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Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann,
1994, Acht Tionscail na gCon, 1958, alt 10 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993,
an Achta um Chleachtadh Tréidliachta, 2005, alt 2 den Acht Foraoiseachta, 2014 agus an
Achta um Rásaíocht Capall agus Con, 2001, d’aisghairm an Achta um Rásaíocht Capall
Éireann (Comhaltas), 2001 agus alt 2 den Acht um Rásaíocht Capall agus Con (Táillí agus
Tobhaigh Ghealltóireachta), 1999, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[8 Feabhra 2016]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann, 1994;

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rásaíocht Capall agus Con (Táillí agus Tobhaigh
Ghealltóireachta), 1999;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht um Rásaíocht Capall agus Con, 2001;

ciallaíonn “RCÉ” Rásaíocht Capall Éireann;

ciallaíonn “Aire” an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara;

tá le “Comhlacht Rialála Rásaíochta” an bhrí chéanna atá leis in alt 2(1) (arna leasú le
halt 2) d’Acht 1994.

Leasú ar mhínithe in alt 2 d’Acht 1994

2. Leasaítear alt 2(1) d’Acht 1994—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “oifig
ghealltóireachta”:

“ciallaíonn ‘idirghabhálaí gealltóireachta’ duine a dhéanann, i gcúrsa gnó,
saoráidí a sholáthar a chuireann ar chumas daoine geallta a chur le daoine
(seachas an duine céadluaite);”,
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(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “seirbhísí cóirchuibhis”:

“ciallaíonn ‘seirbhísí cóirchuibhis’ na seirbhísí sin a oibríonn an Comhlacht
Rialála Rásaíochta nó a oibrítear thar a cheann chun araíonacht a
fhorfheidhmiú agus chun a chinntiú go ndéantar capaill a chur ag rith go
cothrom agus go cuí;

tá le ‘eachaithe’ agus ‘marcaigh cháilithe’ an bhrí chéanna atá leo sna
Rialacha Rásaíochta;”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Comhlacht Rialála
Rásaíochta”:

“ciallaíonn ‘Comhlacht Rialála Rásaíochta’—

(a) an Irish Turf Club, i ndáil le rásaíocht ar an gcothrom,

(b) an Irish National Hunt Steeplechase Committee, i ndáil le rásaíocht
seilge náisiúnta, lena n-áirítear léimrásaí pointe-go-pointe, nó

(c) iad araon, i ndáil le rásaíocht capall i gcoitinne,

agus folaíonn sé aon chuideachta theoranta arna foirmiú faoi Acht na
gCuideachtaí, 2014 ag an gcomhlacht sin chun a fheidhmeanna faoin Acht seo
a chomhall;”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Rialacha Rásaíochta”:

“ciallaíonn ‘Rialacha Rásaíochta’—

(a) i ndáil le rásaíocht ar an gcothrom, na Rialacha Rásaíochta arna
leagan síos ag an Irish Turf Club,

(b) i ndáil le rásaíocht seilge náisiúnta, Rialacha Léimrásaí Seilge
Náisiúnta na hÉireann arna leagan síos ag an Irish National Hunt
Steeplechase Committee, agus

(c) i ndáil le léimrásaí pointe-go-pointe, na rialacháin maidir le Léimrásaí
Pointe-go-Pointe arna n-eisiúint ag Maoir an Irish National Hunt
Steeplechase Committee;”.

Méadú ar fhíneáil achomair – Acht 1994

3. Leasaítear alt 6 d’Acht 1994—

(a) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

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

agus

(b) trí fho-alt (5) a scriosadh.
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Comhaltas RCÉ

4. (1) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an Sceidil (arna leasú leis an Acht um
Rásaíocht Capall Éireann (Comhaltas), 2001) a ghabhann le hAcht 1994:

“AN SCEIDEAL

Alt 9

Rásaíocht Capall Éireann

1. Beidh RCÉ ina chomhlacht corpraithe agus comharbas suthain agus séala oifigiúil
aige agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm
corpraithe agus beidh cumhacht aige talamh, nó leas i dtalamh, a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

2. Cathaoirleach agus 13 ghnáthchomhalta a bheidh in RCÉ.

3. Is é nó is í an tAire a cheapfaidh cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí RCÉ, ag
féachaint do chóimheá a chruthú i measc na bpáirtithe leasmhara éagsúla sa
tionscal rásaíochta capall.

4. Féadfaidh an cathaoirleach éirí as a oifig nó a hoifig tráth ar bith trí litir a bheidh
dírithe chun an Aire.

5. Féadfaidh an tAire an cathaoirleach a chur as oifig tráth ar bith.

6. Faoi réir an Sceidil seo, beidh an cathaoirleach i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an tAire.

7. (1) Déanfaidh RCÉ cibé luach saothair agus liúntais (más ann) i leith caiteachas
is cuí le RCÉ a íoc leis an gcathaoirleach, faoi réir cheadú an Aire arna
thabhairt le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Le linn dó an luach saothair nó na liúntais i leith caiteachas a bheidh le híoc
lena chathaoirleach a chinneadh, beidh aird ag RCÉ ar threoirlínte Rialtais
nó ar threoirlínte a bheidh comhaontaithe ar bhonn náisiúnta, ar treoirlínte
iad a bheidh ar marthain de thuras na huaire, nó ar bheartas Rialtais maidir
le luach saothair agus coinníollacha fostaíochta a bheidh ar marthain amhlaidh
agus, i dteannta an mhéid sin roimhe seo, déanfaidh RCÉ de réir aon
ordachán maidir le luach saothair, liúntais, téarmaí nó coinníollacha den sórt
sin a thabharfaidh an tAire do RCÉ ó am go ham le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

8. (1) Maidir le gnáthchomhaltaí RCÉ—

(a) beidh 3 díobh ina n-ainmnithigh de chuid an Chomhlachta Rialála
Rásaíochta,

(b) déanfaidh cibé daoine is dóigh leis an Aire a bheith ionadaitheach do
ráschúrsaí údaraithe duine amháin díobh a ainmniú lena cheapadh nó lena
ceapadh chuige,
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(c) déanfaidh cibé daoine is dóigh leis an Aire a bheith ionadaitheach do
phóraitheoirí capall rása duine amháin díobh a ainmniú lena cheapadh nó
lena ceapadh chuige,

(d) déanfaidh cibé daoine is dóigh leis an Aire a bheith ionadaitheach d’úinéirí
capall rása duine amháin díobh a ainmniú lena cheapadh nó lena ceapadh
chuige,

(e) déanfaidh cibé daoine is dóigh leis an Aire a bheith ionadaitheach do
thraenálaithe capall rása duine amháin díobh a ainmniú lena cheapadh nó
lena ceapadh chuige,

(f) déanfaidh an coiste um sheirbhísí tionscail 2 díobh a ainmniú lena gceapadh
chuige—

(i) ar cathaoirleach an choiste duine amháin díobh, agus

(ii) ar ionadaí d’fhoireann stábla duine amháin díobh,

(g) déanfaidh an tionscal gealltóireachta duine amháin díobh, arb é nó í
cathaoirleach an choiste gealltóireachta é nó í, a ainmniú lena cheapadh nó
lena ceapadh chuige, agus

(h) roghnóidh an tAire 3 díobh mar gheall ar a n-oilteacht shonrach agus a
n-inniúlachtaí sonracha agus beidh duine amháin díobh, ar a laghad,
ionadaitheach don tionscal rásaíochta capall i dTuaisceart Éireann.

(2) Faoi réir fhomhíreanna (3) agus (4), déanfar daoine a ainmneofar faoi fhomhír (1)(a)
go (e) a thoghadh ag cruinniú ginearálta—

(a) den Chomhlacht Rialála Rásaíochta, i gcás duine a ainmneofar faoi fhomhír
(1)(a), nó

(b) den pháirtí leasmhar lena mbaineann, i gcás duine a ainmneofar faoi fhomhír
(1)(b) go (e),

a chomórfar go speisialta chun na críche sin, ar fhógra leordhóthanach faoin
gcruinniú a bheith tugtha ag an gComhlacht Rialála Rásaíochta nó ag an bpáirtí
leasmhar lena mbaineann, de réir mar a bheidh.

(3) I gcás díospóid maidir le haon ghné den mhodh a dhéanfar toghchán faoi fhomhír
(2), is é nó is í an tAire a thabharfaidh breith maidir leis an modh.

(4) Féadfaidh an tAire, de réir mar is dóigh leis nó léi is cuí, breith a thabhairt maidir
le socruithe eile chun daoine a ainmneofar faoi fhomhír (1)(a) go (e) a thoghadh,
nó socruithe eile den sórt sin a cheadú, seachas na socruithe sin a shonraítear i
bhfomhír (2), i gcás inar gá sin.

(5) I gcás ina mainneoidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta nó aon daoine dá
dtagraítear i bhfomhír (1)(b) go (e) ainmniúchán a dhéanamh faoi cibé dáta a
cheanglóidh an tAire chun ainmniúcháin faoi fhomhír (1)(a) go (e) a thabhairt dó
nó di, féadfaidh an tAire, d’éagmais an ainmniúcháin, cibé duine a cheapadh a
chinnfidh sé nó sí.
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(6) Cruthófar cóimheá chothromasach idir fir agus mná le hainmniúcháin faoi fhomhír
(1)(a) go (g) agus le ceapacháin faoi fhomhír (1)(h), a mhéid is indéanta é agus ag
féachaint do thaithí iomchuí.

9. Faoi réir an Sceidil seo, beidh gach gnáthchomhalta de RCÉ i seilbh oifige ar cibé
téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire.

10. (1) 5 bliana a bheidh mar théarma oifige ag an gcathaoirleach.

(2) Faoi réir na míre seo, 4 bliana a bheidh mar théarma oifige ag gnáthchomhalta
de RCÉ.

(3) Ní fhónfaidh comhalta de RCÉ in aon cháil ar feadh níos mó ná 2 théarma
chomhleanúnacha.

11. (1) Más rud é go bhfaighidh comhalta de RCÉ bás, go n-éireoidh sé nó sí as oifig,
go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith dícháilithe nó go gcuirfear é nó í as oifig,
féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de RCÉ 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
comhalta de RCÉ ar dá bharr nó dá barr a tharla an corrfholúntas.

(2) Beidh duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de RCÉ de
bhua na míre seo i seilbh oifige ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an
chomhalta ar dá bharr nó dá barr a tharla an corrfholúntas a gceapfar é nó í
lena líonadh agus beidh sé nó sí inathcheaptha mar chomhalta de RCÉ.

12. Faoi réir mhír 10(3), beidh comhalta de RCÉ a rachaidh a théarma oifige nó a
téarma oifige in éag trí imeacht aimsire inathcheaptha mar chomhalta de RCÉ.

13. Más rud é, maidir le comhalta de RCÉ a mbeidh a théarma oifige nó a téarma oifige
imithe in éag, nach mbeidh sé nó sí athcheaptha nó nach bhféadfar é nó í a
athcheapadh de bhua gur fhóin sé nó sí ar feadh 2 théarma chomhleanúnacha,
leanfaidh an comhalta de bheith in oifig go dtí go ndéanfar an folúntas a tharlóidh
dá bharr nó dá barr a líonadh trí dhuine eile a cheapadh.

14. Féadfaidh an tAire gnáthchomhalta de RCÉ a chur as oifig tráth ar bith.

15. Féadfaidh gnáthchomhalta de RCÉ éirí as a oifig nó a hoifig mar chomhalta trí litir
a bheidh dírithe chun an Aire.

16. Beidh gnáthchomhalta de RCÉ dícháilithe chun bheith i seilbh oifige agus scoirfidh
sé nó sí de bheith i seilbh oifige más rud é—

(a) go mbreithneofar é nó í ina fhéimheach nó ina féimheach nó go ngearrfaidh
cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí cion faoin Acht seo,

(c) go ndícháileofar é nó í chun aon cheadúnas, cead nó údarú arna dheonú faoin
Acht seo a shealbhú, nó

(d) gur ábhar d’fhógra eisiata faoi alt 62 é nó í.
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17. Íocfar le gach gnáthchomhalta de RCÉ, as airgead a bheidh faoina réir ag RCÉ,
cibé luach saothair (más ann), agus cibé liúntais i leith caiteachais a thabhóidh sé nó
sí (más ann), a chinnfidh RCÉ le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

18. Tionólfaidh RCÉ cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna
a fhorghníomhú go cuí.

19. 7 is córam do chruinniú de RCÉ.

20. Ag cruinniú de RCÉ—

(a) is é nó is í an cathaoirleach, má bhíonn sé nó sí i láthair, a bheidh ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú, agus

(b) má bhíonn agus fad a bheidh an cathaoirleach as láthair nó má bhíonn oifig
an chathaoirligh folamh, roghnóidh na comhaltaí de RCÉ a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gcruinniú.

21. Beidh vóta ag an gcathaoirleach agus ag gach gnáthchomhalta de RCÉ a bheidh i
láthair ag cruinniú den chéanna.

22. Déanfar gach ceist a éireoidh ag cruinniú de RCÉ a chinneadh le tromlach vótaí na
gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás comhionannas
vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

23. Féadfaidh RCÉ gníomhú d’ainneoin folúntas nó folúntais i measc a chomhaltaí.

24. Faoi réir an Sceidil seo, déanfaidh RCÉ, le buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta
agus gnó RCÉ a rialáil.

25. Fíordheimhneofar séala RCÉ le síniú an chathaoirligh nó le síniú comhalta éigin eile
de RCÉ a bheidh údaraithe ag RCÉ chun gníomhú chuige sin agus le síniú oifigigh
do RCÉ a bheidh údaraithe ag RCÉ chun gníomhú chuige sin.

26. Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala RCÉ agus gach doiciméad a airbheartóidh
gur rialachán, treoir nó ionstraim eile a rinne RCÉ é agus go bhfuil sé séalaithe le
séala RCÉ, glacfar i bhfianaise é agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan
chruthúnas mura suífear a mhalairt.”.

(2) Ar thosach feidhme an ailt seo:

(a) 2 chomhalta de RCÉ atá ionadaitheach don Chomhlacht Rialála Rásaíochta agus
ba chomhaltaí den sórt sin díreach ar an tosach feidhme sin, scoirfidh siad de
bheith ina gcomhaltaí de RCÉ agus cuirfidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta a
n-ainmneacha in iúl don Aire. Má mhainníonn an Comhlacht Rialála Rásaíochta
a n-ainmneacha a chur in iúl don Aire amhlaidh laistigh de 21 lá ó thosach
feidhme an ailt seo, déanfaidh an tAire, de rogha an Aire, 2 chomhalta atá
ionadaitheach don Chomhlacht Rialála Rásaíochta a chur as oifig;

(b) maidir leis na comhaltaí de RCÉ a d’ainmnigh—

(i) geallghlacadóirí údaraithe, agus



[2016.] [Uimh. 2.]An tAcht um Rásaı́ocht Capall Éireann, 2016.

(ii) daoine arna bhfostú sa tionscal rásaíochta capall,

agus ba chomhaltaí den sórt sin díreach ar an tosach feidhme sin, leanfaidh siad de
bheith ina gcomhaltaí de RCÉ ar feadh 3 mhí ón tosach feidhme sin agus, dá éis sin,
glacfaidh cathaoirleach an choiste um sheirbhísí tionscail agus cathaoirleach an
choiste gealltóireachta ionad na gcomhaltaí sin. Má mhainníonn an coiste um
sheirbhísí tionscail nó an coiste gealltóireachta cathaoirleach a thoghadh laistigh den
tréimhse ama sin, ceapfaidh an tAire duine chun RCÉ chun gníomhú ar son na
bpáirtithe leasmhara sin go dtí cibé tráth a thoghfar cathaoirleach.

Leasú ar fheidhmeanna ginearálta RCÉ

5. (1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 10 d’Acht 1994:

“10. (1) Is iad seo a leanas feidhmeanna ginearálta RCÉ—

(a) socrú a dhéanamh maidir le riarachán foriomlán, rialachas, forbairt agus cur
chun cinn thionscal rásaíochta capall na hÉireann, seachas feidhmeanna an
Chomhlachta Rialála Rásaíochta a leagtar amach in alt 39(1), lena n-áirítear
an tinreamh ag ráschúrsaí údaraithe a chur chun cinn agus a mhéadú;

(b) struchtúr aonair a sholáthar le haghaidh riarachán agus bainistíocht
airgeadais rásaíocht capall na hÉireann.

(2) Ar áireamh ar fheidhmeanna ginearálta RCÉ tá:

(a) na nithe seo a leanas a phróiseáil—

(i) gach muirear, lena n-áirítear bailiú táillí ceadúnais le haghaidh ceadúnais
a bheidh le heisiúint, agus smachtbhannaí airgeadais arna bhforchur, ag
an gComhlacht Rialála Rásaíochta, arna fhorchur ar rannpháirtithe sa
tionscal rásaíochta capall, seachas muirir i leith deimhnithe capaill seilge
a dheimhniú agus glacadh le hiontrálacha rásaíochta capall agus
dearbhuithe le haghaidh léimrásaí pointe-go-pointe (a íocfar le
heagraithe na léimrásaí pointe-go-pointe), agus

(ii) íocaíochtaí le rannpháirtithe sa tionscal rásaíochta capall;

(b) seirbhísí clárlainne, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí seo a leanas, a
sholáthar—

(i) capaill a ainmniú, pasanna rásaíochta capall a eisiúint agus nithe a
bhaineann le capaill rása a chlárú, lena n-áirítear deimhnithe capaill
seilge a chlárú,

(ii) iontrálacha agus dearbhuithe rásaí capall (seachas léimrásaí pointe-go-
pointe),

(iii) féilire rásaíochta a fhoilsiú,

(iv) cistí iontrála rásaí agus duaisairgead le haghaidh rásaí capall a
gheallchoimeád, agus

(v) úinéirí capall rása a chlárú, lena n-áirítear éide rásaíochta;
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(c) forbairt agus cur chun cinn thionscal rásaíochta capall na hÉireann a
bhainistiú (lena n-áirítear ráschúrsaí údaraithe a fhorbairt, costais seirbhísí
cóirchuibhis a ráthú agus duaisairgead);

(d) capaill folaíochta na hÉireann a chur chun cinn;

(e) ionadaíocht a dhéanamh do rásaíocht capall na hÉireann go hidirnáisiúnta
maidir lena fheidhmeanna;

(f) tacaíocht airgeadais agus eile a sholáthar, dá rogha féin—

(i) chun stádas sláinte agus leasa capall folaíochta a chothabháil agus a
fheabhsú, agus

(ii) chun cabhrú le forais agus eagraíochtaí oideachais agus eile saoráidí agus
cúrsaí oiliúna agus oideachais feabhsaithe a sholáthar le haghaidh
thionscal na gcapall folaíochta d’fhonn freastal ar riachtanais oiliúna agus
oideachais an tionscail sin ar gach leibhéal;

(g) tacaíocht airgeadais a sholáthar, dá rogha féin, le haghaidh léimrásaí pointe-
go-pointe;

(h) deontais nó iasachtaí a thabhairt do ráschúrsaí údaraithe nó eisíocaíochtaí
eile a dhéanamh le ráschúrsaí údaraithe, dá rogha féin;

(i) coinní rásaí a leithroinnt agus cláir rásaí (seachas léimrásaí pointe-go-pointe)
a shocrú;

(j) an t-ioncam uile ó chearta meán (de réir bhrí alt 10(1) den Acht um
Rásaíocht Capall agus Con, 2001) a chaibidil, i gcomhairle le
feidhmeannachtaí ráschúrsaí údaraithe;

(k) oibríochtaí geallghlacadóirí údaraithe cúrsa a rialú;

(l) trealamh riain soghluaiste, lena n-áirítear stallaí tosaithe, trealamh
fótaichríche agus trealamh patróil ceamara agus aon trealamh eile den sórt
sin a bheidh comhaontaithe ó am go ham idir RCÉ agus an Comhlacht
Rialála Rásaíochta, a sholáthar, a chothabháil de réir sonraíocht a bheidh
comhaontaithe ag RCÉ leis an gComhlacht Rialála Rásaíochta, agus a oibriú,
agus grianghraif, scannáin, fuaimthaifeadtaí agus ábhair nó sonraí
comhghaolmhara eile a ghinfear leis an trealamh sin a sholáthar don
Chomhlacht Rialála Rásaíochta, de réir mar a cheanglóidh an Comhlacht
Rialála Rásaíochta, lena scrúdú agus lena n-úsáid aige le linn na Rialacha
Rásaíochta a fhorfheidhmiú;

(m) ráschúrsaí atá ar úinéireacht nó ar léas ag RCÉ a oibriú;

(n) aon fhochuideachta de chuid RCÉ a bhainistiú;

(o) comhlíonadh aon fheidhmeanna de chuid an Chomhlachta Rialála
Rásaíochta a fhéadfar a aistriú chuig RCÉ sa todhchaí trí chomhaontú idir
an dá pháirtí agus faoi réir thoiliú an Aire.
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(3) Beidh ag RCÉ na cumhachtaí sin go léir is gá chun a fheidhmeanna faoin gCuid
seo agus faoi Chuid IV a chomhlíonadh, nó a ghabhann lena gcomhlíonadh,
lena n-áirítear an chumhacht chun treoracha a eisiúint lena socrófar prótacail
agus nósanna imeachta chun a fheidhmeanna faoi fho-ailt (1) agus (2) a
chomhall. Foilseoidh RCÉ aon treoracha, prótacail nó nósanna imeachta den
sórt sin.

(4) Déanfaidh RCÉ cibé faisnéis i ndáil leis na gníomhaíochtaí a luaitear i bhfo-alt
(2)(a), (b), (c), (i), (k) agus (l) a sholáthar don Chomhlacht Rialála Rásaíochta
is gá chun go gcomhlíonfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta a
fheidhmeanna reachtúla.

(5) Rachaidh RCÉ i gcomhairle leis an gComhlacht Rialála Rásaíochta sula
n-eiseoidh sé aon treoir. Féadfaidh RCÉ an chomhchomhairle sin a ligean thar
ceal más dóigh leis go mbaineann práinn leis an treoir a thabhairt agus cuirfidh
sé an méid sin in iúl don Chomhlacht Rialála Rásaíochta.”.

(2) Aisghairtear iad seo a leanas:

(a) alt 10A d’Acht 1994;

(b) alt 2 d’Acht 1999;

(c) alt 8 d’Acht 2001.

Coistí de chuid RCÉ

6. (1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 19 d’Acht 1994:

“An coiste um choinní rásaí

19. (1) Maidir leis an gcoiste (‘an coiste um choinní rásaí’) a bhunaigh RCÉ chun
moltaí maidir le socrú an liosta bhliantúil coinní rásaí, seachas léimrásaí pointe-
go-pointe, a dhéanamh le RCÉ, leanfaidh sé ar marthain.

(2) Le linn don choiste um choinní rásaí coinní rásaí le haghaidh ráschúrsa a
bhreithniú, rachaidh sé i gcomhairle le feidhmeannacht an ráschúrsa lena
mbaineann sula molfaidh sé aon choinne reatha a aistriú ón ráschúrsa sin agus
féachfaidh sé le comhaontú a dhéanamh leis an bhfeidhmeannacht sin maidir
leis an gcaoi a bhféadfar aistriú den sórt sin a bhaint amach, ag féachaint do
thábhacht eacnamaíoch na coinne don ráschúrsa sin, i gcomhthéacs leas an
tionscail rásaíochta capall.

(3) Tabharfaidh cathaoirleach an choiste um choinní rásaí tuarascáil do RCÉ i
dtaobh ghníomhaíochtaí an choiste um choinní rásaí.

(4) Ní mó ná 5 chomhalta (lena n-áirítear cathaoirleach) líon comhaltaí an choiste
um choinní rásaí agus áireofar ina measc ionadaí amháin ar a laghad ón
gComhlacht Rialála Rásaíochta agus ionadaí amháin ar a laghad ó ráschúrsaí
údaraithe, mar aon le cibé comhaltaí eile is dóigh le RCÉ is cuí.

(5) Is é RCÉ a cheapfaidh cathaoirleach an choiste um choinní rásaí.
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(6) Comhaltaí de RCÉ amháin a bheidh ina gcomhaltaí den choiste um choinní
rásaí.

(7) Aon chomhalta den choiste um choinní rásaí a mhainneoidh a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh RCÉ é nó í a chur as oifig aon tráth.

(8) Féadfaidh RCÉ nós imeachta an choiste um choinní rásaí a rialáil.

(9) Íocfar as ioncam RCÉ le comhaltaí den choiste um choinní rásaí cibé liúntais, i
leith caiteachais (más ann) a thabhóidh siad ag comhall a bhfeidhmeanna dóibh,
a chinnfidh RCÉ le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(10) Is é RCÉ a sholáthróidh an rúnaireacht agus na feidhmeanna feidhmiúcháin le
linn fónamh d’obair an choiste um choinní rásaí.

(11) Ní bheidh RCÉ faoi cheangal ag aon mholadh ón gcoiste um choinní rásaí agus
is é RCÉ a thabharfaidh an bhreith chríochnaitheach maidir le coinne rásaí.”.

(2) Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 20 d’Acht 1994:

“Coiste um sheirbhísí tionscail

20A. (1) Bunóidh RCÉ coiste (‘coiste um sheirbhísí tionscail’) chun riachtanais na
ndaoine sin atá fostaithe sa tionscal a aithint agus a fheabhsú agus chun
bheith ionadaitheach do leasanna na n-oibrithe sin.

(2) Tabharfaidh cathaoirleach an choiste um sheirbhísí tionscail tuarascáil do RCÉ
i dtaobh ghníomhaíochtaí an choiste.

(3) Ní mó ná 5 chomhalta (lena n-áirítear cathaoirleach) líon comhaltaí an choiste
um sheirbhísí tionscail agus beidh siad ionadaitheach do leasanna na ndaoine
seo a leanas—

(a) eachaithe agus marcaigh cháilithe,

(b) daoine (seachas foireann stábla) atá fostaithe sa tionscal rásaíochta capall,
agus

(c) foireann stábla.

(4) Tar éis dó dul i gcomhairle leis an earnáil seirbhísí tionscail, cinnfidh RCÉ
toghlaigh an choiste um sheirbhísí tionscail agus an modh chun comhaltaí den
choiste um sheirbhísí tionscail a thoghadh.

(5) Toghfaidh an coiste um sheirbhísí tionscail cathaoirleach as measc chomhaltaí
an choiste.

(6) 4 bliana a bheidh mar théarma oifige ag gnáthchomhalta den choiste um
sheirbhísí tionscail agus ní fhónfaidh aon chomhalta ar feadh níos mó ná 2
théarma chomhleanúnacha.

(7) Féadfaidh daoine nach comhaltaí de RCÉ a bheith ar an gcoiste um sheirbhísí
tionscail.
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(8) Aon chomhalta den choiste um sheirbhísí tionscail a mhainneoidh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh RCÉ é nó í a chur
as oifig aon tráth.

(9) Íocfar as ioncam RCÉ le comhaltaí den choiste um sheirbhísí tionscail cibé
liúntais, i leith caiteachais (más ann) a thabhóidh siad ag comhall a
bhfeidhmeanna dóibh, a chinnfidh RCÉ le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(10) Féadfaidh RCÉ nós imeachta an choiste um sheirbhísí tionscail a rialáil.

(11) Is é RCÉ a sholáthróidh an rúnaireacht agus na feidhmeanna feidhmiúcháin a
bhaineann le hobair an choiste um sheirbhísí tionscail.

Coiste gealltóireachta

20B. (1) Bunóidh RCÉ coiste (‘coiste gealltóireachta’) chun riachtanais na hearnála
gealltóireachta i gcoitinne a aithint agus a fheabhsú.

(2) Tabharfaidh cathaoirleach an choiste gealltóireachta tuarascáil do RCÉ i dtaobh
ghníomhaíochtaí an choiste.

(3) Ní mó ná 5 chomhalta (lena n-áirítear cathaoirleach) líon comhaltaí an choiste
gealltóireachta agus beidh na comhaltaí ionadaitheach do leasanna na ndaoine
seo a leanas—

(a) oibritheoirí gealltóireachta cúrsa,

(b) oibritheoirí gealltóireachta eischúrsa, agus

(c) idirghabhálaithe gealltóireachta,

a bheidh ceadúnaithe le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin.

(4) Tar éis dó dul i gcomhairle leis an earnáil gealltóireachta, cinnfidh RCÉ
toghlaigh an choiste gealltóireachta agus an modh chun comhaltaí den choiste
gealltóireachta a thoghadh.

(5) Toghfaidh an coiste gealltóireachta cathaoirleach as measc chomhaltaí an
choiste.

(6) 4 bliana a bheidh mar théarma oifige ag gnáthchomhalta den choiste
gealltóireachta agus ní fhónfaidh aon chomhalta ar feadh níos mó ná 2 théarma
chomhleanúnacha.

(7) Féadfaidh daoine nach comhaltaí de RCÉ a bheith ar an gcoiste gealltóireachta.

(8) Aon chomhalta den choiste gealltóireachta a mhainneoidh a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh RCÉ é nó í a chur as oifig aon tráth.

(9) Íocfar as ioncam RCÉ le comhaltaí den choiste gealltóireachta cibé liúntais, i
leith caiteachais (más ann) a thabhóidh siad ag comhall a bhfeidhmeanna dóibh,
a chinnfidh RCÉ le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.
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(10) Féadfaidh RCÉ nós imeachta an choiste gealltóireachta a rialáil.

(11) Is é RCÉ a sholáthróidh an rúnaireacht agus na feidhmeanna feidhmiúcháin a
bhaineann le hobair an choiste gealltóireachta.”.

(3) Leasaítear alt 10 d’Acht 2001—

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

“(1) Maidir leis an gcoiste (‘an coiste um chearta meán’) a bhunaigh RCÉ chun
caibidlíocht a dhéanamh, thar ceann RCÉ agus gach ráschúrsa údaraithe, i
ndáil leis na conarthaí nó na socruithe go léir arna ndéanamh le haon
duine i ndáil le haon chraoladh a tharchur nó a leaschraoladh (de réir
bhrí an Achta Craolacháin, 2009) nó i ndáil le grianghraif a thógáil de
choinne rásaí nó de chuid de choinne rásaí, nó i ndáil leis an gcéanna a
scannánú nó a fhuaimthaifeadadh, chun críocha tráchtála (‘cearta meán’),
leanfaidh sé ar marthain.

(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), 5 chomhalta ar a mhéad arna gceapadh ag
RCÉ a bheidh ar an gcoiste um chearta meán agus féadfaidh comhaltaí
nach comhaltaí de RCÉ a bheith ina measc.”.

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Ní dhéanfaidh an coiste um chearta meán conradh nó socrú dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) gan comhaontú ó bhord RCÉ agus ó
ionadaithe de chuid feidhmeannachtaí ráschúrsaí údaraithe.”,

agus

(c) trí fho-ailt (9) agus (10) a scriosadh.

Duaisairgead

7. Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 26 d’Acht 1994:

“26. (1) Déanfaidh RCÉ, i leith gach ráis capall ag coinne rásaí ag ráschúrsa
údaraithe, méid agus foirm aon duaise a thairgfear a cheadú agus, i gcás gur
i bhfoirm airgid a bheidh an duais, bainfidh sé cibé asbhaintí is cuí leis as an
duaisairgead de réir treoir ó RCÉ faoi alt 10(3).

(2) Ní athróidh RCÉ treoir dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus lena ndéanfar difear
d’iontaobhais nó do chistí carthanais a bheidh ar marthain ar thosach feidhme
alt 7 den Acht um Rásaíocht Capall Éireann, 2016, cibé caoi a mbeidh siad
á riaradh, gan comhaontú an duine ag a mbeidh an t-iontaobhas nó an ciste
á riaradh.”.

RCÉ do chomhlíonadh Chód Cleachtais na gComhlachtaí Stáit, etc.

8. Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 29 d’Acht 1994:

“29A. (1) Déanfaidh RCÉ (nó fochuideachta de chuid RCÉ), aon uair a iarrfaidh an
tAire air nó uirthi é, faisnéis a thabhairt dó nó di i ndáil le cibé nithe a
shonróidh sé nó sí maidir le scóip a ghníomhaíochtaí nó a gníomhaíochtaí
(lena n-áirítear é nó í do chomhlíonadh an Chóid Cleachtais maidir le
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Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe nó cóid nó doiciméid bheartais eile den sórt sin a
eiseoidh comhalta den Rialtas ó am go ham) nó maidir lena straitéis, nó i
ndáil leis an gcéanna, i gcoitinne nó i leith aon chuntas arna ullmhú ag
RCÉ nó aon tuarascáil a shonraítear in alt 29(1) nó i leith bheartas agus
ghníomhaíochtaí RCÉ, seachas gníomhaíochtaí ó lá go lá.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt do RCÉ i ndáil le RCÉ do
chomhlíonadh cód nó doiciméad beartais dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Féadfaidh an tAire a cheangal ar RCÉ agus ar an gComhlacht Rialála
Rásaíochta nósanna imeachta a chomhaontú chun a chinntiú go gcomhlíonfar
cóid chleachtais, treoirlínte agus doiciméid bheartais de chuid an Rialtais agus
go soláthrófar faisnéis airgeadais agus eile i ndáil le haon ní a bheidh á mhaoiniú
ag RCÉ.”.

Dliteanas i leith tobhach ar shearraigh

9. Leasaítear alt 38A (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 1999) d’Acht 1994 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfaidh úinéir nó coimeádaí (ag gníomhú dó nó di mar ghníomhaire don
úinéir) searraigh folaíochta a rugadh sa Stát tobhach a íoc sula gclárófar an
searrach i ngraíleabhar sa Stát.

(2A) Féadfaidh duine a choimeádann graíleabhar diúltú searrach a chlárú go dtí go
mbeidh ar chumas úinéir nó choimeádaí (ag gníomhú dó nó di mar
ghníomhaire don úinéir) an tsearraigh cruthúnas a sholáthar gur íocadh
tobhach.”.

Cuideachtaí de chuid RCÉ

10. Leasaítear alt 36 d’Acht 1994 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh RCÉ, ina aonar nó i dteannta duine eile, le toiliú an Aire agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus faoi réir aon choinníollacha
de chuid ceachtar de na hAirí sin, cuideachta a bhunú, nó páirt a ghlacadh i
mbunú cuideachta, chun aon cheann de na feidhmeanna a thugtar dó faoin
Acht seo a chomhlíonadh.”.

Na Rialacha Rásaíochta

11. (1) Leasaítear alt 39 (arna leasú le halt 7 d’Acht 2001) d’Acht 1994 tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Leanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta ar marthain agus is iad seo a
leanas feidhmeanna ginearálta an Chomhlachta sin chun críocha an Achta
seo—

(a) a bheith freagrach, ina aonar agus go neamhspleách, as na Rialacha
Rásaíochta a dhéanamh agus a fhorfheidhmiú,

(b) seirbhísí cóirchuibhis leordhóthanacha a sholáthar le haghaidh rásaíocht
capall,

15

A.8



A.11

16

[Uimh. 2.] [2016.]An tAcht um Rásaı́ocht Capall Éireann, 2016.

(c) soláthar seirbhísí cóirchuibhis cúrsa a chinntiú trí oifigigh rásaíochta capall,
lena n-áirítear iad seo a leanas, a fhostú agus faireachán a dhéanamh orthu
agus rialú a dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí—

(i) cigirí cúrsaí,

(ii) cléirigh ar na cúrsaí,

(iii) cléirigh scálaí,

(iv) cisithe,

(v) maoir thosaithe,

(vi) breithiúna,

(vii) oifigigh thréidliachta,

(viii) dochtúirí oifigiúla,

(ix) oifigigh shlándála,

(x) rúnaithe maor,

(xi) cúntóirí tréidliachta, agus

(xii) oifigigh rásaíochta shinsearacha,

(d) ar an táille chuí cheadúnais a íoc le RCÉ, ráschúrsaí a cheadúnú, faoi na
Rialacha Rásaíochta agus gach rannpháirtí sa rásaíocht a cheadúnú, lena
n-áirítear gach aicme traenálaithe, eachaithe, giollaí coimhdeachta eachaithe,
gníomhairí eachaithe agus foireann stábla,

(e) muirir a shocrú le haghaidh ceadúnas, deimhnithe capall seilge a chlárú agus
rannpháirtíocht i léimrásaí pointe-go-pointe, i gcomhairle le RCÉ, agus, le
linn déanamh amhlaidh, aird a thabhairt ar an mbuiséad bliantúil a bheidh
comhaontaithe faoi alt 42,

(f) gach breith a thabhairt maidir le rialú dópála, dlí-eolaíocht agus ciseadh i
leith rásaíocht capall,

(g) a bheith freagrach as ionadaíocht a dhéanamh do rásaíocht capall na
hÉireann go hidirnáisiúnta maidir lena fheidhmeanna faoin Acht seo,

(h) cóid chleachtais agus scéimeanna dearbhaithe a fhorbairt maidir le nithe a
thagann faoi réim a fheidhmeanna faoin Acht seo, agus

(i) cineál reatha na léimrásaí pointe-go-pointe a chothabháil, lena n-áirítear
Rialacháin Léimrásaí Seilge Náisiúnta na hÉireann, arna ndéanamh ag Maoir
an Irish National Hunt Steeplechase Committee, a dhéanamh agus a
fhorfheidhmiú.”.

(2) Leasaítear alt 42 (arna leasú le halt 7 d’Acht 2001) d’Acht 1994 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) (a cuireadh isteach le halt 7 d’Acht 2001):
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“(3) Gan moill mhíchuí ná aon fhritháireamh, frithéileamh ná asbhaint, déanfaidh
RCÉ cuntas a thabhairt don Chomhlacht Rialála Rásaíochta maidir le haon
chistí a gheobhaidh sé, agus íocfaidh sé leis an gComhlacht Rialála Rásaíochta
aon chistí a gheobhaidh sé—

(a) faoi alt 39(1)(d),

(b) mar thoradh ar dheimhnithe capall seilge a chlárú nó rannpháirtithe i
léimrásaí pointe-go-pointe a chlárú, nó

(c) i bhfoirm fíneálacha faoi na Rialacha Rásaíochta,

agus cuirfear na méideanna sin san áireamh nuair a bheidh buiséad á chinneadh le
haghaidh seirbhísí cóirchuibhis faoi fho-alt (1) tar éis asbhaintí cuí a dhéanamh le
haghaidh riachtanais réasúnacha an Chomhlachta Rialála Rásaíochta chun a
chinntiú go gcothabhálfaidh sé feidhmeanna agus bonneagar neamhspleách cuí.”.

(3) Leasaítear alt 44 (arna leasú le halt 7 d’Acht 2001) d’Acht 1994 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Rachaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta i gcomhairle le RCÉ nuair a
bheidh na Rialacha Rásaíochta á ndéanamh nó á leasú aige. Féadfaidh an
Comhlacht Rialála Rásaíochta an chomhchomhairle sin a ligean thar ceal más
dóigh leis go mbaineann práinn leis na Rialacha Rásaíochta a dhéanamh agus
cuirfidh sé an méid sin in iúl do RCÉ.”.

Cuntais, etc. an Chomhlachta Rialála Rásaíochta

12. Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 39 d’Acht 1994:

“39A. (1) Coimeádfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta gach cuntas is cuí agus is
gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé, lena
n-áirítear cuntas sochair agus dochair, clár comhardaithe agus ráiteas faoi
shreabhadh airgid i ndáil lena fheidhmeanna faoin Acht seo.

(2) Déanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta cuntais a choimeádfar de bhun an
ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste tráth nach
déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann siad lena
n-iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip den chuntas ioncaim
agus caiteachais, den chlár comhardaithe, agus de cibé cuntais eile (más ann)
arna gcoimeád de bhun an ailt seo a ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus cóip de thuarascáil an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais, a thíolacadh don Aire agus
cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas.

(3) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil Éireann, arna bhunú faoi Bhuan-
Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus
ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tuarascáil a
thabhairt orthu do Dháil Éireann, air nó uirthi déanamh amhlaidh, déanfaidh
príomhfheidhmeannach an Chomhlachta Rialála Rásaíochta, nó déanfaidh
duine a bheidh ag gníomhú sa cháil sin, fianaise a thabhairt don Choiste sin
maidir leis na nithe seo a leanas—
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(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a bheidh taifeadta, nó a cheanglaítear
a thaifeadadh, in aon leabhar nó in aon taifead eile cuntais atá faoi réir a
iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear leis an
Acht seo ar an gComhlacht Rialála Rásaíochta a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Chomhlachta Rialála Rásaíochta i dtaca
le húsáid a chuid acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a úsáideann an Comhlacht
Rialála Rásaíochta chun éifeachtacht a chuid oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Chomhlacht Rialála Rásaíochta agus dá
dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi
alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, nó in
aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a
bhaineann sí le ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(4) Déanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta, aon uair a iarrfaidh an tAire air
é, faisnéis a thabhairt dó nó di i ndáil le cibé nithe a shonróidh sé nó sí maidir
le scóip a ghníomhaíochtaí faoin Acht seo (lena n-áirítear é do chomhlíonadh
cibé cóid nó doiciméid bheartais a eiseoidh comhalta den Rialtas ó am go ham)
nó maidir lena straitéis, nó i ndáil leis an gcéanna, i gcoitinne nó i leith aon
chuntas arna ullmhú aige faoi fho-alt (1) nó i leith na mbeartas agus na
ngníomhaíochtaí, seachas seirbhísí cóirchuibhis a sholáthar ó lá go lá.

(5) Déanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta, aon uair a iarrfaidh RCÉ air é,
faisnéis a thabhairt i ndáil lena fheidhmeanna faoi alt 39 (lena n-áirítear faisnéis
den sórt sin i ndáil lena ioncam óna fheidhmeanna d’fhonn cabhrú le RCÉ
le linn dó riachtanais buiséid bhliantúil a chinneadh) de réir mar a shonrófar
san iarraidh.”.

Geallghlacadóirí agus gealltóireacht

13. Leasaítear Cuid IV d’Acht 1994—

(a) in alt 47(1), trí “nó ag cruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i
ndiaidh “ráschúrsa údaraithe” gach áit a bhfuil sé,

(b) in alt 48(1), trí “nó ag cruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i
ndiaidh “ráschúrsa údaraithe”,

(c) in alt 50(1), trí “nó cruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i ndiaidh
“ráschúrsa údaraithe”,

(d) in alt 51(1), trí “, cruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i ndiaidh
“ráschúrsa údaraithe”,

(e) in alt 51(2), trí “, cruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i ndiaidh
“ráschúrsa údaraithe”,

(f) in alt 51(4), trí “, i gcruinniú léimrásaí pointe-go-pointe” a chur isteach i ndiaidh
“(nó in aon chuid de)”, agus
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(g) in alt 54(1)(a) agus (b), tríd an leagan cuí gramadaí de “nó ag cruinniú léimrásaí
pointe-go-pointe” a chur isteach i ndiaidh an leagain chomhfhreagraigh de “ag
ráschúrsa údaraithe” gach áit a bhfuil sé.

An Ciste Rásaíochta Capall agus Con

14. Leasaítear alt 12 d’Acht 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) (a) Is i dtráthchodanna de réir mhír (b) a dhéanfaidh an tAire íocaíochtaí as an
gCiste faoi fho-alt (6).

(b) Is é nó is í an tAire a chinnfidh líon agus méid na dtráthchodanna is iníoctha
faoi mhír (a) tar éis measúnú a dhéanamh ar riachtanais airgeadais RCÉ agus
Bhord na gCon agus i gcás ina mbeidh athrú suntasach tagtha ar riachtanais
airgeadais ceachtar comhlachta, féadfaidh an tAire líon agus méid na
dtráthchodanna a athrú.

(c) Féadfaidh an tAire aon tráthchuid nó gach tráthchuid nó cuid de thráthchuid
le haghaidh RCÉ nó le haghaidh Bhord na gCon a choimeád siar má tá an
tAire den tuairim—

(i) go bhfuil na pleananna straitéiseacha a chuir RCÉ nó Bord na gCon,
de réir mar a bheidh, faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (10) easnamhach
nó míréasúnach,

(ii) nach bhfuil dul chun cinn réasúnach déanta maidir leis na pleananna sin
a chur i ngníomh,

(iii) gur mhainnigh RCÉ aon fhaisnéis a d’iarr an tAire faoi alt 29A d’Acht
1994 a sholáthar,

(iv) gur mhainnigh RCÉ déanamh de réir ordachán ón Aire a tugadh faoi alt
29A d’Acht 1994,

(v) gur mhainnigh Bord na gCon aon fhaisnéis a d’iarr an tAire faoi alt 19A
d’Acht 1958 a sholáthar, agus

(vi) gur mhainnigh Bord na gCon déanamh de réir ordachán ón Aire a
eisíodh faoi alt 19A d’Acht 1958.

(d) I gcás ina gcoimeádfar airgead siar faoi mhír (c), fágfar an t-airgead sin sa
Chiste go dtí gur deimhin leis an Aire go bhfuil na pleananna straitéiseacha
leordhóthanach agus réasúnach nó go bhfuil an dul chun cinn is gá déanta
nó go ndearnadh de réir an ordacháin nó na hiarrata, de réir mar a bheidh.”.

Bord na gCon do chomhlíonadh Chód Cleachtais na gComhlachtaí Stáit

15. Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 19 d’Acht Tionscail na gCon, 1958:

“19A. (1) Déanfaidh an Bord, aon uair a iarrfaidh an tAire air é, faisnéis a thabhairt
dó nó di i ndáil le cibé nithe a shonróidh sé nó sí maidir le scóip a
ghníomhaíochtaí (lena n-áirítear é do chomhlíonadh an Chóid Cleachtais
maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe nó cóid nó doiciméid bheartais eile den sórt sin
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a eiseoidh comhalta den Rialtais ó am go ham) nó maidir lena straitéis, nó
i ndáil leis an gcéanna, i gcoitinne nó i leith aon chuntas arna ullmhú ag an
mBord faoi alt 19 nó i leith bheartas agus ghníomhaíochtaí an Bhoird,
seachas gníomhaíochtaí ó lá go lá.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt don Bhord i ndáil leis an mBord do
chomhlíonadh cód nó doiciméad beartais dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Féadfaidh an tAire a cheangal ar an mBord agus ar an gClub nósanna imeachta
a chomhaontú chun a chinntiú go gcomhlíonfar cóid chleachtais, treoirlínte agus
doiciméid bheartais de chuid an Rialtais agus go soláthrófar faisnéis airgeadais
agus eile i ndáil le haon ní a bheidh á mhaoiniú ag an mBord.”.

Comhroinnt sonraí idir RCÉ agus an Comhlacht Rialála Rásaíochta

16. (1) Féadfaidh RCÉ sonraí (lena n-áirítear sonraí pearsanta) a bheidh á sealbhú ag
RCÉ chun críocha alt 10(1)(b) nó (2)(a), (b), (c), (i), (k) nó (l) d’Acht 1994 a
sholáthar don Chomhlacht Rialála Rásaíochta a mhéid atá sé riachtanach don
Chomhlacht Rialála Rásaíochta chun go ndéanfaidh sé a fheidhmeanna faoi alt 39
d’Acht 1994 a chomhall.

(2) Déanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta na sonraí go léir a gheobhaidh sé ó
RCÉ a phróiseáil amhail is dá bhfaigheadh an Comhlacht féin iad go díreach.

(3) Déanfaidh RCÉ, sula soláthróidh sé sonraí don Chomhlacht Rialála Rásaíochta faoi
fho-alt (1), a chur in iúl, le fógra i scríbhinn, d’aon duine lena mbaineann na sonraí
go bhfuil beartaithe aige déanamh amhlaidh agus go bhféadfaidh an duine agóid a
dhéanamh i gcoinne a bhfuil beartaithe laistigh de 14 lá ón bhfógra.

(4) Féadfaidh duine, laistigh den tréimhse ama a shonraítear i bhfo-alt (3), le fógra i
scríbhinn chuig RCÉ, agóid a dhéanamh i gcoinne sonraí pearsanta a aistriú ó RCÉ
chuig an gComhlacht Rialála Rásaíochta faoi fho-alt (1) agus ní aistreofar cibé sonraí
a shonrófar san fhógra.

(5) Ní bheidh RCÉ faoi dhliteanas i leith aon earráidí nó easnaimh i ndáil le sonraí
a sholáthrófar don Chomhlacht Rialála Rásaíochta agus tabharfaidh sé fógra don
Chomhlacht Rialála Rásaíochta maidir le haon agóidí a gheobhaidh sé faoi fho-
alt (4).

(6) Féadfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta sonraí (lena n-áirítear sonraí pearsanta)
a bheidh á sealbhú ag an gComhlacht Rialála Rásaíochta chun críocha foráil dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a sholáthar do RCÉ a mhéid atá sé riachtanach do RCÉ
chun go ndéanfaidh sé a fheidhmeanna a chomhall.

(7) Déanfaidh RCÉ na sonraí go léir a gheobhaidh sé ón gComhlacht Rialála
Rásaíochta a phróiseáil amhail is dá bhfaigheadh RCÉ féin iad go díreach.

(8) Déanfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta, sula soláthróidh sé sonraí do RCÉ faoi
fho-alt (6), a chur in iúl, le fógra i scríbhinn, d’aon duine lena mbaineann na sonraí
go bhfuil beartaithe aige déanamh amhlaidh agus go bhféadfaidh an duine agóid a
dhéanamh i gcoinne a bhfuil beartaithe laistigh de 14 lá ón bhfógra.

(9) Féadfaidh duine, laistigh den tréimhse ama a shonraítear i bhfo-alt (8), le fógra i
scríbhinn chuig an gComhlacht Rialála Rásaíochta, agóid a dhéanamh i gcoinne
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sonraí pearsanta a aistriú ón gComhlacht Rialála Rásaíochta chuig RCÉ faoi fho-alt
(6) agus ní aistreofar cibé sonraí a shonrófar san fhógra.

(10) Ní bheidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta faoi dhliteanas i leith aon earráidí nó
easnaimh i ndáil le sonraí a sholáthrófar do RCÉ agus tabharfaidh sé fógra do
RCÉ maidir le haon agóidí a gheobhaidh sé faoi fho-alt (9).

(11) Féadfaidh an Comhlacht Rialála Rásaíochta sonraí (lena n-áirítear sonraí
pearsanta), a bheidh á sealbhú aige d’fhonn na Rialacha Rásaíochta, an tAcht um
Leigheasanna Ainmhithe, 1993 nó an tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe,
2013 a fhorfheidhmiú, a aistriú chuig an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara nó
chuig na Coimisinéirí Ioncaim d’fhonn na Rialacha Rásaíochta nó na hAchtanna
sin a fhorfheidhmiú.

(12) Beidh feidhm ag alt 2D(2)(a) (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht um Chosaint
Sonraí (Leasú), 2003) den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 maidir le haon fhaisnéis
a aistreofar faoin alt seo.

(13) Déanfaidh RCÉ agus an Comhlacht Rialála Rásaíochta, roimh thosach feidhme
fho-ailt (1) agus (6), fógra a thabhairt d’aon duine ar dóigh go ndéanfaidh aon
aistriú sonraí pearsanta dá dtagraítear i gceachtar fo-alt difear dó nó di á rá go
bhfuil beartaithe aige na sonraí sin a aistriú chuig an gcomhlacht eile faoin alt seo
ar thosach feidhme an fho-ailt lena mbaineann.

(14) I gcás go mbaineann fógra i scríbhinn faoi fho-alt (3) nó (8) le haicme daoine a
mbaineann na sonraí lena mbaineann léi, féadfar an fógra a fhoilsiú ar shuíomh
gréasáin RCÉ nó an Chomhlachta Rialála Rásaíochta, de réir mar a bheidh, nó i
nuachtán a fhoilsítear agus a scaiptear sa Stát (lena n-áirítear nuachtán a bhaineann
le rásaíocht capall amháin).

(15) San alt seo, tá le “sonraí” agus “sonraí pearsanta” an bhrí chéanna atá leo, faoi
seach, in alt 1 (arna leasú leis an Acht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003) den Acht
um Chosaint Sonraí, 1988.

Leasú ar alt 10 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 – oifigigh údaraithe

17. Leasaítear alt 10 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire, nó féadfaidh duine a bheidh údaraithe ag an Aire chuige
sin, d’fhonn an tAcht seo a fhorfheidhmiú, cibé daoine nó aicmí duine is dóigh
leis nó léi is cuí a cheapadh, i scríbhinn, chun bheith ina n-oifigigh údaraithe
chun gach ceann nó aon cheann de na feidhmeanna a thugtar d’oifigeach
údaraithe faoin Acht seo a fheidhmiú, de réir mar a shonrófar sa cheapachán,
agus sin faoi réir cibé coinníollacha is dóigh leis an Aire is cuí, lena n-áirítear
coinníollacha maidir le speiceas ainmhí nó gníomhaíochtaí a bhaineann le
hainmhithe (amhail rásaíocht capall nó con), ach gan a bheith teoranta dóibh.”.

Leasú ar mhíniú in alt 2 den Acht Foraoiseachta, 2014

18. Leasaítear alt 2 den Acht Foraoiseachta, 2014 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
an mhínithe ar “oibreacha bóthair foraoise”:
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“ciallaíonn ‘oibreacha bóthair foraoise’ bóthar foraoise a dhéanamh nó oibreacha atá
coimhdeach leis an déanamh sin (cibé acu a bhaineann an déanamh sin le crainn a
dhíchur nó nach mbaineann);”,

Leasú ar an Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005 – aitheantas frithpháirteach

19. Leasaítear an tAcht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005—

(a) in alt 43(9)(b) (a cuireadh isteach le halt 8(1) den Acht um Chleachtadh
Tréidliachta (Leasú), 2012—

(i) i bhfomhír (iii), i ndiaidh “tréidliachta,”, trí “agus” a scriosadh,

(ii) i bhfomhír (iv), trí “agus” a chur isteach i ndiaidh “náisiúntacht,”, agus

(iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) dearbhú i dtaobh a eolais nó a heolais ar an mBéarla is gá chun
cleachtadh mar chleachtóir tréidliachta,”,

agus

(b) in alt 95A(4)(b) (a cuireadh isteach le halt 8(2) den Acht um Chleachtadh
Tréidliachta (Leasú), 2012) den Acht sin—

(i) i bhfomhír (ii)(II), trí “bliain amháin” a chur in ionad “2 bhliain”,

(ii) i bhfomhír (iii), i ndiaidh “tréidliachta,”, trí “agus” a scriosadh,

(iii) i bhfomhír (iv), trí “agus” a chur isteach i ndiaidh “náisiúntacht,”, agus

(iv) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) dearbhú i dtaobh a eolais nó a heolais ar an mBéarla is gá chun
altranas tréidliachta a chleachtadh,”,

Aisghairm

20. Aisghairtear an tAcht um Rásaíocht Capall Éireann (Comhaltas), 2001.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

21. (1) Féadfar an tAcht um Rásaíocht Capall Éireann, 2016 a ghairm den Acht seo.

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


