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 [An tiontú oifigiúil] 

 

Acht do dhéanamh socrú maidir le haistriú éifeachtach dlúsúil sócmhainní agus dliteanas gnó agus 

eile de chuid cumainn foirgníochta agus, chun na críche sin agus chun críoch eile, do leasú Acht an 

Bhainc Ceannais, 1971; do dhéanamh socrú maidir le híocaíochtaí áirithe as an bPríomh-Chiste leis an 

gcuntas arna bhunú ag SCE mar ghníomhaire thar ceann Bhallstáit an limistéir euro chun íocaíochtaí a 

ghlacadh d’fhonn cúnamh airgeadais a sholáthar don Phoblacht Heilléanach; agus do dhéanamh socrú 

i dtaobh nithe gaolmhara.  

[4 Meitheamh 2014] 

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: 

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais, 1971 

1. Leasaítear Acht an Bhainc Ceannais, 1971—  

 (a) in alt 32, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach: 

 “ciallaíonn ‘cumann foirgníochta’ cumann foirgníochta ar deonaíodh údarú dó 

nó a meastar gur deonaíodh údarú dó faoin Acht Cumann Foirgníochta, 1989;”, 

 (b) in alt 33(1)— 

 (i) trí “nó cumann foirgníochta ag gníomhú dó trína bhord stiúrthóirí” a chur isteach i 

ndiaidh “Aon uair a thoileoidh sealbhóir ceadúnais”,  

 (ii) trí “nó, i gcás gur cumann foirgníochta an t-aistreoir, an gnó lena mbaineann údarú 

an chumainn foirgníochta,” a chur isteach i ndiaidh “an gnó lena mbaineann an 

ceadúnas”, agus 

 (iii) i mír (a), trí “ceithre mhí ar a laghad” a scriosadh, 

 (c) in alt 33A, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2): 

 “(2A) I gcás gurb é Cumann Foirgníochta ICS an t-aistreoir, tá éifeacht leis an 

míniú ar ‘comhaontú iomchuí’ i bhfo-alt (2) amhail is dá bhfolódh na tagairtí 

d’aistreoir Gobharnóir agus Cuideachta Bhanc na hÉireann freisin.”, 

  agus 
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 (d) in alt 42(2), trí “nó an t-údarú” a chur isteach i ndiaidh “an ceadúnas”. 

Íocaíochtaí áirithe as an bPríomh-Chiste 

2. Féadfar suimeanna, nach mó ná €126,000,000 sa chomhiomlán, a íoc as an bPríomh-Chiste nó as 

toradh fáis an Chiste sin chun a chumasú don Stát íocaíochtaí a dhéanamh sna blianta ó 2014 go 

2026 leis an gcuntas arna bhunú ag SCE (de réir bhrí an Achta um an Sásra Cobhsaíochta 

Eorpach, 2012) mar ghníomhaire thar ceann Bhallstáit an limistéir euro chun íocaíochtaí a 

ghlacadh d’fhonn cúnamh airgeadais a sholáthar don Phoblacht Heilléanach.  

Gearrtheideal agus comhlua 

3.  (1) Féadfar Acht an Bhainc Ceannais, 2014 a ghairm den Acht seo. 

 (2) Féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 2014 a ghairm d’Achtanna an Bhainc 

Ceannais, 1942 go 2013 agus d’alt 1 le chéile. 

 

 


