfort na Sionna Teoranta, sa Ghaeilge.

CUID 5

Athstruchtúrú Cuideachtaí Aerfoirt

Údarás Aerfort Chorcaí

31. (1) San alt seo (seachas i bhfo-ailt (7) agus (9)), ciallaíonn “Údarás Aerfort Chorcaí”

Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta a bunaíodh faoi alt 6(2)

d’Acht 2004.

(2) Díscaoiltear Údarás Aerfort Chorcaí ar cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

(3) Tar éis Údarás Aerfort Chorcaí a dhíscaoileadh agus a dhliteanais (más ann) a

dhiúscairt—

(a) déanfar an t-airgead go léir a bheidh fágtha a íoc isteach sa Státchiste, agus

(b) déanfar aon sócmhainní a bheidh fágtha a dhiúscairt de réir mar a ordóidh an

tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(4) Tar éis Údarás Aerfort Chorcaí a dhíscaoileadh ní dhéanfar cuideachta a fhoirmiú

agus a chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí faoin ainm sin ach amháin de réir an

ailt seo.

(5) Ar Údarás Aerfort Chorcaí a dhíscaoileadh, scoirfear d’aon socrú arna dhéanamh

idir Údarás Aerfort Chorcaí agus Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath faoi alt 8(1)(a)

d’Acht 2004.
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(6) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, roimh lá ceaptha Chorcaí, a chur faoi deara—

(a) go ndéanfar cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna a fhoirmiú agus a chlárú
faoi Achtanna na gCuideachtaí faoi réim agus de réir na gcoinníollacha a leagtar
síos leis an alt seo agus le hAcht 2004, agus

(b) ar agus ó lá ceaptha Chorcaí, go ndéanfar Aerfort Chorcaí a dhílsiú don
chuideachta sin agus go ndéanfaidh an chuideachta sin Aerfort Chorcaí a
bhainistiú, a oibriú agus a fhorbairt.

(7) Is é Cork Airport Authority, public limited company, sa Bhéarla, nó Údarás Aerfort
Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, sa Ghaeilge, an t-ainm a bheidh ar an
gcuideachta a mbeidh Aerfort Chorcaí le dílsiú di, agus a mbeidh Aerfort Chorcaí
le bainistiú agus le hoibriú aici.

(8) Leasaítear alt 6 d’Acht 2004—

(a) i bhfo-alt (2), trí mhír (a) a scriosadh, agus

(b) i bhfo-alt (3), trí mhír (a) a scriosadh.

(9) Aon tagairt in Acht 2004 d’Údarás Aerfort Chorcaí is tagairt í d’Údarás Aerfort
Chorcaí arna fhoirmiú agus arna bhunú faoin alt seo.

(10) Leasaítear Acht 1998 in alt 10, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)
(a cuireadh isteach le mír (4) den Sceideal a ghabhann le hAcht 2004):

“(2) Déanfaidh Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, a luaithe is
féidir, tar éis lá ceaptha Chorcaí faoi alt 5 den Acht um Aerfoirt Stáit, 2004,
cibé líon scaireanna i scairchaipiteal na cuideachta a chinnfidh an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an lá sin a eisiúint chuig an Aire sin
den Rialtas gan íocaíocht uaidh nó uaithi.”.

(11) Leasaítear Acht 2004 in alt 12, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt
(4) agus (5):

“(4) Gach duine is comhalta d’fhoireann daa agus a oibríonn go hiomlán nó go
príomha i dtaca le hAerfort Chorcaí díreach roimh lá ceaptha Chorcaí, déanfar
é nó í a aistriú an lá sin chuig foireann Údarás Aerfort Chorcaí agus tiocfaidh
sé nó sí, an lá sin, chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann
Údarás Aerfort Chorcaí.

(5) Gach duine is comhalta d’fhoireann daa ach nach n-oibríonn i dtaca le hAerfort
Bhaile Átha Cliath, nó díreach roimh lá ceaptha Chorcaí, le hAerfort Chorcaí
ach a bhfuil seirbhísí comhroinnte in aerfort Stáit i gceist lena chuid oibre nó
lena cuid oibre, fanfaidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na
cuideachta a leanann de na seirbhísí comhroinnte a sholáthar nó a ainmníonn
an tAire chun na seirbhísí sin a sholáthar nó déanfar é nó í a aistriú chuig
foireann na cuideachta sin agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann na cuideachta sin.”.

(12) Tá éifeacht le fo-ailt (3) go (11) an lá a cheapfar faoi fho-alt (2).
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(13) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 10 d’Acht 2004—

“10. (1) Is é a bheidh i scairchaipiteal údaraithe Údarás Aerfort Chorcaí cibé méid,
arna roinnt i scaireanna €1 an ceann, a chinnfidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe ó am go ham tar éis dul i gcomhairle leis an Aire.

(2) Féadfaidh Údarás Aerfort Chorcaí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe arna thabhairt tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, scaireanna a
roinnt ina n-aicmí éagsúla agus aon chearta, pribhléidí nó coinníollacha a chur
ag gabháil leis na haicmí sin.

(3) Eiseoidh Údarás Aerfort Chorcaí 38,100 scair chuig an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe agus féadfaidh sé, ó am go ham, cibé líon scaireanna ar a
gcomhaontóidh an tAire agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a
eisiúint dá éis sin chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(4) Eiseoidh Údarás Aerfort Chorcaí scair amháin chuig gach duine de shínitheoirí
a mheabhráin comhlachais agus sealbhóidh na sínitheoirí sin na scaireanna sin
ar iontaobhas don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus gníomhóidh
siad i ndáil leis na scaireanna sin, de réir mar a ordóidh an tAire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

(5) D’ainneoin alt 6(4), tá feidhm ag ailt 9, 10 agus 11 (arna leasú leis an Sceideal)
d’Acht 1998 maidir le hÚdarás Aerfort Chorcaí.”.

(14) Ó lá ceaptha Chorcaí, aon tagairt d’Aer Rianta i leith Aerfort Chorcaí in aon
achtachán nó in aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán, tá sí le léamh mar
thagairt d’Údarás Aerfort Chorcaí.

(15) Roimh lá ceaptha Chorcaí, aon tagairt d’Aer Rianta i leith Aerfort Chorcaí in aon
achtachán nó in aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán, tá sí le léamh mar
thagairt do daa.

Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath a athainmniú mar daa

32. (1) Déanfar Dublin Airport Authority, public limited company, ar a dtugtar Údarás
Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí theoranta, sa Ghaeilge, a
athainmniú, sa Bhéarla, mar daa, public limited company, agus, sa Ghaeilge, mar
daa, cuideachta phoiblí theoranta. Déanfaidh daa a mheabhrán comhlachais agus
a airteagail chomhlachais a leasú chun an t-athrú sin ar an ainm a léiriú.

(2) Aon tagairt in Acht 2004 nó in aon achtachán nó ionstraim reachtúil eile nó in aon
doiciméad nó imeachtaí eile d’Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, tá sí le léamh
mar thagairt do daa.

Leasuithe iarmhartacha a bhaineann leis na hailt sin roimhe seo

33. (1) Leasaítear Acht 2004—

(a) in alt 4—

(i) sa mhíniú ar “cuideachta” trí “daa” a chur in ionad “Údarás Aerfort Bhaile
Átha Cliath”,
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(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Údarás Aerfort
Bhaile Átha Cliath”:

“ciallaíonn ‘daa’ daa, cuideachta phoiblí theoranta;”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Údarás Aerfort
na Sionna”:

“tá le ‘Údarás Aerfort na Sionna’ an bhrí a shanntar dó in alt 2 den Acht
um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014;”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Aerfort Stáit”:

“ciallaíonn ‘Aerfort Stáit’ aerfort sa Stát, arna bhainistiú agus arna rialú
ag cuideachta;”,

(b) in alt 6, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Aon tagairt d’Aer Rianta in aon achtachán eile nó in aon ionstraim eile
arna déanamh faoi achtachán, tá sí le léamh mar thagairt—

(a) do daa,

(b) d’Údarás Aerfort na Sionna, agus

(c) ó lá ceaptha Chorcaí, d’Údarás Aerfort Chorcaí,

nó d’aon cheann díobh, de réir mar a bheidh.”,

(c) in alt 8—

(i) trí fho-ailt (1) go (4) a scriosadh, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Beidh Aerfort Bhaile Átha Cliath agus, go dtí lá ceaptha Chorcaí,
beidh Aerfort Chorcaí, dílsithe do daa, agus déanfaidh daa Aerfort
Bhaile Átha Cliath agus, go dtí lá ceaptha Chorcaí, Aerfort Chorcaí,
a bhainistiú, a oibriú agus a fhorbairt.”.

(d) in alt 9—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Beidh meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais daa agus,
óna lá ceaptha, beidh meabhrán comhlachais agus airteagail
chomhlachais Údarás Aerfort Chorcaí, i cibé foirm, i gcomhréir leis
na hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014, a cheadóidh an
tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Beidh airteagail chomhlachais daa agus, óna lá ceaptha, beidh
airteagail chomhlachais Údarás Aerfort Chorcaí, i gcomhréir le halt
22(3) d’Acht 1998.”,
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agus

(ii) i bhfo-alt (9), trí “agus Údarás Aerfort na Sionna” a scriosadh,

agus

(e) in alt 14, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) San alt seo, ciallaíonn ‘cuideachta’ daa nó Údarás Aerfort Chorcaí, de
réir mar a bheidh.”.

(2) Leasaítear Acht 2001—

(a) in alt 32(2) (a cuireadh isteach le halt 22(1)(a) d’Acht 2004), trí “daa” a chur in
ionad “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath”, agus

(b) in alt 33 (a cuireadh isteach le halt 22(4) d’Acht 2004), trí “daa” a chur in ionad
an leagain chuí gramadaí de “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” gach áit a
bhfuil sé.

(3) Leasaítear Acht 1998 (arna leasú leis an Sceideal a ghabhann le hAcht 2004)—

(a) in alt 2(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cuideachta”:

“ciallaíonn ‘cuideachta’—

(a) i gCuid II, in ailt 22, 27 go 31 agus 33 go 35 de Chuid IV—

(i) daa, cuideachta phoiblí theoranta, agus

(ii) daa, cuideachta phoiblí theoranta agus, ó lá ceaptha Chorcaí,
Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta,

agus

(b) in aon fhoráil eile—

(i) daa, cuideachta phoiblí theoranta,

(ii) Údarás Aerfort na Sionna (de réir bhrí alt 2 den Acht um Aerfoirt
Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014), agus

(iii) ó lá ceaptha Chorcaí, Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí
theoranta;”,

(b) in alt 8, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Is iad seo a leanas a fhéadfaidh imeachtaí mar gheall ar chion a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair—

(a) i gcás go mbainfidh an cion le hAerfort Bhaile Átha Cliath, daa,

(b) i gcás go mbainfidh an cion le hAerfort na Sionna, Údarás Aerfort na
Sionna, nó
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(c) i gcás go mbainfidh an cion le hAerfort Chorcaí, daa, roimh lá ceaptha
Chorcaí, agus Údarás Aerfort Chorcaí, ón lá sin.”,

(c) in alt 9, trí “daa” a chur in ionad “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” gach áit
a bhfuil sé,

(d) in alt 13, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Ní mó aon tráth áirithe comhiomlán an airgid arna fháil ar iasacht faoin
alt seo ná na méideanna seo a leanas—

(a) i gcás daa agus aon cheann dá fhochuideachtaí, ó lá ceaptha Bhaile
Átha Cliath, €1.8 billiún, agus

(b) i gcás Údarás Aerfort Chorcaí agus aon cheann dá fhochuideachtaí, ó
lá ceaptha Chorcaí, €100 milliún,”,

(e) in alt 22(1), trí “daa, cuideachta phoiblí theoranta” a chur in ionad “Údarás
Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí theoranta”,

(f) in alt 48, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh—

(a) daa, i ndáil le hAerfort Bhaile Átha Cliath,

(b) Údarás Aerfort na Sionna, i ndáil le hAerfort na Sionna, agus

(c) daa, roimh lá ceaptha Chorcaí, agus, ón lá sin, Údarás Aerfort Chorcaí,
i ndáil le hAerfort Chorcaí,

cibé daoine nó aicmí daoine is cuí leis a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh
údaraithe.”,

agus

(g) in alt 51, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh—

(a) daa, i ndáil le hAerfort Bhaile Átha Cliath,

(b) Údarás Aerfort na Sionna, i ndáil le hAerfort na Sionna, agus

(c) roimh lá ceaptha Chorcaí, daa, agus ón lá sin, Údarás Aerfort Chorcaí,
i ndáil le hAerfort Chorcaí,

cibé fostaithe agus cibé líon fostaithe dá chuid is cuí leis a cheapadh chun bheith
ina ndaoine údaraithe chun críocha an Achta seo.”.

(4) Aon tagairt in aon achtachán eile nó in aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán
(seachas achtachán dá dtagraítear san alt seo), ar tagairt í—

(a) d’Aer Rianta, tá sí le léamh mar thagairt—

(i) do daa,
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(ii) d’Údarás Aerfort na Sionna, agus

(iii) ó lá ceaptha Chorcaí, d’Údarás Aerfort Chorcaí,

nó d’aon cheann díobh, de réir mar a bheidh, agus

(b) d’Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, tá sí le léamh mar thagairt do daa.

(5) Aon tagairt don chuideachta in aon ionstraim arna déanamh faoi Acht 1998,
forléireofar í mar thagairt do chuideachta (de réir bhrí alt 2(1) den Acht sin arna
chur isteach le fo-alt (3)(a)).

Leasú ar scéimeanna aoisliúntais

34. (1) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 32 (arna leasú le mír 16 den Sceideal a
ghabhann le hAcht 2004) d’Acht 1998:

“Scéimeanna aoisliúntais

32. (1) Féadfaidh cuideachta scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a dheonú
nó a sholáthar do cibé comhaltaí nó iarchomhaltaí is cuí léi d’fhoireann na
cuideachta nó d’fhoireann fochuideachtaí de chuid na cuideachta (lena n-
áirítear príomhfheidhmeannaigh), nó ina leith, a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Aire, agus déanfaidh an chuideachta an scéim sin, má cheadaíonn
an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe í, a chur i
gcrích de réir a téarmaí.

(2) Féadfaidh feidhm a bheith ag scéim arna hullmhú faoi fho-alt (1) maidir le
cuideachta amháin nó maidir le níos mó ná cuideachta amháin.

(3) Le gach scéim lena mbaineann fo-alt (1), socrófar tráth agus coinníollacha scoir
gach duine a mbeidh sochair aoisliúntais iníoctha leis nó léi nó ina leith faoin
scéim, agus féadfar tráthanna agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí
éagsúla daoine.

(4) Féadfar gach scéim faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm le scéim ina dhiaidh
sin a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar sa tslí chéanna
le scéim lena mbaineann fo-alt (1).

(5) Maidir le haon ní san alt seo, ní mheasfar gur ní é lena gcuirtear scéim láithreach
ó bhail.

(6) Ní dhéanfaidh cuideachta scéim lena leasaítear nó lena gcúlghairtear scéim
láithreach a chur i gcrích (ach amháin i gcás scéim lena leasaítear nó lena
gcúlghairtear scéim AAÉ) mura mbeidh sí ceadaithe ag an Aire le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Ní dheonóidh cuideachta aon sochar aoisliúntais ná ní dhéanfaidh sí aon
socruithe eile chun sochar den sórt sin a sholáthar do chomhalta d’fhoireann na
cuideachta nó d’fhoireann fochuideachta de chuid na cuideachta, nó ina leith,
ach amháin—

(a) de réir scéim faoin alt seo nó scéim láithreach, nó
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(b) le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(8) Féadfaidh cuideachta, ar thosach feidhme scéime arna hullmhú aici faoi fho-alt
(1), ciste nua a bhunú le haghaidh gach scéim den sórt sin, arna riaradh ag
iontaobhaithe a cheapfaidh an chuideachta, ar ciste é as a ndéanfar sochair
aoisliúntais is iníoctha faoin scéim sin a íoc nó a sholáthar tríd an gciste nó aon
chuid de a úsáid.

(9) Déanfar foráil le haghaidh achomharc i scéim a dhéanfaidh cuideachta faoin
alt seo.

(10) Aon scéim a dhéanfaidh cuideachta faoin alt seo, leagfar í faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus, má dhéanann ceachtar
Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin scéim.

(11) San alt seo, ní fholaíonn tagairt d’iarchomhaltaí d’fhoireann cuideachta nó
fochuideachta de chuid cuideachta tagairt d’iarchomhaltaí den sórt sin a tháinig
chun bheith agus a bhí, tar éis scor de bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann na
cuideachta nó fochuideachta de chuid na cuideachta, ina gcomhaltaí
d’fhoireann aon fhostóra eile a bhí páirteach i scéim AAÉ, mura gcinnfidh an
chuideachta a mhalairt.

(12) San alt seo—

ciallaíonn ‘scéim láithreach’—

(a) scéim AAÉ, nó

(b) scéim chun sochair aoisliúntais a dheonú do chomhaltaí d’fhoireann Aer
Rianta International, cuideachta phoiblí theoranta, nó ina leith, ar scéim í a
bheidh i ngníomh ar an Acht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014
a rith,

agus folaíonn sé, mar a gceadaítear sin sa chomhthéacs, tagairt don scéim sin arna
leasú le scéim lena mbaineann fo-alt (6), de réir mar is cuí;

ciallaíonn ‘scéim AAÉ’ Scéim Aoisliúntais Aerlínte Éireann (Fostaithe Ginearálta) a
bheidh i ngníomh ar an Acht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014 a rith (lena
n-áirítear aon leasuithe arna ndéanamh ar an scéim sin tar éis an tAcht sin a rith).

Comhalta de scéim AAÉ do dhul isteach i scéim pinsean ceirde eile

32A. (1) I gcás go gcomhaontóidh comhalta de scéim AAÉ is fostaí de chuid
cuideachta nó de chuid aon duine eile atá páirteach mar fhostóir i scéim
AAÉ teacht chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de scéim pinsean
ceirde eile (dá ngairtear ‘an scéim eile’ san fho-alt seo) cibé acu is scéim—

(a) i gcás cuideachta, a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a chuirfear
i gcrích de réir alt 32, nó
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(b) i gcás aon fhostóir eile de chuid comhalta de scéim AAÉ, a bhunóidh a
fhostóir nó a fostóir,

ansin le héifeacht ón dáta a thiocfaidh an comhalta de scéim AAÉ chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den scéim eile—

(i) scoirfidh an comhalta sin de scéim AAÉ d’aon sochar aoisliúntais faoi scéim
AAÉ a fhabhrú i leith seirbhíse tar éis an dáta a théann sé nó sí isteach sa
scéim eile, agus déileálfar leis an gcomhalta sin de scéim AAÉ faoi fhorálacha
scéim AAÉ amhail is gur foirceannadh a sheirbhís nó a seirbhís ar an dáta
sin agus teideal aige nó aici chun sochair iarchurtha, agus

(ii) scoirfidh an comhalta sin de scéim AAÉ agus fostóir an chomhalta sin d’aon
dliteanas d’aon chineál a bheith orthu aon ranníoc a íoc le scéim AAÉ le
haghaidh an chomhalta sin de scéim AAÉ nó ina leith i leith seirbhíse tar éis
an dáta a chuaigh sé nó sí isteach sa scéim eile,

más rud é nach dtarlaíonn na hiarmhairtí dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i)
agus (ii) ar shlí eile faoin dlí.

(2) Ní oibríonn fo-alt (1) chun teorainn a chur le hiontaobhaithe scéim AAÉ i
bhfeidhmiú aon chumhachta a thugtar dóibh le halt 32B.

(3) San alt seo, tá le ‘scéim AAÉ’ an bhrí a shanntar dó in alt 32(12).

Cumhacht an iontaobhaí chun forálacha scéim AAÉ a leasú

32B. (1) (a) D’ainneoin aon ní in aon fhoráil de scéim AAÉ, féadfaidh iontaobhaithe
na scéime sin cibé leasuithe a dhéanamh ar fhorálacha na scéime sin a
mheasfaidh siad is cuí ar mhaithe le leasanna foriomlána chomhaltaí na
scéime agus ag féachaint go cuí do leasanna na n-earnálacha éagsúla
comhaltaí, ag féachaint do cibé nithe a mheasfaidh na hiontaobhaithe
is cuí lena n-áirítear an t-easnamh i maoiniú na scéime, an tionchar a
d’fhéadfadh a bheith ag an easnamh ar leasanna na n-earnálacha
comhaltaí agus aon fhorálacha aoisliúntais eile arna ndéanamh do na
comhaltaí sin nó d’aon duine díobh, chun foráil a dhéanamh—

(i) gurb amhlaidh, le héifeacht ó dháta a chinnfidh na hiontaobhaithe, go
scoirfear de shochair a fhabhrú faoin scéim agus den dliteanas ranníoc a
dhéanamh leis an scéim go comhuaineach do gach comhalta den sórt sin,
nó d’aon chomhaltaí díobh, agus dá bhfostóirí agus go ndéileálfar le haon
chomhalta nó comhaltaí den sórt sin faoi fhorálacha scéim AAÉ amhail
is gur foirceannadh a sheirbhís nó a seirbhís ar an dáta sin agus teideal
aige nó aici nó acu chun sochair iarchurtha, agus

(ii) maidir le cibé athruithe eile is gá chun éifeacht a thabhairt don leasú dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó a leanann as an leasú sin.

(b) Ní gá do na hiontaobhaithe toiliú na gcomhaltaí nó toiliú cuideachta nó
fostóra eile atá páirteach i scéim AAÉ nó toiliú aon duine eile dá dtagraítear
in aon fhoráil de scéim AAÉ a fháil chun na cumhachtaí a thugtar dóibh leis
an bhfo-alt a fheidhmiú.
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(c) Ní theorannaítear leis an bhfo-alt seo aon chumhacht chun aon fhoráil de
scéim AAÉ a leasú ar cumhacht é a dhílsítear, ar leith ón alt seo, do na
hiontaobhaithe ná aon chumhachtaí eile de chuid na n-iontaobhaithe de bhun
na scéime.

(2) Más rud é go ndéanfaidh iontaobhaithe scéim AAÉ, ag gníomhú dóibh go
hionraic agus go réasúnach, na cumhachtaí a thugtar dóibh faoi fho-alt (1)(a) a
fheidhmiú, déanfar iad agus scéim AAÉ a urscaoileadh ó aon oibleagáid chun
sochair a sholáthar is inchurtha síos do sheirbhís i scéim AAÉ ar an dáta a
scoirtear de shochair a fhabhrú agus tar éis an dáta sin.

(3) Más rud é gur gá, i dtuairim na n-iontaobhaithe, aon leasú a dhéanamh ar scéim
AAÉ chun aon ordachán ón Údarás Pinsean faoi alt 50 d’Acht na bPinsean,
1990, a chomhlíonadh, tar éis iarratas ó na hiontaobhaithe nó ar shlí eile faoin
alt sin, ní gá, chun amhras a sheachaint, toiliú na gcomhaltaí nó toiliú cuideachta,
toiliú fostóra eile atá páirteach i scéim AAÉ nó toiliú aon duine eile dá
dtagraítear in aon fhoráil den scéim a fháil.

(4) San alt seo, tá le ‘scéim AAÉ’ an bhrí a shanntar dó in alt 32(12).

(5) I gcás go bhfeidhmeoidh iontaobhaithe scéim AAÉ na cumhachtaí a thugtar
dóibh faoi fho-alt (1)(a), scoirfear de shochair chaomhnaithe a athluacháil faoi
scéim AAÉ de réir alt 33 d’Acht na bPinsean, 1990, agus ní tharlóidh aon
athluacháil eile ar shochair de chuid scéim AAÉ dá éis sin.

(6) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (5) i ngníomh ar cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an
tAire le hordú nó le horduithe ar an lá céanna nó, faoi threoir fo-alt ar leith, ar
laethanta éagsúla.”.

(2) Aisghairtear alt 9 den Acht um Aer Lingus, 2004.

CUID 6

Fiontair Thráchtála na Sionainne

Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta a athainmniú mar
Fhiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta

35. (1) Déanfar Shannon Free Airport Development Limited, ar a dtugtar Cuideachta
Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta sa Ghaeilge, a athainmniú
mar Shannon Commercial Enterprises Limited, sa Bhéarla, nó mar Fhiontair
Thráchtála na Sionainne Teoranta, sa Ghaeilge. Déanfaidh an chuideachta a
meabhrán comhlachais agus a hairteagail chomhlachais a leasú chun an t-athrú sin
ar an ainm a léiriú.

(2) Aon tagairt in aon achtachán, ionstraim reachtúil nó doiciméad nó imeachtaí eile
do Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, tá sí le
léamh mar thagairt d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta.

Beidh Fiontair Thráchtála na Sionainne inchurtha faoi cháin ar ioncam

36. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997—
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(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 229:

“Fiontair Thráchtála na Sionainne Teo.

229A. (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cuideachta’ Fiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta;

ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’, i ndáil le sócmhainn, an tréimhse dar thosach

an dáta a fuarthas an tsócmhainn, nó má sealbhaíodh an tsócmhainn an 6

Aibreán 1974, an dáta sin, agus dar chríoch an 31 Nollaig 2013;

ciallaíonn ‘tréimhse úinéireachta’, i ndáil le sócmhainn, an tréimhse dar thosach

an dáta a fuarthas an tsócmhainn, nó má sealbhaíodh an tsócmhainn an 6

Aibreán 1974, an dáta sin, agus dar chríoch dáta diúscartha na sócmhainne;

ciallaíonn ‘brabúis nó gnóchain iomchuí’ cibé méid de bhrabúis nó de ghnóchain

na cuideachta is inchurtha síos d’aon chíos i leith aon áitribh nó d’aon fháltais i

leith aon éasúna.

(2) Deonófar díolúine ó cháin is inmhuirearaithe faoi Chás V de Sceideal D i

leith brabúis nó gnóchain iomchuí sa tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2014

agus dar críoch an 31 Nollaig 2015.

(3) I gcás go mbeidh an chuideachta inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás

V de Sceideal D i leith brabúis nó gnóchain iomchuí, déanfar na brabúis

nó na gnóchain iomchuí a laghdú de mhéid atá—

(a) maidir le tréimhsí cuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach

sa bhliain 2016, comhionann le dhá thrian de na brabúis nó na gnóchain

iomchuí sin, agus

(b) maidir le tréimhsí cuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach

sa bhliain 2017, comhionann le haon trian de na brabúis nó na gnóchain

iomchuí sin.

(4) Chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, i gcás go

bhfabhróidh gnóchan chuig an gcuideachta ó shócmhainn a dhiúscairt tar

éis an 31 Nollaig 2013, ní gnóchan inmhuirearaithe an cion sin den

ghnóchan arb ionannas dó an chomhréir chéanna den ghnóchan atá idir

fad na tréimhse cáilithí agus fad na tréimhse úinéireachta.”,

(b) i Sceideal 4, trí mhír 92 a scriosadh, agus

(c) i Sceideal 15, trí mhír 25 a scriosadh.

Leasú ar achtacháin áirithe

37. (1) Leasaítear alt 165 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, sa mhíniú ar

“gníomhaireacht forbartha” trí “Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na

Sionna Teoranta,” a scriosadh.
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(2) Leasaítear an míniú ar “údarás poiblí” in alt 4 den Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe, 2004—

(a) i mír (g) trí “a sholáthar;” a chur in ionad “a sholáthar, nó”, agus

(b) trí mhír (h) a scriosadh.

(3) Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste (Leasú), 1993, trí “Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna
Teoranta” a scriosadh ón liosta atá sa Sceideal.

(4) Leasaítear an Chéad Sceideal (a cuireadh isteach le halt 24 den Acht um Páirteachas
Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1988) a ghabhann leis an Acht um Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontair Stáit), 1977—

(a) (i) trí “Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta” a scriosadh ón liosta atá i gCuid
II den Sceideal sin, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa liosta atá sa Chuid sin:

“daa, cuideachta phoiblí theoranta

daa, cuideachta phoiblí theoranta roimh lá ceaptha Chorcaí (de réir bhrí an
Achta um Aerfoirt Stáit, 2004) agus tar éis an lae sin, Údarás Aerfort
Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta”,

(b) trí “Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta” a
scriosadh ón liosta atá i gCuid III den Sceideal sin.

(5) Déanfar an tagairt in Airteagal 2 den Ordú fá na hAchtanna um Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988 (An Lá Ceaptha) (Aer Rianta), 1989 (I.R.
Uimh. 96 de 1989) d’Aer Rianta a léamh mar thagairt—

(a) do daa, agus

(b) tar éis lá ceaptha Chorcaí, d’Údarás Aerfort Chorcaí.

Talamh a aistriú

38. (1) Féadfaidh an tAire, le hordú, na tailte go léir nó aon talamh i gcomharsanacht
Aerfort na Sionna, nó maoin seachas talamh, arna ndílsiú nó arna dílsiú don Aire
agus a úsáideann Fiontair Thráchtála na Sionainne nó a mbeartaítear go
n-úsáidfidh Fiontair Thráchtála na Sionainne iad nó í i gcomhlíonadh a
bhfeidhmeanna, a aistriú, gan tíolacas nó sannadh, chuig Fiontair Thráchtála na
Sionainne, aon tráth tar éis lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne.

(2) Ní oibríonn fo-alt (1) chun aon mhianraí nó aon chearta mianadóireachta nó cearta
ar thógáil mianraí a dhílsiú d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí, nó cead a dheonóidh an tAire i ndáil le talamh, nó i
ndáil le maoin seachas talamh, a aistrítear faoin alt seo chuig Fiontair Thráchtála na
Sionainne, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an aistriú, leanfaidh sé i
bhfeidhm amhail is gur dheonaigh Fiontair Thráchtála na Sionainne é.
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(4) Féadfaidh an tAire, ar a thionscnamh nó ar a tionscnamh féin, agus déanfaidh sé nó
sí ar iarratas ó Fhiontair Thráchtála na Sionainne, deimhniú a eisiúint i leith talamh
sonraithe nó maoin shonraithe, nó ina leith araon, á dheimhniú de réir mar is cuí
leis nó léi, maidir leis an talamh nó leis an maoin, nó maidir leo araon, a dhílsítear
d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne, gur dílsíodh amhlaidh é nó í, agus is fianaise
dhochloíte an deimhniú ar na fíorais a dheimhnítear amhlaidh.

(5) Ar thalamh a aistriú chuig Fiontair Thráchtála na Sionainne faoi fho-alt (1), beidh
gach ábhar i gcaingean i leith na talún sin, a bhí dílsithe don Aire díreach roimh an
lá sin, arna dhílsiú d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne gan aon tíolacas nó sannadh.

(6) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne
de bhua fho-alt (5), féadfaidh Fiontair Thráchtála na Sionainne, amhail ar an agus
ón aistriú faoi fho-alt (1), agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a
fhorfheidhmiú, ina ainm féin agus ní gá d’Fhiontair Thráchtála na Sionainne nó don
Aire fógra faoin dílsiú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt don duine atá faoi
cheangal ag an ábhar i gcaingean.

(7) San alt seo, ciallaíonn “aistriú” maidir le talamh nó maoin seachas talamh aistriú,
díol nó léasú na talún nó na maoine sin, fara comaoin nó gan chomaoin.

Leasú ar an Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

39. (1) Leasaítear an tAcht Aerphoirt Neamhchustam, 1947 in alt 2, tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3) (a cuireadh isteach le halt 25(1) d’Acht 2004):

“(3) Chun críocha an Achta seo, is é a bheidh san aerfort—

(a) talamh is le Fiontair Thráchtála na Sionainne Teoranta de thuras na huaire,
agus

(b) talamh is le hÚdarás Aerfort na Sionna, cuideachta phoiblí theoranta, de
thuras na huaire.”.

(2) Aisghairtear alt 25(1) den Acht um Aerfoirt Stáit, 2004.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar an lá a aistreofar talamh chuig Fiontair
Thráchtála na Sionainne faoi alt 38.

Sealbháin chothromais a aistriú

40. (1) Gach scair, d’aicme ar bith, i ngach ceann de na cuideachtaí a shonraítear i Sceideal
2 agus a bhí, díreach roimh lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, dílsithe
d’Fhorbairt na Sionna, beidh sí ar an lá sin arna dílsiú d’Fhiontraíocht Éireann.

(2) Déanfaidh Fiontraíocht Éireann, a luaithe is indéanta tar éis lá aistrithe Fhiontair
Thráchtála na Sionainne, a chur in iúl do gach ceann de na cuideachtaí a shonraítear
i Sceideal 2 go bhfuil scaireanna sa chuideachta lena mbaineann dílsithe
d’Fhiontraíocht Éireann de bhua fho-alt (1) agus déanfaidh an chuideachta sin sonraí
faoin dílsiú sin a thaifeadadh in aon chlár a cheanglaítear ar an gcuideachta a
choimeád i leith na scaireanna.

(3) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le gach ceann de na cuideachtaí a shonraítear i
Sceideal 2 d’ainneoin aon srian i meabhrán comhlachais nó in airteagail
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chomhlachais na cuideachta nó in aon ionstraim eile a bhaineann le scaireanna sa
chuideachta lena mbaineann a dhílsiú nó a aistriú.

(4) Gach ceart agus dliteanas de chuid Fhiontair Thráchtála na Sionainne a eascróidh
de bhua aon chonradh a bheidh i bhfeidhm díreach roimh lá aistrithe Fhiontair
Thráchtála na Sionainne agus a bhaineann le haon scaireanna arna n-aistriú de bhua
an ailt seo, beidh sé, ar an lá sin, arna aistriú chuig Fiontraíocht Éireann.

(5) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann leis an alt seo,
féadfaidh Fiontraíocht Éireann agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a
fhorfheidhmiú nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a
fhorfheidhmiú i gcoinne Fhiontraíocht Éireann, ina hainm féin, agus ní gá
d’Fhiontraíocht Éireann fógra a thabhairt d’aon duine i dtaobh aon cheart nó
dliteanas a aistriú leis an alt seo.

Cearta agus oibleagáidí de chuid Fhiontair Thráchtála na Sionainne a aistriú

41. Maidir le cearta, dualgais agus oibleagáidí uile Fhiontair Thráchtála na Sionainne i
ndáil le haon chomhaontú deontais, litir tairisceana deontais nó ceadú deontais a
dhéanfaidh nó a cheadóidh Forbairt na Sionna roimh lá aistrithe Fhiontair Thráchtála
na Sionainne, aistreofar iad chuig Gníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire) nó chuig
Fiontraíocht Éireann de réir mar a chinnfidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Scéimeanna aoisliúntais Fhorbairt na Sionna do leanúint i bhfeidhm

42. (1) Gach scéim nó socrú i ndáil le haoisliúntas arna riaradh ag Forbairt na Sionna
díreach roimh lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, leanfaidh sí nó sé i
bhfeidhm an lá sin amhail is dá mba é nó í an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta
a rinne í nó é.

(2) (a) Gach dliteanas, dualgas, oibleagáid agus maoiniú (lena n-áirítear méaduithe
pinsin agus íocaíochtaí pinsin fhorlíontaigh) a eascróidh de bhua oibriú scéime nó
socraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a bheidh curtha i gcrích ag Forbairt na
Sionna díreach roimh lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, beidh sé nó
sí, ar lá aistrithe Fhiontair Thráchtála na Sionainne, arna aistriú nó arna haistriú
chuig an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

(b) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an Aire Post, Fiontar
agus Nuálaíochta, féadfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú nó féadfar agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne an Aire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta, in ainm an Aire sin den Rialtas, agus ní gá don Aire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta fógra a thabhairt d’aon duine i dtaobh aon cheart
nó dliteanas a aistriú leis an alt seo.

(3) Féadfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta a cheangal ar chomhlacht
iomchuí cibé seirbhísí riaracháin pinsin a chur i gcrích thar a cheann nó thar a ceann
a shonróidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta i scríbhinn i ndáil le scéim nó
socrú lena mbaineann fo-alt (1).

(4) Déanfaidh comhlacht iomchuí, nuair a cheanglóidh an tAire Post, Fiontar agus
Nuálaíochta air déanamh amhlaidh, cibé seirbhísí riaracháin pinsin a chur i gcrích a
shonróidh sé nó sí faoi fho-alt (3) i ndáil le scéim nó le socrú lena mbaineann fo-
alt (1).
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(5) Féadfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ordacháin i scríbhinn a thabhairt

do chomhlacht iomchuí i ndáil le haon seirbhís riaracháin pinsin arna sonrú aige nó

aici faoi fho-alt (3).

(6) Comhlíonfaidh comhlacht iomchuí aon ordacháin a thabharfaidh an tAire Post,

Fiontar agus Nuálaíochta faoi fho-alt (5).

(7) I gcás go gceanglóidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar chomhlacht

iomchuí an tseirbhís riaracháin pinsin a shonraítear i mír (b) d’fho-alt (9) a chur i

gcrích i ndáil le scéim nó socrú lena mbaineann fo-alt (1), soláthróidh sé nó sí suim

airgid don chomhlacht iomchuí a bheidh comhionann le méid iomlán na sochar a

bheidh dlite faoin mír sin chun a chumasú don chomhlacht sin an íocaíocht sin

a dhéanamh.

(8) Déanfaidh comhlacht iomchuí cibé faisnéis a bhaineann le seirbhísí riaracháin pinsin

a chuireann sé i gcrích faoi fho-alt (4) agus a cheanglóidh an tAire Post, Fiontar

agus Nuálaíochta ó am go ham a sholáthar don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “seirbhís riaracháin pinsin” i ndáil le scéim nó le socrú lena mbaineann fo-
alt (1)—

(a) aon sochar aoisliúntais is iníoctha le haon chomhalta den scéim nó den socrú sin,

nó ina leith, a ríomh,

(b) aon sochar aoisliúntais a bheidh dlite d’aon chomhalta den scéim nó den socrú

sin, nó ina leith, a íoc leis an gcomhalta nó leis an duine eile lena mbaineann thar

ceann an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta,

(c) taifid a bhaineann le comhaltaí, nó taifid i leith comhaltaí, den scéim nó den

socrú sin a chothabháil, nó

(d) cibé seirbhís eile a shonróidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta chun an

scéim nó an socrú sin a riaradh thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “comhlacht iomchuí”—

(a) Fiontraíocht Éireann,

(b) GFT,

(c) Fondúireacht Eolaíochta Éireann,

(d) an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na Éireann.

Tosach Feidhme Chuid 6

43. Tiocfaidh an Chuid seo (seachas alt 39) i ngníomh ar lá aistrithe Fhiontair Thráchtála

na Sionainne.
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CUID 7

Leasuithe Ilghnéitheacha – Aerfoirt

Toirmeasc ar aerárthach a dhallrú

44. (1) Aon duine a dhíríonn nó a lonraíonn solas d’aon turas nó go meargánta—

(a) ar phíolóta nó ar chomhphíolóta aerárthaigh, nó ina threo nó ina treo,

(b) ar dhuine a bhfuil baint aige nó aici le heitilt aerárthaigh a oibriú, nó ina threo
nó ina treo, nó

(c) ar dhuine atá ag cur seirbhísí rialaithe aerthráchta i gcrích, nó ina threo nó ina
treo,

ar shlí ina bhféadfadh an solas an píolóta nó an duine a dhallrú nó a mhearú, nó mearbhall
a chur air nó uirthi, le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, déanann sé nó
sí cion.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) i gcás gur pearsa aonair an duine – fíneáil nach mó ná €50,000, nó príosúnacht
ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) i gcás gur comhlacht corpraithe an duine – fíneáil nach mó ná €250,000 a
chur air.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “aerárthach” aon mheaisín atá in ann taca a fháil san atmaisféar ó
fhrithghníomhuithe an aeir, seachas frithghníomhuithe an aeir in aghaidh dhromchla an
domhain;

ciallaíonn “seirbhís rialaithe aerthráchta” seirbhís a sholáthraítear—

(a) chun imbhualadh idir aerárthaí agus, ar an limistéar ainlithe, idir aerárthaí agus
bacainní, a chosc, agus

(b) chun sreabhadh ordúil aerthráchta a luathú agus a chothabháil.

Fodhlíthe aerfoirt

45. Leasaítear alt 15 d’Acht 2004—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (o):

“(o) foráil a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—
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(i) feiste doghluaisteachta a dhaingniú d’aon fheithicil a bheidh loctha
contrártha d’fhodhlíthe arna ndéanamh faoin alt seo nó a bheidh
loctha gan an muirear a íoc a bheidh socraithe chun an fheithicil
a locadh,

(ii) feiste doghluaisteachta den sórt sin a bhaint,

(iii) feithicil a rinneadh doghluaiste amhlaidh a aistriú, a choinneáil, a
stóráil agus a scaoileadh, agus

(iv) feithiclí atá a gcoinneáil a dhiúscairt.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Aon duine a sháróidh foráil d’fhodhlí arna dhéanamh faoin alt seo a
ndéarfar sna fodhlíthe gur foráil phionósach í, déanfaidh sé nó sí cion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur
air nó uirthi.

(9A) Más rud é, i ndáil le feithicil inneallghluaiste a locadh in aerfort, go
ndéanfar sárú ar fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (9), déanfaidh gach
duine de na daoine seo a leanas cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi—

(a) úinéir cláraithe na feithicle, agus

(b) más ábhar do chomhaontú fruiltiomána an fheithicil ar an ócáid atá i
gceist, an duine a mbeidh an fheithicil fruilithe leis nó léi faoin
gcomhaontú, agus

(c) más rud é nach é nó nach í an duine a loc an fheithicil úinéir cláraithe
na feithicle nó an duine a bhfuil an fheithicil fruilithe leis nó léi faoi
chomhaontú fruiltiomána, an duine céadluaite.

(9B) I gcás go gcúisítear duine i gcion—

(a) faoi fho-alt (9A)(a), is cosaint dó nó di é a shuíomh go raibh an fheithicil
á húsáid ag duine eile ar an ócáid atá i gceist agus—

(i) gur úsáid neamhúdaraithe úsáid na feithicle lenar sáraíodh an
fhoráil, nó

(ii) go raibh an fheithicil faoi réir comhaontú fruiltiomána ar an ócáid
sin,

nó

(b) faoi fho-alt (9A)(b), is cosaint dó nó di é a shuíomh go raibh an
fheithicil á húsáid ag duine eile ar an ócáid atá i gceist agus gur úsáid
neamhúdaraithe úsáid na feithicle lenar sáraíodh an fhoráil.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (16):
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“(16) San alt seo—

ciallaíonn ‘cuideachta’—

(a) daa, i ndáil le hAerfort Bhaile Átha Cliath,

(b) Údarás Aerfort na Sionna, i ndáil le hAerfort na Sionna, nó

(c) daa, roimh lá ceaptha Chorcaí, agus Údarás Aerfort Chorcaí, ó lá

ceaptha Chorcaí, i ndáil le hAerfort Chorcaí;

ciallaíonn ‘feiste doghluaisteachta’ feiste nó fearas atá deartha nó

oiriúnaithe lena daingniú nó lena dhaingniú d’fheithicil, ar chuid den

fheithicil, ionas nach féidir í a thiomáint nó a chur ag gluaiseacht ar

shlí eile.

(17) San alt seo agus in ailt 27 agus 27A, tá le ‘comhaontú fruiltiomána’,

‘feithicil inneallghluaiste’ agus ‘úinéir cláraithe’ na bríonna a shanntar

dóibh, faoi seach, leis an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961.”.

Féadfaidh aerfort muirir a ghearradh as locadh feithiclí agus as feistí doghluaisteachta a
bhaint, etc.

46. Féadfaidh cuideachta (de réir bhrí alt 15 d’Acht 2004) saoráidí loctha a sholáthar agus

muirir a shocrú i leith feithicil a locadh ina haerfort agus chun feiste doghluaisteachta

atá daingnithe d’fheithicil a bhaint nó i leith feithicil a aistrítear, a choinnítear, a

stóráiltear, a scaoiltear nó a dhiúscraítear faoi fhodhlíthe arna ndéanamh faoi alt

15(3)(o) d’Acht 2004.

Ceanglas feithiclí a bheidh loctha go neamhdhleathach a ghluaiseacht in imthosca áirithe

47. (1) I gcás go bhfaighidh oifigeach údaraithe feithicil atá ag fanacht ina stad nó loctha

in áit in aerfort de shárú ar fhodhlíthe arna ndéanamh faoi alt 15 d’Acht 2004,

féadfaidh sé nó sí—

(a) má tá an duine ar dealraitheach go bhfuil an fheithicil faoina rialú san fheithicil

nó gar don fheithicil, a cheangal ar an duine an fheithicil a ghluaiseacht ón áit

sin, nó

(b) más rud é nach bhfuil aon duine san fheithicil agus gur dealraitheach nach bhfuil

aon duine a bhfuil an fheithicil faoina rialú i gcomharsanacht na feithicle, a chur

faoi deara an fheithicil a ghluaiseacht ón áit sin.

(2) I gcás go mainneoidh duine ar dealraitheach go bhfuil an fheithicil faoina rialú, ar

cheanglas a chur air nó uirthi faoi fho-alt (1), an fheithicil a ghluaiseacht láithreach,

féadfaidh oifigeach údaraithe a chur faoi deara an fheithicil a ghluaiseacht.

(3) I gcás go ndéantar feithicil a ghluaiseacht faoin alt seo, íocfaidh an t-úinéir nó an

duine ar dealraitheach go bhfuil an fheithicil faoina rialú na costais a ghabhann leis

an bhfeithicil a ghluaiseacht agus ní ceadmhach an fheithicil a scaoileadh go dtí go

nglanfar na costais sin.
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(4) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas arna chur air nó uirthi
ag oifigeach údaraithe faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

Cumhachtaí oifigeach údaraithe in aerfort

48. (1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, ar mhaithe le hoibriú cuí, nó slándáil nó
sábháilteacht aerfoirt, nó slándáil nó sábháilteacht daoine, aerárthaí nó maoine
eile in aerfort, gach ní nó aon ní díobh seo a leanas a dhéanamh:

(a) duine a stopadh san aerfort;

(b) a cheangal ar dhuine san aerfort—

(i) a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh a thabhairt agus fianaise
eile ar a chéannacht nó a céannacht a thabhairt ar aird lena hiniúchadh,

(ii) i gcás go bhfuil feithicil inneallghluaiste á tiomáint aige nó aici nó go bhfuil
feithicil inneallghluaiste faoina rialú (de réir bhrí an Achta um Thrácht ar
Bhóithre, 1961), a cheadúnas tiomána nó a ceadúnas tiomána nó a chead
foghlaimeora nó a cead foghlaimeora (de réir bhrí an Achta um Thrácht ar
Bhóithre, 1961) a thabhairt ar aird lena iniúchadh,

(iii) a rá cén chúis go bhfuil sé nó sí san aerfort, nó

(iv) cuntas a thabhairt ar aon bhagáiste nó maoin eile a bheidh ina sheilbh nó
ina seilbh;

(c) a cheangal ar dhuine—

(i) a dhiúltaíonn fianaise eile ar a chéannacht nó a céannacht a thabhairt ar aird
lena hiniúchadh, nó, más rud é go bhfuil feithicil inneallghluaiste á tiomáint
aige nó aici nó go bhfuil feithicil inneallghluaiste faoina rialú, a cheadúnas
tiomána nó a ceadúnas tiomána nó a chead foghlaimeora nó a cead
foghlaimeora a thabhairt ar aird lena iniúchadh,

(ii) a dhiúltaíonn a rá cén chúis go bhfuil sé nó sí san aerfort,

(iii) a dhiúltaíonn cuntas a thabhairt ar aon bhagáiste nó maoin eile a bheidh ina
sheilbh nó ina seilbh;

(iv) a thugann ainm nó seoladh, nó a thugann cúis go bhfuil sé nó sí san aerfort,
arb eol don oifigeach údaraithe, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air nó
uirthi, é nó í a bheith bréagach nó cumtha, nó

(v) arb eol dó nó di, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air nó uirthi, nach bhfuil
cúis dhleathach aige nó aici le bheith san aerfort,

imeacht as an aerfort, nó as aon chuid de, nó féadfaidh sé nó sí an duine sin a
chur as an aerfort, nó as aon chuid de (trí fhorneart réasúnach a úsáid), nó
féadfaidh sé nó sí an duine sin a ghabháil gan bharántas;

(d) aon duine a ghabháil gan bharántas, ar duine é—
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(i) a ionsaíonn, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air nó uirthi gur ionsaigh sé,
duine eile in aerfort,

(ii) a dhéanann cion, nó arb eol dó nó di, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air
nó uirthi, go bhfuil cion déanta aige nó aici—

(I) faoi alt 2A (a cuireadh isteach le halt 65 d’Acht 1998) den Acht
Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1973,

(II) faoi alt 29 (i ndáil le sárú ar alt 19), 41 nó 43 den Acht
Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1988,

(III) faoi alt 47, 48, 49, 50 nó 51 d’Acht 1998, nó

(IV) faoi alt 44 den Acht seo,

(iii) a dhéanann cion, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air nó uirthi go bhfuil
cion déanta aige nó aici, faoi alt 15(9) d’Acht 2004 i leith sárú ar fhodhlíthe
arna ndéanamh faoi fho-alt (3)(a), (c), (d), (e) nó(g) den alt sin a mhéid a
bhaineann an cion líomhnaithe le sábháilteacht nó slándáil an aerfoirt,
oibríochtaí thaobh an aeir nó aerárthaí nó daoine a úsáideann an t-aerfort, nó

(iv) arb eol dó nó di, nó a bhfuil drochamhras réasúnach air nó uirthi, go bhfuil
airceadal goidte ina sheilbh nó ina seilbh.

(2) I gcás go ndéanfaidh oifigeach údaraithe, nach comhalta den Gharda Síochána,
duine a ghabháil faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, an duine sin
a thabhairt isteach i gcoimeád comhalta den Gharda Síochána chun go ndéileálfar
leis nó léi de réir an dlí.

(3) I gcás go ndéanfar duine a ghabháil faoin alt seo, tógfaidh an comhalta an duine
chuig stáisiún Garda Síochána agus féadfar é nó í a choinneáil ann nó a ghabháil
agus a choinneáil ann de réir alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, agus, dá
réir sin, maidir leis an tagairt i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach le halt 9 den Acht
um Cheartas Coiriúil, 2006) den alt sin do “cion lena mbaineann an t-alt seo”, tá sí
le léamh mar thagairt a fholaíonn tagairt do chion dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(4) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil
fianaise ag duine ar a phearsa nó ar a pearsa nó i bhfeithicil ar chion a rinneadh
faoi na hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014, nó go bhfuil airceadal
goidte i seilbh duine nó i bhfeithicil, féadfaidh an t-oifigeach gan bharántas—

(a) cuardach a dhéanamh, nó a chur faoi deara cuardach a dhéanamh, ar an duine
agus, más dóigh leis an oifigeach gur gá é, an duine a choinneáil ar feadh cibé
tréimhse ama is gá le réasún chun an cuardach a dhéanamh,

(b) cuardach a dhéanamh, nó a chur faoi deara cuardach a dhéanamh, ar an
bhfeithicil agus chun an cuardach a dhéanamh, más dóigh leis an oifigeach gur
cuí, a cheangal ar an duine a bhfuil an fheithicil faoina rialú í a stopadh agus, tar
éis í a stopadh, gan an fheithicil a ghluaiseacht, nó, i gcás an fheithicil a bheith
ina stad cheana féin, gan í a ghluaiseacht, nó,

(c) aon ní a gheofar, i gcúrsa cuardach faoin bhfo-alt seo, agus a bhfuil drochamhras
ar aon oifigeach den sórt sin le réasún gur ní é a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil
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mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion den sórt sin nó gur airceadal

goidte é a urghabháil agus a choinneáil, nó a chur faoi deara é a urghabháil agus

a choinneáil.

(5) I gcás go gcinnfidh oifigeach údaraithe cuardach a dhéanamh ar dhuine, nó a chur

faoi deara cuardach a dhéanamh ar dhuine, faoi fho-alt (4), féadfaidh an t-oifigeach

a cheangal ar an duine an t-oifigeach sin a thionlacan go dtí áit chun é nó í a

chuardach amhlaidh.

(6) Féadfaidh oifigeach údaraithe feithicil a stopadh in aerfort agus féadfaidh sé nó sí a

cheangal go ndéanfar an fheithicil sin a ghluaiseacht lena hiniúchadh go dtí cibé áit

a ordóidh sé nó sí.

(7) I gcás go ngabhfaidh oifigeach údaraithe duine de bhun na gcumhachtaí a thugtar

dó nó di le fo-alt (1)(d)(iv), féadfaidh sé nó sí aon airceadal arb eol dó nó di, nó a

bhfuil drochamhras air nó uirthi le réasún, gur goideadh é, a choinneáil ina sheilbh

nó ina seilbh go dtí go suífear cibé acu a goideadh nó nár goideadh an t-airceadal.

(8) Aon duine ar cheangail oifigeach údaraithe air nó uirthi imeacht as aerfort, nó as

cuid d’aerfort, nó ar chuir oifigeach údaraithe é nó í amach as aerfort nó as cuid

d’aerfort, ní fhillfidh sé nó sí, an lá céanna, gan cead ó oifigeach údaraithe, ar an

aerfort nó ar an gcuid den aerfort ar ordaíodh dó nó di imeacht as nó aisti nó ar

cuireadh é nó í amach as nó aisti, de réir mar a bheidh.

(9) Aon duine a choiscfidh, a bhacfaidh nó a ionsóidh oifigeach údaraithe agus é nó í

ag feidhmiú aon cheann de na cumhachtaí a thugtar dó nó di leis an alt seo, nó a

mhainneoidh aon cheanglas dleathach ó oifigeach údaraithe faoin alt seo a

chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go

hachomair—

(a) i gcás go gcoiscfear nó go mbacfar an t-oifigeach, fíneáil d’aicme C a chur air nó

uirthi, nó

(b) i gcás go n-ionsófar an t-oifigeach, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi nó

príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó

uirthi.

(10) Aon duine a cheapfar mar oifigeach údaraithe faoi alt 48 d’Acht 1998, féadfar é

nó í a cheapadh mar oifigeach údaraithe i gcoitinne chun críocha na nAchtanna
Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014, nó chun críocha sonraithe.

(11) Aisghairtear ailt 33, 42 agus 48 den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair,

1988.

Díolúine oifigeach údaraithe agus daoine údaraithe

49. Ní bheidh oifigeach údaraithe nó duine údaraithe faoi dhliteanas in aon imeachtaí

maidir le haon ní a dhéanfar i bhfeidhmiú airbheartaithe chumhachtaí an oifigigh nó

an duine sin faoi na hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014, más deimhin leis

an gcúirt go ndearnadh an gníomh de mheon macánta agus go raibh forais réasúnacha

ann chun é a dhéanamh.
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Oifigigh údaraithe agus daoine údaraithe

50. (1) Leasaítear alt 2(1) d’Acht 1998 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “oifigeach údaraithe” agus “duine údaraithe”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’—

(a) comhalta den Gharda Síochána,

(b) i ndáil le haerfort Stáit, duine, nó duine a bhaineann le haicme daoine, a
bheidh údaraithe i scríbhinn chun feidhmeanna oifigigh údaraithe a
chomhlíonadh, leis na hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2014, nó
fúthu—

(i) i leith Aerfort Bhaile Átha Cliath, ag daa,

(ii) i leith Aerfort na Sionna, ag Údarás Aerfort na Sionna, agus

(iii) i leith Aerfort Chorcaí, roimh lá ceaptha Chorcaí, ag daa, agus ón lá sin,
ag Údarás Aerfort Chorcaí,

nó

(c) i ndáil le haerfort sa Stát, seachas aerfort Stáit, duine, nó duine a bhaineann
le haicme daoine, a bheidh údaraithe i scríbhinn ag an Aire chun na
feidhmeanna a thugtar d’oifigeach údaraithe leis na hAchtanna Aerfort agus
Eitlíochta, 1936 go 2014, nó fúthu, a chomhlíonadh;

ciallaíonn ‘duine údaraithe’ duine a bheidh ceaptha i scríbhinn chun na feidhmeanna
a thugtar do dhuine údaraithe leis an Acht seo nó faoin Acht seo a chomhlíonadh—

(a) i leith Aerfort Bhaile Átha Cliath, ag daa,

(b) i leith Aerfort na Sionna, ag Údarás Aerfort na Sionna, agus

(c) i leith Aerfort Chorcaí, roimh lá ceaptha Chorcaí, ag daa, agus ón lá sin, ag
Údarás Aerfort Chorcaí;”.

(2) Aon duine a bheidh ceaptha mar oifigeach údaraithe i ndáil le haerfort Stáit faoi na
hAchtanna Aerfort agus Eitlíochta, 1936 go 2004, agus a bheidh, díreach roimh an
Acht seo a rith, ina oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe in aerfort Stáit,
measfar, ar an Acht sin a rith, gur oifigeach údaraithe é nó í don aerfort sin.

Fógra um íocaíocht sheasta agus dearbhuithe

51. Cuirtear na hailt seo a leanas in ionad alt 27 d’Acht 2004:

“Fógra um íocaíocht sheasta

27. (1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha—

(a) ag oifigeach údaraithe i ndáil le haerfort Stáit dá bhfuil sé nó sí ina oifigeach
nó ina hoifigeach den sórt sin, nó
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(b) ag oifigeach don Aire nó duine eile arna cheapadh nó arna ceapadh ag an
Aire chun críocha an ailt seo i ndáil le haerfort nach aerfort Stáit,

chun a chreidiúint go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag duine—

(i) faoi alt 15(9) mar gheall ar fhoráil d’fhodhlí arna dhéanamh faoin alt sin a
shárú nó mar gheall ar mhainneachtain an fhoráil sin a chomhlíonadh,

(ii) faoi alt 2A(1) nó (2) (a cuireadh isteach le halt 65 d’Acht 1998) den Acht
Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1973, nó

(iii) faoi alt 47 den Acht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014,

féadfaidh sé nó sí fógra (‘fógra um íocaíocht sheasta) san fhoirm fhorordaithe a
sheirbheáil ar an duine, nó a chur faoi deara fógra den sórt sin a sheirbheáil ar an
duine, ar an modh a luaitear i bhfo-alt (2).

(2) I gcás go mbeidh fógra um íocaíocht sheasta le seirbheáil faoin alt seo—

(a) déanfar é a sheirbheáil go pearsanta nó leis an bpost ar an duine a
líomhnaítear go ndearna sé nó sí an cion, nó

(b) i gcás go raibh baint ag an gcion líomhnaithe le feithicil inneallghluaiste a
locadh in aerfort—

(i) déanfar é a sheirbheáil ar an duine a loc an fheithicil, nó

(ii) más rud é nach féidir an duine a shainaithint, déanfar é a ghreamú den
fheithicil, agus, a luaithe is indéanta dá éis sin, déanfar é a sheirbheáil
go pearsanta nó leis an bpost ar úinéir cláraithe na feithicle.

(3) Luafar an méid seo a leanas i bhfógra um íocaíocht sheasta—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion, nó, i gcás go ndéantar an fógra
a ghreamú d’fheithicil inneallghluaiste faoi fho-alt (2)(b)(ii), go líomhnaítear
go ndearnadh an cion a shonraítear san fhógra,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar tosach dáta an fhógra,
íocaíocht den mhéid iomchuí, agus an fógra ina teannta, a dhéanamh leis an
gcuideachta iomchuí nó leis an Aire, de réir mar a bheidh, ag an seoladh a
shonraítear san fhógra, agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe le linn na
tréimhse a shonrófar san fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a shonrófar
san fhógra le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.

(4) I gcás go ndéantar fógra um íocaíocht sheasta a sheirbheáil faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, le linn na tréimhse a shonrófar san
fhógra, an íocaíocht a shonrófar san fhógra, agus an fógra ina teannta, a
dhéanamh leis an gcuideachta iomchuí lena mbaineann nó leis an Aire ag an
seoladh a shonrófar san fhógra,
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(b) féadfaidh an chuideachta iomchuí nó an tAire, de réir mar a bheidh, an
íocaíocht a ghlacadh, admháil uirthi a eisiúint agus an t-airgead a íocfar
amhlaidh a choimeád, agus ní bheidh aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh
inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine a rinne í, agus

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe sa tréimhse a
shonrófar san fhógra, agus má dhéantar an íocaíocht a shonrófar amhlaidh
le linn na tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe.

(5) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is
ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht de bhun
fógra um íocaíocht sheasta.

(6) In aon imeachtaí i leith cion dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is fianaise é doiciméad
a airbheartaíonn a bheith ina dheimhniú nó ina admháil postála nó seachadta
ag an bPost nó ag seirbhís poist eile, nó thar a cheann nó thar a ceann, gur
postáladh nó gur seachadadh fógra um íocaíocht sheasta.

(7) Chun críocha fho-alt (3)(b), is é atá sa mhéid iomchuí—

(a) i leith cion a luaitear i bhfo-alt (1)(i) nó (iii) – €100, agus

(b) i leith cion a luaitear i bhfo-alt (1)(ii) – €250,

nó cibé méid eile i leith ceachtar de na méideanna sin a bheidh arna shonrú de thuras
na huaire i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire.

(8) D’fhonn foirm fógra um íocaíocht sheasta a fhorordú—

(a) féadfaidh an chuideachta iomchuí, i leith aerfort Stáit, fodhlíthe a
dhéanamh, nó

(b) féadfaidh an tAire, i leith aerfort nach aerfort Stáit rialacháin a dhéanamh,

lena bhforordófar foirm an fhógra.

(9) Déanfar íocaíocht méideanna iomchuí faoin alt seo a dhiúscairt ar mhodh a
chinnfidh an chuideachta iomchuí nó an tAire, de réir mar a bheidh.

(10) San alt seo, ciallaíonn ‘cuideachta iomchuí’—

(a) daa, i ndáil le haerfort Bhaile Átha Cliath,

(b) Údarás Aerfort na Sionna, i ndáil le haerfort na Sionna, agus

(c) roimh lá ceaptha Chorcaí, daa, agus ón lá sin Údarás Aerfort Chorcaí, i ndáil
le haerfort Chorcaí.

Dearbhú

27A. (1) I gcás go ndéantar fógra um íocaíocht sheasta a ghreamú d’fheithicil
inneallghluaiste nó a sheirbheáil ar úinéir cláraithe na feithicle de réir alt
27(2)(b)(ii) i leith cion líomhnaithe faoi alt 15(9) mar gheall ar shárú ar

47

Cd.7 A.51



Cd.7 A.51

48

[Uimh. 27.] [2014.]An tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014.

fhoráil d’fhodhlíthe faoin alt sin a bhaineann leis an bhfeithicil a locadh san
aerfort, beidh ráiteas san fhógra, nó beidh ráiteas ag gabháil leis an bhfógra,
á cheangal ar an úinéir cláraithe, más mian leis nó léi an méid seo a leanas
shuíomh—

(a) nach raibh an fheithicil á tiomáint aige nó aici, nó faoina rialú nó á húsáid
aige nó aici ar shlí eile an tráth a rinneadh an cion líomhnaithe lena
mbaineann, agus

(b) más rud é—

(i) gur údaraigh an t-úinéir cláraithe úsáid na feithicle, ainm agus seoladh
an duine a raibh an fheithicil faoina rialú an tráth ábhartha, nó

(ii) nach raibh an úsáid sin údaraithe, an méid sin,

tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a sheirbheálfar an fógra ar an úinéir cláraithe,
dearbhú a thabhairt d’oifigeach údaraithe, nó a chur chuige nó chuici, ag an seoladh
a bheidh san fhógra, ar an modh a bheidh sonraithe san fhógra, is dearbhú a bheidh
sínithe ag an úinéir cláraithe agus ina ndéarfar an méid sin,

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe cibé faisnéis réasúnach a éileamh ón duine ar a
seirbheálfar an fógra um íocaíocht sheasta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) maidir
leis an áit ina bhfuil an duine a raibh an fheithicil faoina rialú an tráth a rinneadh
an cion líomhnaithe.

(3) I gcás nach ndéanann úinéir cláraithe na feithicle inneallghluaiste lena
mbaineann an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (1)(b)(i) nó (2) a thabhairt
d’oifigeach údaraithe nó a chur chuige nó chuici, ansin, in ionchúiseamh an
úinéara chláraithe sin mar gheall ar an gcion lena mbaineann an fógra um
íocaíocht sheasta, toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, go raibh an fheithicil
á tiomáint aige nó aici, nó faoina rialú nó á húsáid aige nó aici ar shlí eile an
tráth a rinneadh an cion líomhnaithe.

(4) I gcás go gcomhlíonfaidh úinéir cláraithe feithicle inneallghluaiste ceanglas de
chuid an ailt seo chun sástacht oifigigh údaraithe, ní gá don úinéir cláraithe
íocaíocht an mhéid iomchuí a shonraítear san fhógra um íocaíocht sheasta a
dhéanamh agus ní thionscnófar ionchúiseamh i gcoinne an úinéara chláraithe i
leith an chiona líomhnaithe lena mbaineann an fógra.

(5) Aon duine a thabharfaidh faisnéis i ndearbhú faoi fho-alt (1), nó ar éileamh a
dhéanamh faoi fho-alt (2), ar faisnéis í is eol dó nó di a bheith bréagach nó
míthreorach, déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme D a chur air nó uirthi.”.

Stiúrthóirí cuideachta agus fochuideachta de chuid cuideachta

52. (1) Leasaítear alt 28 d’Acht 1998 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)
(a cuireadh isteach le mír 13 den Sceideal a ghabhann le hAcht 2004):

“28. (1) D’ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, déanfaidh an cathaoirleach
na stiúrthóirí de bhord aon fhochuideachta, a shonróidh an tAire le
hordachán i scríbhinn, a cheapadh, agus féadfaidh sé nó sí iad a chur as oifig,
le toiliú an Aire roimh ré i scríbhinn.”.
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(2) Leasaítear alt 34 d’Acht 1998 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) I gcás stiúrthóir cuideachta nó fochuideachta de chuid cuideachta, ar
stiúrthóir é nó í orthu araon freisin, ní mheasfar, maidir leis an leas a

chruthaítear dá dhroim sin, gur leas é a bheidh le nochtadh agus a mbeidh

gníomh le déanamh ina leith faoi fho-alt (1).”.

(3) Scriostar mír 13(a) den Sceideal a ghabhann le hAcht 2004.

CUID 8

Airteagal XI (Malairt A) den Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar

Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) – An

Prótacal um Threalamh Aerárthaí

Cumhachtaí an Rialtais chun ordú a dhéanamh d’fhonn éifeacht a thabhairt d’Airteagal
XI (Malairt A) den Phrótacal um Aerárthaí a ghabhann le Coinbhinsiún Cape Town

53. Leasaítear alt 5 den Acht um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste

(Coinbhinsiún Cape Town), 2005, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh

fho-alt (2):

“(2A) Féadfaidh an Rialtas ordú a dhéanamh lena bhforáiltear go mbeidh feidhm

dlí sa Stát ag an bPrótacal um Aerárthaí mar a fhoráiltear faoi alt 4 amhail

is dá mbeadh iomlán Mhalairt A in Airteagal XI den Phrótacal um Aerárthaí

i bhfeidhm maidir leis an Stát agus dá mbeadh feidhm aici maidir le

himeachtaí dócmhainneachta. Féadfar an tréimhse feithimh a cheanglaítear

faoi Airteagal XI den Phrótacal a shonrú san ordú mar thréimhse 60 lá.”.

CUID 9

Leasú ar an Acht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982, agus

ar an Acht um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995

Leasú ar an Acht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982

54. Leasaítear an tAcht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982—

(a) in alt 2(1), i ndiaidh an mhínithe ar “conradh taistil thar lear” tríd an méid seo a

leanas a chur isteach:

“tá le ‘miondíoltóir’ agus ‘eagraí’ an bhrí a shanntar do gach ceann acu, faoi

seach, san Acht um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995;

ciallaíonn ‘fianaise leordhóthanach ar urrús’ i ndáil le saoire réamháirithe,

fianaise leordhóthanach ar urrús i leith airgead a íocadh isteach a aisíoc agus i

leith athdhúichiú tomhaltóra i gcás dhócmhainneacht an mhiondíoltóra nó eagraí

na saoire réamháirithe i gcomhlíonadh cheanglais aon cheann díobh seo a

leanas—
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(a) alt 22 den Acht um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil,

1995, nó

(b) más rud é go bhfuil an miondíoltóir nó an t-eagraí bunaithe i mBallstát

eile, bearta lena dtugtar éifeacht d’Airteagal 7 de Threoir Uimh.

90/314/CEE an 13 Meitheamh 1990 ón gComhairle1 sa Bhallstát eile;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad ailt 4 agus 5:

“Srian le gnó a sheoladh mar thionscnóir turas

4. Ní dhéanfaidh duine atá bunaithe sa Stát gnó mar thionscnóir turas a sheoladh

sa Stát ná a thabhairt le tuiscint, trí fhógraíocht nó ar shlí eile, gur duine é nó

í a sheolann gnó den sórt sin mura rud é—

(a) gur sealbhóir é nó í ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 6 chun gnó den

sórt sin a sheoladh, nó

(b) más miondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe atá bunaithe sa Stát é

nó í—

(i) go mbeidh fianaise leordhóthanach ar urrús aige nó aici i leith saoirí

réamháirithe arna dtairiscint lena ndíol nó arna ndíol aige nó aici,

agus

(ii) go mbeidh fógra tugtha aige nó aici sa chéill sin, sa Bhéarla, don

Choimisiún um Rialáil Eitlíochta, sula seolfaidh sé nó sí gnó den

sórt sin.

Srian le gnó a sheoladh mar ghníomhaire taistil

5. Ní dhéanfaidh duine atá bunaithe sa Stát gnó mar ghníomhaire taistil a

sheoladh sa Stát ná a thabhairt le tuiscint, trí fhógraíocht nó ar shlí eile, gur

duine é nó í a sheolann gnó den sórt sin mura rud é—

(a) gur sealbhóir é nó í ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 6 chun gnó den

sórt sin a sheoladh, nó

(b) más miondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe atá bunaithe sa Stát é

nó í—

(i) go mbeidh fianaise leordhóthanach ar urrús aige nó aici i leith saoirí

réamháirithe arna dtairiscint lena ndíol nó arna ndíol aige nó aici,

agus

(ii) go mbeidh fógra tugtha aige nó aici sa chéill sin, sa Bhéarla, don

Choimisiún um Rialáil Eitlíochta, sula seolfaidh sé nó sí gnó den

sórt sin.

1 IO Uimh. L158, 23.6.1990, lch. 59
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Ceanglais ar mhiondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe atá bunaithe i mBallstát
eile agus a dhéanann gnó a sheoladh sa Stát

5A. (1) Ní dhéanfaidh miondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe a bhfuil a áit
bhunaithe nó a háit bhunaithe i mBallstát eile gnó a sheoladh, lena
n-áirítear ar bhonn sealadach, cibé acu go fisiciúil nó go cianda mar
mhiondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe ná ní thabharfaidh sé nó sí
le tuiscint, trí fhógraíocht nó ar shlí eile, gur duine é nó í a sheolann gnó
den sórt sin sa Stát mura rud é—

(a) go mbeidh fianaise leordhóthanach ar urrús aige nó aici i leith saoirí
réamháirithe arna dtairiscint lena ndíol nó arna ndíol aige nó aici sa
Stát, agus

(b) go mbeidh fógra tugtha aige nó aici sa chéill sin, sa Bhéarla, don
Choimisiún um Rialáil Eitlíochta, sula seolfaidh sé nó sí gnó den sórt
sin sa Stát.

(2) Féadfaidh tionscnóir turas nó gníomhaire taistil, a bhfuil a áit bhunaithe
nó a háit bhunaithe i mBallstát eile, seachas miondíoltóir nó eagraí saoirí
réamháirithe, gnó a sheoladh sa Stát, lena n-áirítear ar bhonn sealadach,
cibé acu go fisiciúil nó go cianda.

(3) San alt seo, ciallaíonn ‘gnó a sheoladh sa Stát’ seirbhísí taistil a dhíol sa
Stát le haghaidh taisteal, a thosaítear laistigh den Stát, chuig ceann scríbe
lasmuigh den Stát.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 20:

“Cion – alt 4 nó 5 a shárú agus pionóis

20. (1) Aon duine a sheolann gnó, nó a thugann le tuiscint gur duine é nó í a
sheolann gnó—

(a) mar thionscnóir turas, miondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe, de
shárú ar alt 4, nó

(b) mar ghníomhaire taistil, miondíoltóir nó eagraí saoirí réamháirithe, de
shárú ar alt 5,

déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 a chur air
nó uirthi.

(2) Aon duine, a dhéanfaidh ráiteas arb eol dó nó di é a bheith bréagach nó
míthreorach, nó a dhéanfaidh ráiteas go meargánta atá bréagach i bponc
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ábhartha, chun ceadúnas faoi alt 6 a fháil dó féin nó di féin nó d’aon duine
eile, déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 a chur air
nó uirthi,

agus aon cheadúnas den sórt sin a gheobhaidh sé nó sí mar thoradh ar an ráiteas
sin, beidh sé ar neamhní agus ní bheidh aon éifeacht leis.

(3) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoin alt seo, déanfaidh an chúirt, mura
deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta agus substaintiúla ann gan
déanamh amhlaidh, a ordú don duine sin na costais agus na caiteachais,
arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an tAire i ndáil leis an gcion a
imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, a íoc leis an Aire.”.

Leasú ar an Acht um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995

55. Leasaítear an tAcht um Shaoirí Réamháirithe agus an Trádáil Taistil, 1995—

(a) in alt 6, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Aon duine a dhéanann cion faoin Acht seo (seachas alt 22(3)), dlífear ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 22(3), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 a chur air
nó uirthi.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 21:

“Barántas cuardaigh

21A. (1) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche trí fhaisnéis faoi mhionn
ó oifigeach údaraithe go bhfuil forais réasúnacha ann chun a
chreidiúint—

(a) go bhfuil fianaise maidir le déanamh ciona, nó le déanamh beartaithe
ciona, faoin Acht seo nó faoi Acht 1982 nó a bhaineann le déanamh
ciona den sórt sin, nó le déanamh beartaithe ciona den sórt sin, le fáil
ar thalamh nó in áitreabh, nó

(b) go bhfuil, nó go bhféadfadh sé go bhfuil, taifead a bhaineann le haon
ní dá dtagraítear i mír (a) ar an talamh nó san áitreabh,

ansin féadfaidh an breitheamh barántas cuardaigh a eisiúint.
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(2) Maidir le barántas cuardaigh faoin alt seo, beidh sé sainráite ann go
n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú, d’oifigeach údaraithe
ainmnithe, agus cibé oifigigh údaraithe nó daoine eile a mheasfaidh an
t-oifigeach údaraithe ainmnithe is gá ina theannta nó ina teannta, aon tráth,
laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a
thabhairt ar aird, má iarrtar é, dul isteach, trí fhorneart réasúnach a úsáid
más gá, ar an talamh nó san áitreabh a bheidh ainmnithe sa bharántas
agus gach ceann nó aon cheann de na feidhmeanna a thugtar d’oifigeach
údaraithe faoi alt 21 a fheidhmiú.”,

(c) in alt 22—

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

“(b) más rud é, maidir leis an tsaoire réamháirithe, gur saoire
réamháirithe í ar ina leith a shealbhaíonn soláthraí atá bunaithe sa
Stát ceadúnas faoi Acht 1982, agus go bhfuil sí cumhdaithe le
socruithe arna ndéanamh chun críocha an Achta sin.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon soláthraí saoire réamháirithe a mhainneoidh, maidir le saoire
réamháirithe arna soláthar ag an soláthraí saoire réamháirithe nó tríd
an soláthraí saoire réamháirithe—

(a) ceann de na socruithe a thuairiscítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh, nó

(b) a chinntiú go bhfuil socruithe den sórt sin i bhfeidhm,

déanfaidh sé nó sí cion.”,

agus

(d) trí alt 32 a scriosadh.
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SCEIDEAL 1
Alt 5

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Uimhir agus Bliain Gearrtheideal

(1) (2)

Uimh. 36 de 1959 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959

Uimh. 31 de 1961 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1961

Uimh. 27 de 1963 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1963

Uimh. 14 de 1965 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1965

Uimh. 13 de 1968 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1968

Uimh. 9 de 1970 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1970

Uimh. 21 de 1974 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1974

Uimh. 3 de 1978 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1978

Uimh. 28 de 1980 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1980

Uimh. 12 de 1983 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1983

Uimh. 20 de 1986 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1986

Uimh. 13 de 1989 An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
(Leasú), 1989
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SCEIDEAL 2
Alt 40

Scairshealbháin a Aistreofar chuig Fiontraíocht Éireann

1. Bustec Production Limited

2. Gentian Consultancy Services Ltd

3. VLyte Holdings Limited

4. Linkresq Limited

5. Vanderbrook and Co (Ireland) Limited

6. Glass Innovation Limited
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