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(DEIMHNIÚ AIREAGÁN), 2017

[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú maidir leis an gCeannasaí Paitinní, Dearaí agus Trádmharcanna 
d’eisiúint deimhniú um bosca forbartha eolais chuig cuideachta iomchuí i leith aireagán 
ón gcuideachta sin a bheidh úrnua, neamhfhollasach agus úsáideach mar atá sonraithe 
sa mhíniú ar “maoin intleachtúil le haghaidh cuideachtaí beaga” in alt 769R den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, d’fhonn a chumasú don chuideachta an deimhniú a úsáid 
chun sochar cánach a fháil faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997; do leasú Acht na 
bPaitinní, 1992 chun a chinntiú go bhféadfaidh paitinní Éireannacha arna ndeonú ar 
thosach feidhme Chuid 6 den Acht seo nó dá éis sin teacht faoi réim mhír (a) den mhíniú 
ar “paitinn cháilitheach” in alt 769G den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997; agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [12 Aibreán 2017]
 
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2017 a ghairm den 
Acht seo.

 (2) Féadfar Achtanna na bPaitinní, 1992 go 2017 a ghairm d’Achtanna na bPaitinní, 1992 go 
2014 agus de Chuid 6 le chéile.

 (3) 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 nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Léiriú

2. (1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997;
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ciallaíonn “Acht 2015” an tAcht Airgeadais, 2015;

ciallaíonn “iarratasóir” an chuideachta iomchuí a dhéanann an t‑iarratas lena mbaineann;

ciallaíonn “iarratas” iarratas faoi alt 7(1);

ciallaíonn “Ceannasaí” an Ceannasaí Paitinní, Dearaí agus Trádmharcanna;

folaíonn “tionscal” talmhaíocht;

ciallaíonn “BFE” bosca forbartha eolais;

ciallaíonn “deimhniú BFE” deimhniú bosca forbartha eolais;

tá le “deimhniú bosca forbartha eolais” an bhrí a shanntar dó le halt 7(1);

ciallaíonn “neamhfhollasach”, i ndáil le haireagán is ábhar d’iarratas, go mbaineann beart 
ceapthach leis an aireagán, ag féachaint don chineál is nua‑aimseartha roimh an dáta atá san 
iarratas de bhun alt 7(2)(d), is beart nach follas do dhuine atá oilte sa ghnó;

ciallaíonn “úrnua”, i ndáil le haireagán is ábhar d’iarratas, nach bhfuil an t‑aireagán, ag 
féachaint don chineál is nua‑aimseartha roimh an dáta atá san iarratas de bhun alt 7(2)(d), 
mar chuid den chineál is nua‑aimseartha;

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacha arna ndéanamh ag an Aire faoi alt 21;

ciallaíonn “cuideachta iomchuí” cuideachta—

  (a) is cuideachta iomchuí de réir bhrí an mhínithe ar “cuideachta iomchuí” in alt 769G 
(a cuireadh isteach le halt 32(1)(a) d’Acht 2015) d’Acht 1997, agus

  (b) lena mbaineann alt 769R (a cuireadh isteach le halt 32(1)(b) d’Acht 2015) d’Acht 
1997 de bhua fho‑alt (2) den alt sin 769R;

ciallaíonn “athbhreithniú” athbhreithniú faoi alt 14;

ciallaíonn “sonraithe”, i ndáil le foirm doiciméid, sonraithe faoi alt 24;

ciallaíonn “cineál is nua‑aimseartha”, i ndáil le haireagán is ábhar d’iarratas, gach rud a 
chuirtear ar fáil don phobal (cibé acu sa Stát nó in áit eile), trí thuairisc i scríbhinn nó ó 
bhéal, trí úsáid, nó ar aon mhodh eile, roimh an dáta atá san iarratas de bhun alt 7(2)(d);

ciallaíonn “úsáideach”, i ndáil le haireagán is ábhar d’iarratas, go bhfuil úsáid shonrach, 
inchreidte agus shubstaintiúil leis an aireagán sa mhéid is gur féidir é a dhéanamh nó a 
úsáid i dtionscal amháin nó níos mó.

 (2) Folaíonn tagairt san Acht seo d’aireagán tagairt do ghrúpa aireagán i gcás go gceadófar 
é le halt 6.

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.

cd.1 a.2
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CUID 2

ceanglais is gá a chomhlíonadh sula bhFéadfaR deimhniú BFE a eisiúint i leith aiReagáin

Ní mór aireagán a bheith úrnua, neamhfhollasach agus úsáideach

4. (1) Faoi réir fho‑alt (2), ní fhéadfar deimhniú BFE a eisiúint ach amháin i leith aireagán atá 
úrnua, neamhfhollasach agus úsáideach.

 (2) Ní áireofar aon cheann díobh seo a leanas go háirithe mar aireagán de réir bhrí fho‑alt 
(1);

	 	 (a)	 fionnachtain,	teoiric	eolaíochta	nó	modh	matamaiticiúil;

  (b) saothar aeistéitiúil;

  (c) scéim, riail nó modh chun gníomh meabhrach a dhéanamh, cluiche a imirt nó gnó a 
dhéanamh, nó clár le haghaidh ríomhaire;

  (d) tíolacadh faisnéise.

Cásanna nach n‑eiseofar deimhniú BFE iontu

5. (1) Ní eiseofar deimhniú BFE ina leith seo a leanas—

  (a) aireagán a mbeadh a shaothrú tráchtála contrártha don ord poiblí nó don mhoráltacht 
phoiblí, ar choinníoll nach measfar an saothrú a bheith contrártha amhlaidh mar 
gheall ar é a bheith toirmiscthe le dlí agus mar gheall air sin amháin,

  (b) cineál planda nó ainmhí nó próiseas chun plandaí nó ainmhithe a tháirgeadh, ar 
próiseas é atá bitheolaíoch go bunúsach, seachas próiseas micribhitheolaíoch nó 
táirgí próisis den sórt sin, nó

  (c) faoi réir fho‑alt (2), modh chun corp duine nó corp ainmhí a chóireáil trí mháinliacht 
nó trí theiripe agus modh fáthmheasa a chleachtar ar chorp duine nó ar chorp ainmhí.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo‑alt (1)(c) maidir le táirgí, go háirithe substaintí nó comhshuímh, 
lena n‑úsáid in aon mhodh den sórt sin.

Ní fhéadfar deimhniú BFE a eisiúint ach i leith aireagán amháin seachas i gcásanna 
sonraithe 

6. Ní fhéadfar deimhniú BFE a eisiúint ach i leith aireagán amháin seachas go bhféadfar 
deimhniú BFE a eisiúint i leith grúpa aireagán más rud é go bhfuil na haireagáin nasctha ar 
shlí gur coincheap ceapthach ginearálta aonair atá iontu.
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CUID 3

iaRRatas aR Dheimhniú bFE, an tiaRRatas a chinneadh agus athbhReithnithe

Iarratas ar dheimhniú BFE

7. (1) Faoi réir fho‑ailt (2) agus (3), féadfaidh cuideachta iomchuí iarratas a dhéanamh, 
san fhoirm shonraithe agus an táille fhorordaithe (más ann) ag gabháil leis, chuig an 
gCeannasaí ar dheimhniú a eisiúint (dá ngairtear “deimhniú um bosca forbartha eolais” 
san Acht seo) chun críocha alt 769R (a cuireadh isteach le halt 32(1)(b) d’Acht 2015) 
d’Acht 1997 agus, go háirithe, chun críocha an mhínithe ar “maoin intleachtúil le 
haghaidh cuideachtaí beaga” i bhfo‑alt (1) den alt sin 769R.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 24, beidh an fhaisnéis seo a leanas san iarratas:

	 	 (a)	 fianaise	 gur	 cuideachta	 iomchuí	 an	 t‑iarratasóir	 (ar	 féidir	 gur	 dearbhú	 reachtúil	
chuige sin í);

  (b) teideal an aireagáin, is teideal a bheidh sách mionsonraithe chun an t‑ábhar lena 
mbaineann an t‑aireagán a léiriú;

  (c) tuairisc iomlán, shoiléir, bheacht agus chruinn i scríbhinn ar an aireagán agus ar 
mhodh agus ar phróiseas a dhéanta agus a úsáidte, lena n‑áirítear aon líníochtaí, 
íomhánna	nó	 ábhar	fianaiseach	 eile	 a	 d’fhéadfadh	 cuidiú	 le	 cineál	 an	 aireagáin	 a	
thuiscint agus cibé faisnéis eile a d’fhéadfadh a bheith ina cúnamh ábhartha i dtaca 
leis an gCeannasaí do thabhairt breith ar an iarratas i dtaobh deimhniú BFE a eisiúint 
i leith an aireagáin;

  (d) chun a chinneadh an bhfuil an t‑aireagán úrnua agus neamhfhollasach, an dáta a 
tosaíodh ar an bpróiseas, ar an táirge nó ar an teicneolaíocht arb éard é nó í an 
t‑aireagán nó arb éard atá ann nó inti an t‑aireagán, a úsáid, a tháirgeadh nó a mhargú;

  (e) na gnéithe úrnua nó na feabhsuithe atá san aireagán agus nár chuid den chineál 
is nua‑aimseartha sa réimse den teicneolaíocht lena mbaineann roimh an dáta dá 
dtagraítear i mír (d);

  (f) na gnéithe den aireagán ba chuid den chineál is nua‑aimseartha sa réimse den 
teicneolaíocht lena mbaineann, agus arbh eol don iarratasóir, ar an dáta dá dtagraítear 
i mír (d) nó roimhe sin;

  (g) gan dochar do ghinearáltacht mhír (c)—

   (i) tuairisc ar na héifeachtaí buntáisteacha (más ann) atá ag an aireagán faoi threoir 
na nithe seo a leanas—

    (I) an cineál is nua‑aimseartha sa réimse den teicneolaíocht lena mbaineann, 
agus

    (II) an tslí ar a ndéantar agus ar a n‑úsáidtear an t‑aireagán sa tionscal,

   agus

   (ii) má thuairiscítear gur feabhsú é an t‑aireagán, tuairisc ar an aireagán ina gcuirfear 
in iúl an chuid nó na codanna den phróiseas, nó na gnéithe teicniúla, lena 
mbaineann an t‑aireagán, agus ina ndíreofar ar chineál an fheabhsaithe go cruinn 
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agus cibé codanna nó gnéithe teicniúla a chomhoibríonn leis an bhfeabhsú nó is 
gá thairis sin le haghaidh tuiscint nó tuairisc iomlán ar an bhfeabhsú.

 (3) Beidh ag gabháil leis an iarratas—

  (a) tuairim ó ghníomhaire paitinne a fhianaíonn (lena n‑áirítear tuairim a fhianaíonn faoi 
threoir na faisnéise a cheanglaítear le fo‑alt (2)(e) agus (f)) don aireagán a bheith 
úrnua, neamhfhollasach agus úsáideach ar an dáta atá san iarratas de bhun fho‑alt (2)
(d), agus

	 	 (b)	 fianaise	chun	tacú	leis	an	tuairim	sin.

 (4) San alt seo, tá le “gníomhaire paitinne” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) d’Acht na 
bPaitinní, 1992.

	 (5)	 Déanfaidh	Oifig	na	gCoimisinéirí	Ioncaim,	laistigh	de	3	mhí	ó	dháta	achtaithe	an	Achta	
seo, treoirdhoiciméad a fhoilsiú chun faisnéis a thabhairt do ghnóthaí a bheidh ag 
déanamh breithniú i dtaobh iarratas ar dheimhniú BFE a dhéanamh.

Faisnéis neamhdhóthanach, etc.

8. (1) Más deimhin leis an gCeannasaí nach gcomhlíonann an t‑iarratas na ceanglais go léir 
de chuid alt 7 a bhaineann leis an iarratas, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don 
iarratasóir—

  (a) ina ndéarfar gur deimhin leis an gCeannasaí nach gcomhlíonann an t‑iarratas na 
ceanglais go léir de chuid alt 7 a bhaineann leis an iarratas,

  (b) ina sainaithneofar (agus, más cuí leis an gCeannasaí déanamh amhlaidh, ina 
dtabharfar sonraí maidir le) cibé ceanglais díobh sin ar deimhin leis an gCeannasaí 
ina leith nach gcomhlíonann an t‑iarratas iad,

  (c) ina ndéarfar go bhféadfaidh an t‑iarratasóir, laistigh de 30 lá ó dháta eisiúna an 
fhógra, nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh an Ceannasaí in aon chás áirithe (cibé 
acu ar thionscnamh an Cheannasaí nó ar iarraidh i scríbhinn a fháil arna dhéanamh 
ag an iarratasóir chuig an gCeannasaí), an t‑iarratas a athbhreithniú agus a chur faoi 
bhráid an Cheannasaí arís chun go gcuirfear i gcuntas cibé ceanglais díobh sin atá 
aitheanta ag an gCeannasaí san fhógra mar cheanglais ar deimhin leis an gCeannasaí 
ina leith nach gcomhlíonann an t‑iarratas iad, agus

  (d) ina ndéarfar gurb amhlaidh, mura ndéanfaidh an t‑iarratasóir an t‑iarratas a 
athbhreithniú agus a chur faoi bhráid an Cheannasaí arís de réir mhír (c) roimh dhul 
in éag don tréimhse lena mbaineann agus dá dtagraítear sa mhír sin, measfar an 
t‑iarratas a bheith tarraingthe siar ag an iarratasóir de bhua fho‑alt (2).

 (2) Más rud é, maidir leis an iarratasóir is ábhar d’fhógra faoi  fho‑alt (1)—

  (a) faoi réir fho‑ailt (3) agus (4), nach ndéanfaidh sé nó sí an t‑iarratas a athbhreithniú 
agus a chur faoi bhráid an Cheannasaí arís de réir mhír (c) d’fho‑alt (1) roimh dhul 
in éag don tréimhse lena mbaineann agus dá dtagraítear sa mhír sin, nó

  (b) nach ndéanfaidh sé nó sí an t‑iarratas a tharraingt siar de bhun alt 10 roimh an dul in 
éag sin,

  measfar, de bhua an fho‑ailt seo, agus dá bhua sin amháin, agus le héifeacht díreach ar 
an dul in éag sin, an t‑iarratas a bheith tarraingthe siar ag an iarratasóir.

cd.3 a.7
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 (3) Beidh feidhm ag fo‑alt (4) más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an t‑iarratasóir an t‑iarratas a athbhreithniú agus a chur faoi bhráid an 
Cheannasaí arís roimh dhul in éag don tréimhse lena mbaineann agus dá dtagraítear 
i mír (c) d’fho‑alt (1), agus 

  (b) nach gcuirfear i gcuntas fós san iarratas, áfach, na ceanglais go léir de chuid alt 7 atá 
aitheanta ag an gCeannasaí san fhógra lena mbaineann faoi fho‑alt (1).

 (4) Déanfaidh an Ceannasaí, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di an t‑iarratas arna 
athbhreithniú agus arna chur faoina bhráid nó faoina bráid arís a fháil, fógra i scríbhinn 
a thabhairt don iarratasóir ina n‑aithneofar (agus, más cuí leis an gCeannasaí déanamh 
amhlaidh, ina dtabharfar sonraí maidir le) cibé cinn de cheanglais alt 7 ar deimhin leis 
an gCeannasaí ina leith nach gcomhlíonann an t‑iarratas iad fós.

 (5) Faoi réir fho‑alt (6), beidh an Ceannasaí i dteideal an breithniú, nó an breithniú breise, 
ar an iarratas is ábhar d’fhógra faoi fho‑alt (1), a chur siar go dtí go mbeidh an t‑iarratas 
athbhreithnithe agus curtha faoina bhráid nó faoina bráid arís de réir mhír (c) den fho‑alt 
sin.

	 (6)	 Scoirfidh	an	Ceannasaí	de	bhreithniú,	nó	de	bhreithniú	breise,	a	dhéanamh	ar	an	iarratas	
is ábhar d’fhógra faoi fho‑alt (1) más rud é, de bhua fho‑alt (2), go measfar an t‑iarratas 
a bheith tarraingthe siar ag an iarratasóir.

 (7) Déanfaidh an tAire i ndeireadh gach bliana (ag tosú leis an mbliain dar críoch an 31 
Nollaig 2018) tuarascáil anaithnid, ina leagfar amach an fáth nár éirigh le hiarratais ar 
dheimhnithe BFE, a ullmhú agus a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Iarratais áirithe a dhéantar i leith 2 aireagán nó níos mó

9. (1) Beidh feidhm ag fo‑alt (2) i gcás—

  (a) gur ábhar don iarratas céanna 2 aireagán nó níos mó, agus

  (b) gan dochar do ghinearáltacht ailt 4 agus 5, go mbeidh toil an Cheannasaí le diúltú 
deimhniú BFE a eisiúint i leith na n‑aireagán ar an bhforas nach gcomhlíonann na 
haireagáin ceanglas alt 6.

 (2) Féadfaidh an Ceannasaí fógra i scríbhinn a thabhairt don iarratasóir ina ndéarfar—

  (a) go bhfuil toil an Cheannasaí le diúltú deimhniú BFE a eisiúint i leith na n‑aireagán 
is ábhar don iarratas ar an bhforas nach gcomhlíonann na haireagáin ceanglas alt 6,  

  (b) go bhféadfaidh an t‑iarratasóir, laistigh de 30 lá ó dháta eisiúna an fhógra, fógra i 
scríbhinn a thabhairt don Cheannasaí (dá ngairtear an “fógra aitheantais” san alt seo) 
ina n‑aithneofar cén ceann de na haireagáin sin (dá ngairtear “an t‑aireagán aitheanta” 
san alt seo) ar mian leis an iarratasóir go ndéanfadh an Ceannasaí breithniú breise air 
ar an mbonn go measfar gurb é an t‑aireagán aitheanta an t‑aon aireagán amháin is 
ábhar don iarratas,

  (c) más amhlaidh go dtabharfaidh an t‑iarratasóir an fógra aitheantais don Cheannasaí 
roimh dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b), go bhféadfaidh an t‑iarratasóir, 
más mian leis nó léi déanamh amhlaidh, iarratas nua a dhéanamh i leith aon cheann 
de na haireagáin nach é an t‑aireagán aitheanta é, agus

cd.3 a.8
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  (d) más amhlaidh go dtabharfaidh an t‑iarratasóir an fógra aitheantais don Cheannasaí 
roimh dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b), go ndéanfaidh an Ceannasaí 
breithniú breise ar an iarratas ar an mbonn ar a ndearnadh an t‑iarratas i dtosach.

 (3) Beidh an Ceannasaí i dteideal an breithniú breise ar an iarratas is ábhar d’fhógra faoi 
fho‑alt (2) a chur siar go dtí—

  (a) go dtabharfar an fógra aitheantais don Cheannasaí roimh dhul in éag don tréimhse dá 
dtagraítear i mír (b) den fho‑alt sin, nó

  (b) go rachaidh an tréimhse sin in éag gan an fógra aitheantais a thabhairt don Cheannasaí,

  cibé acu is túisce a tharlóidh.

Iarratas a tharraingt siar

10. Gan dochar d’oibriú alt 8(2), féadfaidh an t‑iarratasóir an t‑iarratas a tharraingt siar aon 
tráth (lena n‑áirítear tar éis fógra faoi alt 8(1) a fháil) sula n‑eiseofar deimhniú BFE i leith 
an aireagáin is ábhar don iarratas.

Féadfar iarratas nua a dhéanamh tar éis iarratas a tharraingt siar

11.	 Ní	fhorléireofar	aon	ní	san	Acht	seo	mar	ní	a	choiscfidh	an	t‑iarratasóir—

  (a) a measfar a iarratas nó a hiarratas a bheith tarraingthe siar faoi alt 8(2), nó

  (b) a mbeidh an t‑iarratas tarraingthe siar aige nó aici faoi alt 10,

 ar iarratas nua a dhéanamh i leith an aireagáin is ábhar don iarratas a tarraingíodh siar.

Breith deimhniú BFE a eisiúint

12. (1) I gcás gur deimhin leis an gCeannasaí go gcomhlíonann an t‑aireagán is ábhar don 
iarratas ceanglais uile Chuid 2, eiseoidh sé nó sí deimhniú BFE san fhoirm shonraithe 
chuig an iarratasóir.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 24, luafar i ndeimhniú BFE—

  (a) ainm an iarratasóra,

	 	 (b)	 an	seoladh,	an	phríomhoifig,	nó	an	phríomháit	ghnó,	sa	Stát,	atá	ag	an	iarratasóir,

  (c) teideal an aireagáin, is teideal a bheidh sách mionsonraithe chun an t‑ábhar lena 
mbaineann an t‑aireagán a léiriú, agus

  (d) an dáta atá san iarratas de bhun alt 7(2)(d).

Breith diúltú deimhniú BFE a eisiúint

13. I gcás nach deimhin leis an gCeannasaí go gcomhlíonann an t‑aireagán is ábhar don iarratas 
ceanglais uile Chuid 2, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don iarratasóir—

  (a) ina ndéarfar go ndiúltaíonn an Ceannasaí deimhniú BFE a eisiúint i leith an aireagáin 
toisc nach deimhin leis nó léi go gcomhlíonann an t‑aireagán ceanglais uile Chuid 2,

  (b) ina leagfar amach na forais nach deimhin leis an gCeannasaí amhlaidh orthu (lena 
n‑áirítear aird an iarratasóra a dhíriú ar na forálacha iomchuí den Acht seo), agus
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  (c) ina ndéarfar go bhféadfaidh an t‑iarratasóir, más mian leis an iarratasóir é, iarraidh 
a dhéanamh faoi alt 14 chuig an gCeannasaí a chur faoi deara athbhreithniú a 
dhéanamh ar an mbreith.

Athbhreithniú ar bhreith deimhniú BFE a eisiúint

14. (1) Féadfaidh an t‑iarratasóir ar tugadh fógra dó nó di faoi alt 13, laistigh de 30 lá ó dháta 
eisiúna an fhógra nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh an Ceannasaí in aon chás áirithe 
(cibé acu ar thionscnamh an Cheannasaí nó ar iarraidh i scríbhinn a fháil arna dhéanamh 
ag an iarratasóir chuig an gCeannasaí), iarraidh i scríbhinn a dhéanamh (dá ngairtear 
an “iarraidh ar athbhreithniú” san alt seo), san fhoirm shonraithe (más ann) agus an 
táille fhorordaithe (más ann) ag gabháil léi, chuig an gCeannasaí a chur faoi deara 
athbhreithniú a dhéanamh ar an mbreith iomchuí.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 24, luafar san iarraidh ar athbhreithniú, faoi threoir na 
bhforas dá dtagraítear in alt 13(b) arna leagan amach san fhógra lena mbaineann faoi 
alt 13, na cúiseanna ar mian leis an iarratasóir go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbreith 
iomchuí.

 (3) Faoi réir fho‑alt (4), déanfaidh an Ceannasaí, ar an iarratas ar athbhreithniú a fháil, 
oifigeach	don	Cheannasaí	a	cheapadh	(dá	ngairtear	“an	t‑athbhreithneoir”	san	alt	seo)	
chun an bhreith iomchuí a athbhreithniú.

 (4) Maidir leis an athbhreithneoir—

	 	 (a)	 ní	hé	nó	ní	hí	an	t‑oifigeach	don	Cheannasaí	a	thug	an	bhreith	iomchuí	é	nó	í,	agus

	 	 (b)	 beidh	sé	nó	sí	ar	ghrád	is	sinsearaí	ná	grád	an	oifigigh	don	Cheannasaí	a	 thug	an	
bhreith iomchuí.

 (5) Déanfaidh an t‑athbhreithneoir, a luaithe is indéanta tar éis a cheaptha nó a ceaptha, an 
bhreith iomchuí a athbhreithniú, agus na cúiseanna a luafar san athbhreithniú, agus na 
cúiseanna sin amháin, á gcur i gcuntas aige nó aici, agus déanfaidh sé nó sí, de réir mar 
is cuí leis nó léi—

  (a) an bhreith iomchuí a dhaingniú agus fógra i scríbhinn maidir leis an daingniú sin 
agus na cúiseanna atá leis an daingniú sin a thabhairt don iarratasóir, nó

  (b) an bhreith iomchuí a chur ar ceal agus deimhniú BFE a eisiúint chuig an iarratasóir i 
leith an aireagáin is ábhar don bhreith sin.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “breith iomchuí” an bhreith, mar a leagfar amach í san fhógra lena 
mbaineann faoi alt 13, diúltú deimhniú BFE a eisiúint i leith an aireagáin is ábhar don 
iarratas lena mbaineann.

Féadfar iarratas nua a dhéanamh tar éis diúltú deimhniú BFE a eisiúint

15.	 Ní	fhorléireofar	aon	ní	san	Acht	seo	mar	ní	a	choiscfidh	an	t‑iarratasóir	ar	tugadh	fógra	dó	nó	
di faoi alt 13 nó 14(5)(a) ar iarratas nua a dhéanamh i leith an aireagáin lena mbaineann an 
fógra sin más rud é go mbeidh nithe nua san iarratas sin lena mbreithniú ag an gCeannasaí 
i dtaobh an gcomhlíonann an t‑aireagán ceanglais uile Chuid 2.
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CUID 4

RiaRachán

Údaruithe ón gCeannasaí

16.	 Féadfaidh	oifigigh	don	Cheannasaí	a	bheidh	údaraithe	go	cuí	chuige	sin	ag	an	gCeannasaí	
cibé feidhmeanna de chuid an Cheannasaí faoin Acht seo a shonróidh an Ceannasaí a 
fheidhmiú faoi mhaoirseacht agus faoi réir threorú ginearálta an Cheannasaí.

Rúndacht taifead, etc.

17.	 (1)	 Coimeádfaidh	an	Ceannasaí	taifid	ar	na	nithe	seo	a	leanas—

  (a) iarratais,

  (b) deimhnithe BFE a eisítear,

  (c) diúltuithe deimhnithe BFE a eisiúint, agus

  (d) athbhreithnithe,

  ar cibé modh agus i cibé foirm is dóigh leis nó léi is cuí.

 (2) Faoi réir fho‑ailt (3) agus (4), ní dhéanfaidh duine iomchuí aon cheann díobh seo a 
leanas (lena n‑áirítear aon chóipeanna, in aon fhoirm, d’aon cheann díobh seo a leanas) 
a fuair an duine iomchuí le linn don duine iomchuí sin nó do dhuine iomchuí eile feidhm 
a chomhlíonadh faoin Acht seo, nó a fuair an duine iomchuí le linn dó nó di cuidiú le 
duine iomchuí eile feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo, a fhoilsiú, a oscailt lena 
n‑iniúchadh nó lena hiniúchadh ag an bpobal ná a nochtadh ar shlí eile (lena n‑áirítear 
nochtadh in aon imeachtaí dlí):

	 	 (a)	 na	taifid	dá	dtagraítear	i	bhfo‑alt (1);

  (b) faisnéis i dtaobh aon aireagán is ábhar d’iarratas;

  (c) faisnéis theicniúil i dtaobh próisis tionscail, próisis tráchtála nó foirmlí (lena 
n‑áirítear rúin cheirde agus saineolas) a nochtar in iarratas, i bhfógra nó in iarraidh 
dá dtagraítear san Acht seo.

	 (3)	 Féadfaidh	duine	iomchuí	taifid	nó	faisnéis	dá	dtagraítear	i	bhfo‑alt (2) agus a fuair sé nó 
sí mar a shonraítear san fho‑alt sin a nochtadh más rud é—

	 	 (a)	 go	ndeimhneoidh	cúirt,	nó	aon	oifigeach	ag	a	mbeidh	an	chumhacht	chun	follasú	
a ordú in imeachtaí dlí, go bhfuil an nochtadh sin inmhianaithe ar mhaithe leis an 
gceartas agus gur chóir é sin a cheadú, nó 

  (b) maidir leis an nochtadh—

   (i) go ndéanfar do dhuine iomchuí eile é, agus

   (ii) go mbeidh gá leis le réasún chun críocha an Achta seo.

	 (4)	 Ní	 choiscfear	 le	 haon	 ní	 san	 alt	 seo	 taifid	 nó	 faisnéis	 dá	 dtagraítear	 i	 bhfo‑alt (2) a 
nochtadh	go	cuí	do	na	Coimisinéirí	Ioncaim	nó	d’oifigeach	de	chuid	na	gCoimisinéirí	
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Ioncaim d’fhonn cinneadh a dhéanamh i ndáil le haon cháin, aisíocaíocht chánach nó 
creidmheas cánach faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

 (5) Aon duine iomchuí a sháróidh fo‑alt (2), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus 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, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “duine iomchuí”—

  (a) an Ceannasaí,

	 	 (b)	 oifigeach	don	Cheannasaí	(lena	n‑áirítear	aon	oiliúnaí,	oibrí	sealadach,	intéirneach	
nó duine ar thaithí oibre),

  (c) comhairleoir nó sainchomhairleoir don Cheannasaí nó comhalta d’fhoireann 
comhairleora nó sainchomhairleora den sórt sin (lena n‑áirítear aon oiliúnaí, oibrí 
sealadach, intéirneach nó duine ar thaithí oibre), 

  (d) duine a bheidh fruilithe faoi chonradh le haghaidh seirbhísí ag an gCeannasaí nó 
comhalta d’fhoireann duine den sórt sin (lena n‑áirítear aon oiliúnaí, oibrí sealadach, 
intéirneach nó duine ar thaithí oibre), nó

  (e) duine ar dhuine é nó í a tháinig faoi réim mhír (a), (b), (c) nó (d) tráth.

Tuarascáil BFE

18. (1) San alt seo, ciallaíonn “tuarascáil BFE” an tuarascáil a cheanglaítear a dhéanamh faoi 
fho‑alt (1) d’alt 103 d’Acht na bPaitinní, 1992 a mhéid atá an tAcht seo ina achtachán a 
thagann faoi réim mhír (b) den fho‑alt sin.

 (2) Beidh sa tuarascáil BFE faisnéis staidrimh i bhfoirm, agus i dtaca le cibé nithe, a ordóidh 
an tAire.

 (3) Féadfaidh an tAire a iarraidh go ndéanfar catagóirí nó ceannteidil earnála chuí a thabhairt 
isteach maidir le hiarratais agus féadfaidh sé nó sí faisnéis a iarraidh ón gCeannasaí 
maidir leis an gcion de na hiarratais a bheidh faoi gach ceannteideal.

 (4) Ní nochtfar sa tuarascáil BFE mionsonraí i dtaobh aon aireagán is ábhar d’iarratas.

 (5) Sonrófar sa tuarascáil BFE—

  (a) an líon iarratas a fuair an Ceannasaí le linn na bliana lena mbaineann an tuarascáil,

  (b) an líon iarratas a mheasfar a bheith tarraingthe siar faoi alt 8(2), agus an líon iarratas 
a bheidh tarraingthe siar faoi alt 10, ag iarratasóirí le linn na bliana sin,

  (c) an líon iarratas le linn na bliana sin ar ina leith a d’eisigh an Ceannasaí deimhniú 
BFE,

  (d) an líon iarratas le linn na bliana sin ar ina leith a dhiúltaigh an Ceannasaí deimhniú 
BFE a eisiúint,

cd.4 a.17
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  (e) an líon diúltuithe deimhniú BFE a eisiúint ar dhiúltuithe iad ab ábhar d’athbhreithniú 
le linn na bliana sin,

  (f) an líon athbhreithnithe a rinneadh le linn na bliana sin agus ar daingníodh an bhreith 
diúltú deimhniú BFE a eisiúint de thoradh orthu,

  (g) an líon athbhreithnithe a rinneadh le linn na bliana sin agus ar eisíodh deimhniú BFE 
de thoradh orthu, agus

  (h) cibé faisnéis staidrimh eile a fhorordófar.

Slánaíocht

19. Ní bheidh aon chaingean le haghaidh damáistí nó imeachtaí eile ann, ná ní bheidh an 
céanna	insaothraithe,	i	gcoinne	an	Cheannasaí	nó	oifigeach	don	Cheannasaí	i	leith	aon	rud	
a rinne sé nó sí, aon rud a airbheartófar a bheith déanta aige nó aici nó aon rud a d’fhág sé 
nó sí gan déanamh le linn dó nó di feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo, mura rud é go 
dtaispeánfar gur de mheon mímhacánta a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh.

CUID 5

ilghnéitheach

Doiciméid a bhrionnú

20. (1) Aon duine a dhéanfaidh fógra, deimhniú nó doiciméad eile a airbheartaíonn a bheith 
tugtha, eisithe nó deonaithe faoin Acht seo (dá ngairtear “doiciméad brionnaithe” san alt 
seo) a bhrionnú, nó a rith agus a fhios aige nó aici é a bheith brionnaithe, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion.

 (2) Aon duine a dhéanfaidh, le hintinn calaois a dhéanamh nó le hintinn mheabhlaireachta, 
fógra, deimhniú nó doiciméad eile a bheidh tugtha, eisithe nó deonaithe faoin Acht seo 
(dá ngairtear “doiciméad athraithe” san alt seo) a athrú, nó a rith agus a fhios aige nó aici 
é a bheith athraithe amhlaidh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (3) Aon duine a mbeidh, gan údarás dleathach, doiciméad brionnaithe nó doiciméad athraithe 
ina sheilbh nó ina seilbh aige nó aici, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion 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, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Rialacha

21. (1) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le rialacha maidir le haon ní dá dtagraítear san 
Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú ach ní fhorordóidh sé nó sí táille ach 
amháin—
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  (a) chun an costas atá ar iarratas a chinneadh nó ar athbhreithniú a dhéanamh, de réir 
mar a bheidh, a íoc, agus

  (b) le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 (2) Gan dochar d’aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, 
forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i rialacha arna ndéanamh faoin alt seo ar 
dealraitheach don Aire gur gá nó gur fóirsteanach iad chun críocha na rialacha.

 (3) Déanfar gach riail arna déanamh 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	riail	a	leagan	faoina	bhráid,	rún	a	rith	ag	neamhniú	
na rialach, beidh an riail ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní 
a rinneadh roimhe sin faoin riail.

 (4) Gan dochar d’fho‑ailt (1) agus (2), féadfaidh an Ceannasaí cibé nósanna imeachta chun 
éifeacht a thabhairt don Acht seo is dealraitheach dó nó di is cuí a ghlacadh.

Dliteanas i leith cionta ag comhlacht corpraithe

22. I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar go 
ndearnadh an cion amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, 
rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	an	chomhlachta	chorpraithe,	nó	duine	a	d’airbheartaigh	
gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht 
corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne 
agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

Táillí

23. Déanfar na táillí go léir a íocfar leis an gCeannasaí de bhun an Achta seo a íoc isteach 
sa Státchiste nó a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste ar cibé modh a ordóidh an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Foirmeacha

24. (1) Faoi réir ailt 7(2) agus (3), 12(2) agus 14(2), féadfaidh an Ceannasaí foirm aon doiciméad 
is gá chun críocha an Achta seo is cuí leis nó léi a shonrú.

 (2) Féadfar cumhacht an Cheannasaí faoi fho‑alt (1) a fheidhmiú ar shlí a fhágfaidh—

  (a) go n‑áireofar i bhfoirm shonraithe aon doiciméid dearbhú reachtúil—

   (i) a bheidh le déanamh ag an duine a chomhlánóidh an fhoirm, agus

   (ii) i dtaobh an amhlaidh go bhfuil na sonraí atá san fhoirm ceart cruinn a mhéid is 
fearr is eol don duine sin agus a chreideann sé nó sí,

   agus

  (b) go sonrófar 2 fhoirm nó níos mó d’aon doiciméad dá dtagraítear san fho‑alt sin, 
cibé acu mar roghanna, nó chun socrú a dhéanamh le haghaidh imthosca áirithe nó 
cásanna áirithe, de réir mar is cuí leis an gCeannasaí.

 (3) Maidir le foirm doiciméid a shonrófar faoin alt seo—

  (a) is de réir cibé ordacháin agus treoracha a shonrófar sa doiciméad a chomhlánófar í,
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  (b) beidh ag gabháil léi cibé doiciméid eile a shonrófar sa doiciméad, agus

  (c) má cheanglaítear an doiciméad comhlánaithe a sholáthar—

   (i) don Cheannasaí,

   (ii) do dhuine eile thar ceann an Cheannasaí, nó

   (iii) d’aon duine eile,

  déanfar é a sholáthar amhlaidh ar an modh (más ann) a shonrófar sa doiciméad.

CUID 6

leasú aR acht na bPaitinní, 1992

Míniú

25. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1992” Acht na bPaitinní, 1992.

Feidhm

26. Más rud é go ndéanfar iarratas ar phaitinn faoi Acht 1992 roimh thosach feidhme na Coda 
seo ach nach gcinnfear é roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh an tAcht sin, mar a bhí 
sé i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin, d’fheidhm a bheith aige maidir leis an 
iarratas sin go dtí go gcinnfear an t‑iarratas.

Leasú ar alt 29 d’Acht 1992

27. Leasaítear alt 29 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo‑alt (1), trí “(dá ngairtear an ‘táille faoi alt 29’ san alt seo) ag gabháil léi, a 
chur faoi deara go ndéanfar tuarascáil ina gcorprófar tuairim i scríbhinn maidir le 
hinphaitinneacht a ullmhú i ndáil leis an aireagán (dá ngairtear ‘an tuarascáil agus 
an tuairim faoi alt 29’ san alt seo agus in alt 30). Féadfar a shonrú i rialacha arna 
ndéanamh faoin Acht seo cé a ullmhóidh an tuarascáil agus an tuairim faoi alt 29 (lena 
n‑áirítear aon chuid den chéanna) mar aon le scóip na tuarascála agus na tuairime.” a 
chur in ionad “(“an táille chuardaigh”) ag gabháil léi, a chur faoi deara go ndéanfar 
cuardach i ndáil leis an aireagán agus tuarascáil (“tuarascáil chuardaigh”) i dtaobh 
thorthaí an chuardaigh a ullmhú. Féadfar a shonrú sna rialacha cé a ullmhóidh an 
tuarascáil mar aon le scóip na tuarascála.”,

  (b) tríd an bhfo‑alt seo a leanas a chur in ionad fho‑alt (2):

 “(2) Más dealraitheach, i gcúrsa an tuarascáil agus an tuairim faoi alt 29 a 
ullmhú, go nochtfar níos mó ná aireagán amháin in iarratas, ní ullmhófar 
an tuarascáil agus an tuairim faoi alt 29 ach i ndáil leis an gcéad aireagán 
a shonrófar sna héilimh. Féadfar tuarascáil agus tuairim eile faoi alt 29 a 
ullmhú i ndáil le haon aireagán breise má dhéanann an t‑iarratasóir, laistigh 
den am a bheidh ceadaithe ag an gCeannasaí chuige sin, iarraidh a chur ar 
aghaidh chuige sin agus an táille faoi alt 29 ag gabháil léi.”,
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  (c) i bhfo‑alt (3), trí “den tuarascáil agus den tuairim faoi alt 29” a chur in ionad “den 
tuarascáil chuardaigh”,

  (d) tríd an bhfo‑alt seo a leanas a chur in ionad fho‑alt (4):

 “(4) Mura dtarraingeofar siar an t‑iarratas, ceadóidh an Ceannasaí deis don 
iarratasóir	 an	 t‑iarratas	 a	 leasú	 i	 bhfianaise	 na	 dtuarascálacha	 agus	 na	
dtuairimí faoi alt 29. Cuirfear aon leasuithe ar aghaidh laistigh den 
tréimhse fhorordaithe. Má mhainníonn an t‑iarratasóir, roimh dheireadh na 
tréimhse forordaithe, leasuithe ar an iarratas, nó ráiteas ina leagtar amach 
na cúiseanna ar dóigh leis an iarratasóir nach bhfuil gá le haon leasuithe den 
sórt sin, a chur ar aghaidh, féadfaidh an Ceannasaí an t‑iarratas a dhiúltú 
faoi réir alt 90. Déanfar iarratas lena mbaineann fo‑alt (2) a leasú chun nach 
mbainfidh	sé	ach	le	haon	aireagán	amháin.”,

   agus

  (e) tríd an bhfo‑alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho‑alt (4):

 “(5) Má dhéanann an t‑iarratasóir, de bhun fho‑alt (4), leasuithe nó ráiteas dá 
dtagraítear san fho‑alt sin a chur ar aghaidh laistigh den tréimhse fhorordaithe, 
cuirfidh	an	Ceannasaí	 faoi	deara	 scrúdú	 substainteach	a	dhéanamh	ar	 an	
iarratas. Tabharfar aird sa scrúdú substainteach sin ar an iarratas mar a 
comhdaíodh é i gcéaduair mar aon le haon leasuithe nó ráiteas a bheidh 
tugtha faoi fho‑alt (4) agus déanfar imscrúdú ann i dtaobh an gcomhlíonann 
an t‑iarratas ceanglais an Achta seo agus ceanglais rialacha arna ndéanamh 
faoin Acht seo.”.

Leasú ar alt 30 d’Acht 1992

28. Leasaítear alt 30 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo‑alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) maidir le torthaí na coibhéise (nó, arna nglacadh le chéile, na gcoibhéisí), 
sa stát coigríche forordaithe sin nó faoi fhorálacha an choinbhinsiúin nó 
an chonartha fhorordaithe sin (de réir mar a bheidh), don tuarascáil agus 
don tuairim faoi alt 29 arna n‑ullmhú i leith iarratas den sórt sin, nó”,

  (b) trí na fo‑ailt seo a leanas a chur in ionad fho‑ailt (4) agus (5):

 “(4) I gcás gurb í an fhianaise a chuirfear ar aghaidh an fhianaise dá dtagraítear 
i bhfo‑alt (1)(a) nó (b), déanfaidh an Ceannasaí, mura dtarraingeofar siar 
an t‑iarratas, deis a cheadú don iarratasóir an t‑iarratas a leasú ag féachaint 
don fhianaise sin. Déanfaidh an t‑iarratasóir go háirithe cibé leasuithe ar 
an tsonraíocht is gá a chur ar aghaidh ionas nach ngabhfaidh an t‑ábhar 
a bheidh á éileamh inti thar an ábhar atá san fhianaise. Má mhainníonn 
an t‑iarratasóir, roimh dheireadh na tréimhse forordaithe, leasuithe ar an 
iarratas, nó ráiteas ina leagtar amach na cúiseanna ar dóigh leis an iarratasóir 
nach bhfuil gá le haon leasuithe den sórt sin, a chur ar aghaidh, féadfaidh an 
Ceannasaí an t‑iarratas a dhiúltú faoi réir alt 90.

 (5) Má dhéanann an t‑iarratasóir, de bhun fho‑alt (4), leasuithe nó ráiteas 
dá dtagraítear san fho‑alt sin a chur ar aghaidh laistigh den tréimhse 
fhorordaithe,	 cuirfidh	 an	 Ceannasaí	 faoi	 deara	 scrúdú	 substainteach	 a	
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dhéanamh ar an iarratas. Tabharfar aird sa scrúdú substainteach sin ar an 
iarratas	mar	a	comhdaíodh	é	i	gcéaduair	mar	aon	leis	an	bhfianaise	a	bheidh	
tugtha faoi fho‑alt (1) agus le haon leasuithe nó ráiteas a bheidh tugtha 
faoi fho‑alt (4) agus déanfar imscrúdú ann i dtaobh an gcomhlíonann an 
t‑iarratas ceanglais an Achta seo agus ceanglais rialacha arna ndéanamh 
faoin Acht seo.”,

   agus

  (c) trí fho‑alt (6) a scriosadh.

Tuairimí ó thríú páirtí maidir le hinphaitinneacht

29. Leasaítear Acht 1992 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 30:

“30A. (1) I gcás gur foilsíodh iarratas ar phaitinn ach nár deonaíodh paitinn don 
iarratasóir, féadfaidh aon duine eile tuairimí i scríbhinn a thabhairt don 
Cheannasaí i dtaobh cibé acu an aireagán inphaitinne an t‑aireagán, agus 
cúiseanna atá leis na tuairimí á lua aige nó aici, agus breithneoidh an 
Ceannasaí na tuairimí de réir rialacha arna ndéanamh faoin Acht seo.

 (2) Maidir le duine a thabharfaidh tuairimí faoin alt seo, ní thiocfaidh sé nó sí, 
de bhíthin na dtuairimí sin amháin, chun bheith ina pháirtí nó ina páirtí in 
aon imeachtaí faoin Acht seo.”.

Leasú ar alt 31 d’Acht 1992

30. Leasaítear alt 31 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo‑alt (1)—

   (i) trí “, tar éis an scrúdaithe shubstaintigh agus an imscrúdaithe a dhéanfar de bhun 
alt 29(5) nó 30(5),” a chur isteach i ndiaidh “Más dealraitheach don Cheannasaí”, 
agus

   (ii) trí “agus go háirithe” a chur in ionad “seachas”,

   agus

  (b) tríd an bhfo‑alt seo a leanas a chur in ionad fho‑alt (2):

 “(2) Má chinneann an Ceannasaí, maidir leis an iarratas mar a comhdaíodh é 
i gcéaduair nó mar a leasaíodh é de réir fho‑alt (1), go gcomhlíonann sé 
ceanglais an Achta seo agus ceanglais rialacha arna ndéanamh faoin Acht 
seo, deonóidh an Ceannasaí an phaitinn.”.

Tuarascáil bhliantúil

31. Leasaítear Acht 1992 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 103:

“103.  (1) Faoi réir fho‑ailt (2) go (4), déanfaidh an Ceannasaí, a luaithe is indéanta 
ach, in aon chás, tráth nach déanaí ná 5 mhí tar éis dheireadh gach bliana, 
tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Aire maidir le gníomhaíochtaí an 
Cheannasaí—

  (a) faoin Acht seo, agus
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  (b) faoi gach achtachán eile a mbeidh an Ceannasaí freagrach ina riaradh.

 (2) Áireofar sa tuarascáil, i leith na bliana lena mbaineann sí, sonraí i dtaobh 
na rialacha go léir a rinneadh sa bhliain sin faoin Acht seo nó faoi aon 
achtachán eile dá dtagraítear i bhfo‑alt (1)(b) nó chun críocha an chéanna 
agus cuntas ar na táillí, na tuarastail agus na liúntais agus an t‑airgead eile 
go léir a fuarthas agus a íocadh faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile 
den sórt sin.

 (3) Cinnteoidh an tAire go ndéanfar cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid 
gach Tí den Oireachtas tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na 
bliana lena mbaineann an tuarascáil.

 (4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar an gCeannasaí 
faisnéis a chur sa tuarascáil ar faisnéis í, i dtuairim an Cheannasaí, a 
dhéanfadh dochar, dá gcuirfí sa tuarascáil í, do chomhlíonadh fheidhmeanna 
an Cheannasaí faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile dá dtagraítear i 
bhfo‑alt (1)(b).”.
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