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Acht do leasú an Achta Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015; do leasú an Achta 
Comhdhlúite Cánacha, 1997; do leasú Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956; do leasú 
Acht na gCuideachtaí, 2014; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[10 Nollaig 2019]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach agus an Rialachán Réamheolaire), 
2019 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 nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Mínithe

2. San Acht seo—

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

 ciallaíonn “Acht 2014” Acht na gCuideachtaí, 2014;

 ciallaíonn “Acht 2015” an tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015.
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CUID 2

achomhaiRc chánach

Leasú ar alt 2 d’Acht 2015

3. Leasaítear alt 2 d’Acht 2015 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘cathaoirleach’ cathaoirleach an Choimisiúin;”.

Leasú ar alt 3 d’Acht 2015

4. Leasaítear alt 3 d’Acht 2015 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

 “(6) Féadfaidh an Coimisiún comhaontuithe a dhéanamh le daoine eile d’fhonn 
feidhmeanna an Choimisiúin a chomhlíonadh.”.

Ceapadh agus feidhmeanna an chathaoirligh

5. Leasaítear Acht 2015 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 4:

“Cathaoirleach an Choimisiúin a cheapadh

4A. (1) Ceapfaidh an tAire an cathaoirleach as measc daoine a mbeidh moladh 
déanta ina leith faoi fho-alt (2).

 (2) Iarrfaidh an tAire ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí iarrthóirí 
oiriúnacha a mheasúnú agus a roghnú lena gceapadh mar chathaoirleach de 
réir na bhforálacha iomchuí den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004 agus, tar éis di iad a mheasúnú agus a 
roghnú amhlaidh, pearsana aonair a mholadh don Aire lena gceapadh.

 (3) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, ceanglais a shonrú a measfaidh sé nó 
sí gur ceanglais iad nach foláir d’iarrthóir lena cheapadh nó lena ceapadh 
mar chathaoirleach iad a chomhlíonadh; deimhneoidh an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí di féin, le linn a feidhmeanna faoi fho-alt (2) a 
chomhlíonadh, go gcomhlíonann iarrthóir na ceanglais sin.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), áirítear ar na ceanglais a  
fhéadfaidh an tAire a shonrú faoin bhfo-alt sin—

  (a) an tréimhse íosta taithí praiticiúla, nó an cineál taithí praiticiúla, is gá a 
bheith ag iarrthóir,

  (b) na cáilíochtaí acadúla nó gairmiúla nach mór a bheith ag iarrthóir, agus

  (c) faoi réir an Achta um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, sláinte agus 
aois iarrthóra.

 (5) Ceapfar duine mar chathaoirleach faoi fho-alt (1) le haghaidh cibé téarma, 
nach faide ná tréimhse 7 mbliana, a chinnfidh an tAire agus a shonróidh sé 
nó sí sa cheapachán agus, faoi réir an Achta seo, beidh an duine sin i seilbh 
oifige le haghaidh na tréimhse sin dá réir sin.

 (6) Más rud é—
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  (a) go mbeidh duine, de réir fho-alt (1), ceaptha cheana féin mar 
chathaoirleach, agus

  (b) go rachaidh céad téarma oifige an duine sin mar chathaoirleach in éag 
le himeacht aimsire,

ansin, féadfaidh an tAire an duine sin a cheapadh mar chathaoirleach le 
haghaidh an dara téarma.

 (7) Is é a bheidh i dtréimhse an dara téarma sin cibé tréimhse a chinnfidh an 
tAire agus a shonróidh sé nó sí san athcheapachán, ach ní rachaidh sí thar 7 
mbliana.

 (8) Ní cheapfar duine mar chathaoirleach le haghaidh níos mó ná 2 théarma 
oifige.

 (9) I dteannta na teorann a fhoráiltear le fo-alt (5) nó (7) agus a bhaineann le 
tréimhse téarma oifige cathaoirligh, maidir le sonrú tréimhse oifige faoi 
cheachtar de na fo-ailt sin, is ar shlí go gcomhlíonfar alt 15(1) (Ní foláir don 
Choimisinéir scor ag aois scoir) dá thoradh a dhéanfar é.

 (10) Más rud é, maidir le duine a cheapfar mar chathaoirleach, nach Coimisinéir 
é nó í ar an dáta a cheapfar mar chathaoirleach é nó í—

  (a) measfar an duine sin a bheith ceaptha mar Choimisinéir—

   (i) ar dháta a cheaptha nó a ceaptha mar chathaoirleach, agus

   (ii) le haghaidh théarma a cheaptha nó a ceaptha mar chathaoirleach, 

   agus

  (b) beidh feidhm ag alt 8(7) maidir leis an duine sin amhail is dá mbeadh 
sé nó sí ceaptha de réir alt 8(2) ar dháta a cheaptha nó a ceaptha mar 
chathaoirleach.

 (11) I gcás go mbeidh feidhm ag na himthosca a shonraítear i míreanna (a) agus 
(b) d’fho-alt (6) i ndáil le duine ach nach ndéanfar an duine a athcheapadh 
mar chathaoirleach faoin bhfo-alt sin, leagfaidh an tAire ráiteas faoi 
bhráid Dháil Éireann ina dtabharfar an chúis nach ndearnadh an duine a 
athcheapadh amhlaidh.

Cathaoirleach d’éirí as

4B. (1) Féadfaidh cathaoirleach éirí as trí fhógra i scríbhinn chuig an Aire á rá go 
bhfuil ar intinn aige nó aici déanamh amhlaidh.

 (2) Beidh éifeacht le héirí as den sórt sin ó dháta nach luaithe ná 3 mhí tar éis 
dháta an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mura gceadóidh an tAire é do 
theacht in éifeacht ar dháta is luaithe ná sin.

Cathaoirleach a chur as oifig

4C. (1) Féadfaidh an tAire, ar chúiseanna sonraithe, cathaoirleach a chur as oifig 
aon tráth de dheasca mí-iompair.

cd.2 a.5
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 (2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh an tAire cathaoirleach a chur as oifig 
aon tráth i gcás go measfaidh an tAire—

  (a) go bhfuil an cathaoirleach tagtha chun bheith éagumasach, de dheasca 
easláinte, ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar chathaoirleach a 
chomhlíonadh go héifeachtach,

  (b) gur gá nó gur fóirsteanach an cathaoirleach a chur as oifig chun go 
gcomhlíonfaidh an Coimisiún a fheidhmeanna go héifeachtach, nó

  (c) go bhfuil easaontacht leasa (maidir leis an gcathaoirleach do 
chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna) ag tarlú ar thaobh 
an chathaoirligh atá chomh suntasach sin gur chóir don chathaoirleach 
scor d’oifig a shealbhú.

 (3) I gcás go gcuirfidh an tAire cathaoirleach as oifig faoin alt seo, leagfaidh sé 
nó sí ráiteas faoi bhráid Dháil Éireann ina dtabharfar an chúis leis an gcur 
as oifig.

Téarma oifige cathaoirligh do scor

4D. Scoirfidh téarma oifige cathaoirligh ar cibé dáta de na dátaí seo a leanas is 
luaithe a tharlóidh:

  (a) an dáta a rachaidh a théarma oifige nó a téarma oifige mar chathaoirleach 
in éag;

  (b) an dáta a éireoidh sé nó sí as nó a chuirfear as oifig é nó í mar 
Choimisinéir;

  (c) an dáta a éireoidh sé nó sí as nó a chuirfear as oifig é nó í mar 
chathaoirleach;

  (d) an dáta a scoirfidh sé nó sí de bheith i seilbh oifige mar Choimisinéir de 
réir alt 18.

Éagumas sealadach an chathaoirligh

4E. I gcás go mbeidh an cathaoirleach neamhábalta go sealadach, ar aon 
chúis, gníomhú mar chathaoirleach, féadfaidh an tAire Coimisinéir eile a 
cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar feadh ré na 
neamhábaltachta sin agus féadfaidh an Coimisinéir a cheapfar amhlaidh na 
feidhmeanna go léir a bheidh sannta don chathaoirleach a chomhlíonadh ar 
feadh na ré sin.

Feidhmeanna an chathaoirligh

4F. (1) Déanfaidh an cathaoirleach riarachán agus gnó an Choimisiúin, agus cibé 
feidhmeanna eile a shanntar dó nó di leis an Acht seo nó faoi, a sheoladh 
agus a bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), comhlíonfaidh an cathaoirleach 
na feidhmeanna seo a leanas i ndáil leis an gCoimisiún:

  (a) sláine chórais chuntasaíochta agus tuairiscithe airgeadais an Choimisiúin 
a chinntiú;

cd.2 a.5
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  (b) a chinntiú go bhfuil córais chuí rialaithe i bhfeidhm, go háirithe córais 
le haghaidh na nithe seo a leanas—

   (i) bainistiú priacail,

   (ii) rialú airgeadais agus oibríochta, agus

   (iii) comhlíonadh an dlí;

  (c) a chinntiú go ndéanfar de réir oibleagáidí an Choimisiúin faoin Acht um 
Shaoráil Faisnéise, 2014;

  (d) a chinntiú go ndéanfar de réir oibleagáidí an Choimisiúin faoin dlí 
cosanta sonraí;

  (e) a chinntiú go gcomhlíonfar feidhmeanna an Choimisiúin go héifeachtúil;

  (f) an tosaíocht a chinneadh idir achomhairc, ag féachaint don cheartas 
agus d’oibriú éifeachtúil an Achta seo agus Chuid 40A d’Acht 1997.

 (3) Déanfaidh an cathaoirleach córais agus nósanna imeachta éifeachtúla 
éifeachtacha a bhunú agus a chothabháil chun a áirithiú go ndéanfar 
achomhairc a phróiseáil, a bhreithniú agus a chinneadh ar mhodh tráthúil 
éifeachtach.

 (4) Féadfaidh an cathaoirleach treoirlínte a eisiúint maidir le hoibriú fhorálacha 
an Achta seo nó Chuid 40A d’Acht 1997 nó maidir le hoibriú aon fhorála 
áirithe den Acht seo nó de Chuid 40A d’Acht 1997.

 (5) Féadfaidh an cathaoirleach dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí eile i ndáil 
le riarachán agus gnó an Choimisiúin.

 (6) Comórfaidh an cathaoirleach cruinniú leis na Coimisinéirí eile uair sa 
bhliain ar a laghad chun athbhreithniú a sheoladh ar na Coimisinéirí do 
chomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin Acht seo agus faoi Chuid 40A 
d’Acht 1997 sa tréimhse idir dáta an chruinnithe agus an dáta a comóradh 
an cruinniú roimhe sin faoin bhfo-alt seo nó, i gcás an chéad chruinnithe a 
bheidh le comóradh faoin bhfo-alt seo, sa tréimhse idir dáta an chruinnithe 
agus an dáta a tháinig alt 5 den Acht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019 i ngníomh.

 (7) Beidh an cathaoirleach ina oifigeach cuntasaíochta nó ina hoifigeach 
cuntasaíochta i ndáil le cuntais leithreasa an Choimisiúin chun críocha na 
nAchtanna um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1866 go 1998.

 (8) Beidh an cathaoirleach cuntasach don Aire as an gCoimisiún a bhainistiú 
go héifeachtúil éifeachtach agus as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a 
chomhlíonadh go cuí.

 (9) Féadfaidh aon duine amháin nó níos mó d’fhoireann an Choimisiúin, ag 
gníomhú dó nó di nó dóibh faoi údarás an chathaoirligh, aon fheidhm a 
chomhlíonadh a shanntar leis an Acht seo don chathaoirleach, seachas 
feidhm a shonraítear in aon cheann d’fho-ailt (4) go (8) nó in alt 4G.

 (10) San alt seo, ciallaíonn “dlí cosanta sonraí”—

cd.2 a.5
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  (a) na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018,

  (b) Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 27 Aibreán 20161 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí 
den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE, agus gach dlí de 
chuid an Stáit lena dtugtar tuilleadh éifeachta don Rialachán sin, agus

  (c) gach dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht nó tuilleadh éifeachta do 
Threoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 20162 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, 
a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a 
fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle.

Tuairisciú don chathaoirleach

4G. (1) Féadfaidh an cathaoirleach a iarraidh ar Choimisinéir tuarascáil a sholáthar 
don chathaoirleach, i ndáil leis na feidhmeanna, nó le haon fheidhm áirithe, 
arna gcomhlíonadh nó arna comhlíonadh ag an gCoimisinéir sin faoin Acht 
seo nó faoi Chuid 40A d’Acht 1997.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar iarraidh a dhéanamh faoin 
bhfo-alt sin chun tuarascáil a sholáthar i ndáil leis an gCoimisinéir lena 
mbaineann do chinneadh achomhairc.

 (3) Sonrófar in iarraidh faoi fho-alt (1) an fhaisnéis a bheidh le háireamh sa 
tuarascáil agus an tréimhse ama ar laistigh di a bheidh an tuarascáil le 
soláthar don chathaoirleach.

 (4) Sonróidh an cathaoirleach tréimhse ama réasúnach chun tuarascáil a iarrfar 
faoi fho-alt (1) a sholáthar, agus cuirfidh sé nó sí i gcuntas cineál agus méid 
na faisnéise a iarradh a áireamh sa tuarascáil.

 (5) Déanfaidh Coimisinéir de réir iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (1).”.

Leasú ar alt 6 d’Acht 2015

6. Leasaítear alt 6(2) d’Acht 2015—

  (a) i mír (j), trí “a fháil, agus” a chur in ionad “a fháil,”, agus

  (b) trí mhír (k) a scriosadh.

Leasú ar alt 8 d’Acht 2015

7. Leasaítear alt 8(2) d’Acht 2015 trí “Faoi réir fho-ailt (6) agus (7) agus alt 4A(10)” a chur in 
ionad “Faoi réir fho-ailt (6) agus (7) ”.

1 I.O. Uimh. L 119, 4.5.2016, lch 1.
2 I.O. Uimh. L 119, 4.5.2016, lch 89.

cd.2 a.5
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Leasú ar alt 13 d’Acht 2015

8. Leasaítear alt 13 d’Acht 2015 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(5):

 “(6) Ní rachaidh suim thréimhsí na dtéarmaí ceapacháin a bheidh ag duine mar 
Choimisinéir (lena n-áirítear i gcás go measfar an duine sin a bheith ceaptha 
mar Choimisinéir faoi alt 4A(10)(a)) thar 14 bliana.”.

Leasú ar alt 14 d’Acht 2015

9. Leasaítear alt 14 d’Acht 2015—

  (a) i bhfo-alt (2), trí “le gach Coimisinéir, seachas an cathaoirleach,” a chur in ionad “le 
gach Coimisinéir” agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí “aon oifig (seachas, i gcás an chathaoirligh, oifig an chathaoirligh) 
nó fostaíocht eile” a chur in ionad “aon oifig nó fostaíocht eile”.

Téarmaí agus coinníollacha cheapadh an chathaoirligh

10. Leasaítear Acht 2015 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14:

“Téarmaí agus coinníollacha cheapadh an chathaoirligh

14A. (1) Faoi réir fho-alt (2), beidh ceapadh duine mar chathaoirleach faoi réir 
cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire tar éis dó nó di dul i 
gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 (2) Íocfar leis an gcathaoirleach cibé luach saothair a chinnfidh an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó am go ham.”.

Leasú ar alt 21 d’Acht 2015

11. Leasaítear alt 21 d’Acht 2015—

  (a)  i bhfo-alt (1)—

   (i) trí “an cathaoirleach” a chur in ionad “na Coimisinéirí”, agus

   (ii) trí “le comhlíonadh fheidhmeanna na gCoimisinéirí” chur in ionad “le 
comhlíonadh a bhfeidhmeanna”,

  (b) i bhfo-alt (2), trí “an cathaoirleach” chur in ionad “na Coimisinéirí”,

  (c) i bhfo-alt (5)—

   (i) trí “an cathaoirleach” chur in ionad “na Coimisinéirí”, agus

   (ii) trí “is cuí leis na Coimisinéirí i ndáil lena ngníomhaíochtaí” a chur in ionad “is 
cuí leo i ndáil lena ngníomhaíochtaí”,

  (d) i bhfo-alt (6), trí “a cheangal ar an gcathaoirleach” a chur in ionad “a cheangal ar na 
Coimisinéirí”,

  (e) i bhfo-alt (7), trí “an cathaoirleach” a chur in ionad “na Coimisinéirí”, agus

  (f) i bhfo-alt (8)—

cd.2
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agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

   (i) trí “a cheangal ar an gcathaoirleach” a chur in ionad “a cheangal ar na 
Coimisinéirí”, agus

   (ii) trí “ina thuairim nó ina tuairim” a chur in ionad “ina dtuairim”.

Leasú ar alt 949AP d’Acht 1997

12. Leasaítear alt 949AP d’Acht 1997 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Maidir leis an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) luafar ann an tslí áirithe ina bhfuil an páirtí lena mbaineann míshásta 
leis an gcinneadh,

  (b) luafar ann an tslí áirithe a líomhnaítear an cinneadh a bheith  
earráideach ar phonc dlí,

  (c) cuirfear é chuig na Coimisinéirí Achomhairc laistigh de 21 lá tar éis an 
dáta a tugadh fógra i dtaobh a gcinnidh faoi alt 949AJ(1), agus

  (d) cuirfear é chuig an bpáirtí eile nuair a bheidh sé á chur chuig na 
Coimisinéirí Achomhairc.”.

Leasú ar alt 949AQ d’Acht 1997

13. Leasaítear alt 949AQ d’Acht 1997 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(7):

 “(7A)  Déanfaidh an páirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe—

  (a) cóip de na foilseáin a bheidh sonraithe sa chás sonraithe a thiomsú, agus

  (b) an chóip de na foilseáin arna dtiomsú amhlaidh a áireamh leis an gcás 
sonraithe nuair a bheidh sé á chur chuig an Ard-Chúirt aige nó aici de 
réir fho-alt (7).

 (7B) I gcás nach mbeidh cóip d’fhoilseán a bheidh sonraithe sa chás sonraithe i 
seilbh nó faoi rialú an pháirtí, nó ar fáil ag an bpáirtí, a bheidh ag iarraidh 
an cháis shonraithe, d’fhonn fo-alt (7A) a chomhlíonadh, féadfaidh an 
páirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe a iarraidh ar na Coimisinéirí 
Achomhairc treoir a thabhairt, trí fhógra i scríbhinn, don pháirtí eile cóip den 
fhoilseán a sholáthar don pháirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe.

 (7C) I gcás go bhfaighidh na Coimisinéirí Achomhairc iarraidh faoi fho-alt (7B) 
ón bpáirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe, féadfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc treoir a thabhairt, trí fhógra i scríbhinn, don pháirtí eile cóip den 
fhoilseán a sholáthar don pháirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe.

 (7D) I gcás go bhfaighidh páirtí fógra faoi fho-alt (7C) agus go mbeidh an 
foilseán lena mbaineann an fógra i seilbh an pháirtí sin nó faoina rialú nó 
ar fáil aige nó aici, déanfaidh an páirtí sin cóip den fhoilseán a sholáthar 
laistigh den tréimhse ama a bheidh sonraithe san fhógra.”.

Leasú ar alt 2 d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

14. Leasaítear alt 2(2) d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956—

cd.2 a.11
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

  (a) i mír (i), trí “agus” a scriosadh,

  (b) i mír (j), trí “(de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 2018), agus” a chur in ionad 
“(de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 2018).”, agus

  (c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (j):

  “(k) i ndáil le comhalta d’fhoireann an Choimisiúin um Achomhairc 
Chánach, an cathaoirleach (de réir bhrí an Achta Airgeadais 
(Achomhairc Chánach), 2015).”.

CUID 3

an Rialachán RéamheolaiRe

Leasú ar alt 1348 d’Acht 2014

15. Leasaítear alt 1348 d’Acht 2014—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) tríd an míniú ar “Treoir Réamheolaire 2003” a scriosadh,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “dlí réamheolaire AE”:

“ciallaíonn ‘dlí réamheolaire AE’—

  (a) an Rialachán Réamheolaire, agus

  (b) na gníomhartha tarmligthe;”,

   (iii) sa mhíniú ar “saineolaí”, trí “, ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag forléiriú 
éagsúil ar an abairt sin chun críocha na Caibidle seo de bhua dhlí réamheolaire 
na hÉireann,”, a scriosadh,

   (iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “dlí réamheolaire na 
hÉireann”:

“ciallaíonn ‘dlí réamheolaire na hÉireann’—

  (a) na Rialacháin Bhaile, agus

  (b) an dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht nó tuilleadh éifeachta do  
na gníomhartha tarmligthe;”,

   (v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tairiscint áitiúil”:

“ciallaíonn ‘tairiscint áitiúil’ tairiscint urrús don phobal sa Stát más rud é—

  (a) maidir leis an tairiscint, go ndéantar méid na comaoine iomláine i leith 
na tairisceana a theorannú go sainráite do shuim is mó ná €100,000 
agus is lú ná €8,000,000 léi (agus maidir leis an modh ar a ríomhfar 
an teorainn sin, go háirithe i gcás sraith tairiscintí urrús den sórt sin, is 
ionann é agus an modh dá bhforáiltear leis na Rialacháin Bhaile i ndáil 
le teorainneacha atá ar aon dul leis an teorainn sin agus a shonraítear 
sna Rialacháin Bhaile chun aon chríche),

cd.2 a.14
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

  (b) gur urrúis seachas na hurrúis dá dtagraítear—

   (i) i bpointí (a) go (f) d’Airteagal 1(2),

   (ii) in Airteagal 1(4)(j), nó

   (iii) i bpointe (i) den chéad fhomhír d’Airteagal 1(5),

   den Rialachán Réamheolaire iad na hurrúis, agus

  (c) nach de chineál a thuairiscítear—

   (i) i bpointí (a) go (d) d’Airteagal 1(4), nó

   (ii) in Airteagal 5(1),

   den Rialachán Réamheolaire í an tairiscint;”,

   (vi) tríd an míniú ar “tairiscint urrús don phobal” a scriosadh,

   (vii) sa mhíniú ar “doiciméad tairisceana”, trí “an Rialachán Réamheolaire” a chur in 
ionad “Treoir Réamheolaire 2003”,

   (viii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Rialachán 
Réamheolaire”:

“ciallaíonn ‘an Rialachán Réamheolaire’ Rialachán (AE) 2017/1129 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 20173 maidir 
leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó 
nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 2003/71/CE;”,

   (ix) sa mhíniú ar “urrúis”, trí “sa Rialachán Réamheolaire” a chur in ionad “i ndlí 
réamheolaire na hÉireann”, agus

   (x) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘gníomh tarmligthe’ gníomh tarmligthe, atá i bhfeidhm de 
thuras na huaire, arna ghlacadh ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh de réir 
Airteagal 44 den Rialachán Réamheolaire;

ciallaíonn ‘Rialacháin Bhaile’ an dlí de chuid an Stáit (seachas an Chaibidil 
seo, ach amháin mar a gceadaítear a mhalairt sa chomhthéacs) lena dtugtar 
tuilleadh éifeachta don Rialachán Réamheolaire;”,

   agus

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

 “(2) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear sa Chaibidil seo agus a úsáidtear freisin sa 
Rialachán Réamheolaire, tá an bhrí chéanna leis nó léi sa Chaibidil seo atá 
leis nó léi sa Rialachán sin, mura léir a mhalairt a bheith ar intinn.”.

Leasú ar alt 1349 d’Acht 2014

16. Leasaítear alt 1349(1) d’Acht 2014—

3 I. O. Uimh. L 168, 30.6.2017, lch 12.

cd.3 a.15
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

  (a) i bhfomhír (vi), trí “aimsire.” a chur in ionad “aimsire;”, agus

  (b) trí fhomhíreanna (vii) agus (viii) a scriosadh.

Leasú ar alt 1350 d’Acht 2014

17. Leasaítear alt 1350 d’Acht 2014—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Ní bheidh duine faoi dhliteanas faoi alt 1349 ar bhonn achoimre ar 
réamheolaire nó ar bhonn na hachoimre sonraí ar Réamheolaire Fáis de 
chuid AE (lena n-áirítear aistriúchán ar cheachtar de na hachoimrí sin) agus 
ar an mbonn sin amháin mura rud é—

  (a) go bhfuil an achoimre míthreorach, míchruinn nó neamhréireach nuair 
a léitear i dteannta codanna eile den réamheolaire í, nó

  (b) nach ndéantar, nuair a léitear i dteannta codanna eile den réamheolaire 
í, faisnéis ríthábhachtach a thabhairt inti chun cabhrú le hinfheisteoirí 
le linn dóibh cinneadh a dhéanamh i dtaobh infheistiú sna hurrúis lena 
mbaineann.”,

   agus

  (b) trí fho-alt (1A) a scriosadh.

Leasú ar alt 1351 d’Acht 2014

18. Leasaítear alt 1351(a) d’Acht 2014, i bhfomhír (II), trí “leis na Rialacháin Bhaile” a chur in 
ionad “le dlí réamheolaire na hÉireann”.

Leasú ar alt 1354 d’Acht 2014

19. Leasaítear alt 1354 d’Acht 2014, i bhfo-alt (1)—

  (a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) chun tuilleadh éifeachta a thabhairt don Rialachán Réamheolaire; 
agus”,

   agus

  (b) i mír (b), trí “na gníomhartha tarmligthe” a chur in ionad “an Rialachán Réamheolaire”.

Leasú ar alt 1357 d’Acht 2014

20. Leasaítear alt 1357 d’Acht 2014—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “leis na Rialacháin Bhaile” a chur in ionad “le dlí réamheolaire na 
hÉireann”, agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “faoi na Rialacháin Bhaile” a chur in ionad “faoi dhlí réamheolaire 
na hÉireann”.

cd.3 a.16
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

Leasú ar alt 1361 d’Acht 2014

21. Leasaítear alt 1361 d’Acht 2014— 

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) trí “Ní fhoilseoidh tairgeoir doiciméad tairisceana, arna ullmhú i gcomhair 
tairiscint áitiúil, mura mbeidh sa doiciméad tairisceana sin na ráitis seo a leanas i 
gcló soiléir soléite:” a chur in ionad “Beidh i ndoiciméad tairisceana arna ullmhú 
i gcomhair tairiscint áitiúil na ráitis seo a leanas i gcló soiléir soléite:”, agus

   (ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) ar an leathanach tosaigh nó ar shlí eile in áit fheiceálach:

   ‘Maidir leis an doiciméad seo,

   — níor ullmhaíodh é de réir Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 nó de réir aon 
bhearta arna ndéanamh faoin Rialachán sin nó faoi na dlíthe de chuid na 
hÉireann, nó de chuid aon Bhallstát de chuid AE nó aon stát a chloíonn 
le conradh LEE, lena gcuirtear an Rialachán nó na bearta sin i ngníomh,

   — ní dhearna aon údarás rialála in Éirinn nó in aon Bhallstát eile de 
chuid AE nó in aon stát eile a chloíonn le conradh LEE athbhreithniú 
air sular eisíodh é,

   agus, dá bhrí sin, féadfaidh sé nach mbeidh ann an fhaisnéis go léir is 
gá i gcás doiciméad a ullmhú de bhun an Rialacháin sin nó de bhun na 
ndlíthe sin.’;”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Aon tairgeoir a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion d’earnáil 
3.”,

   agus

  (c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(5) Ní fhoilseoidh tairgeoir doiciméad tairisceana, arna ullmhú i gcomhair 
tairiscint áitiúil, a bheidh míthreorach maidir le feidhmíocht an urrúis lena 
mbaineann an doiciméad tairisceana san am a caitheadh nó maidir leis an 
bhfeidhmíocht a d’fhéadfadh a bheith ag an urrús sin sa todhchaí.

 (6) Ní fhoilseoidh tairgeoir doiciméad tairisceana, arna ullmhú i gcomhair 
tairiscint áitiúil, a mbeidh faisnéis ar áireamh ann i ndáil leis na nithe seo a 
leanas—

  (a) feidhmíocht an urrúis lena mbaineann an doiciméad tairisceana san am 
a caitheadh, nó

  (b) an gnó lena mbaineann an t-urrús, lena ndéantar feidhmíocht an urrúis 
sin nó an ghnó sin a mhífhaisnéisiú.

 (7) Ní fhoilseoidh tairgeoir doiciméad tairisceana, arna ullmhú i gcomhair 
tairiscint áitiúil, ina dtabharfar urrús atá ráthaithe nó atá ráthaithe go 

cd.3
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

páirteach de thuairisc ar an urrús lena mbaineann an doiciméad tairisceana, 
mura mbeidh ráthaíocht i bhfeidhm a chomhlíonann na coinníollacha seo a 
leanas:

  (a) maidir leis an duine atá ag soláthar na ráthaíochta, gur duine é nó í 
seachas—

   (i) eisitheoir an urrúis sin, nó

   (ii) tairgeoir an urrúis sin, murab é sin an t-eisitheoir;

  (b) go bhfuil an ráthaíocht infhorfheidhmithe ag duine a cheannaíonn an 
t-urrús sin;

  (c) go bhfuil téarmaí na ráthaíochta i gcomhréir le téarmaí na ráthaíochta 
nó na ráthaíochta páirtí a thuairiscítear sa doiciméad tairisceana.

 (8) Ní fhoilseoidh tairgeoir doiciméad tairisceana, arna ullmhú i gcomhair 
tairiscint áitiúil, i gcás go mbeidh teorainn—

  (a) le dliteanas eisitheoir an urrúis lena mbaineann an doiciméad tairisceana,

  (b) i gcás inar comhlacht corpraithe é eisitheoir an urrúis lena mbaineann an 
doiciméad tairisceana, le dliteanas duine is stiúrthóir ar an gcomhlacht 
corpraithe sin, nó

  (c) le dliteanas comhairleora atá ainmnithe sa doiciméad tairisceana, is 
dliteanas a eascraíonn as ceannach nó i dtaca le ceannach an urrúis

lena mbaineann an doiciméad tairisceana, mura mbeidh cineál agus méid 
na teorann sonraithe sa doiciméad tairisceana.

 (9) Aon tairgeoir a sháróidh fo-alt (5), (6), (7) nó (8), beidh sé nó sí ciontach i 
gcion d’earnáil 3.”.

Leasú ar alt 1363 d’Acht 2014

22. Leasaítear alt 1363 d’Acht 2014—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “faoi na Rialacháin Bhaile” a chur in ionad “faoi dhlí réamheolaire 
na hÉireann”,

  (b) i bhfo-alt (2)—

   (i) gach áit a bhfuil sé, seachas i mír (a), tríd an leagan cuí gramadaí de “dlí 
réamheolaire AE nó dlí réamheolaire na hÉireann” a chur in ionad an leagain 
chomhfhreagraigh de “dlí réamheolaire na hÉireann”, agus

   (ii) i mír (a), trí “forálacha dhlí réamheolaire AE agus dhlí réamheolaire na  
hÉireann” a chur in ionad “forálacha dhlí réamheolaire na hÉireann”,

  (c) trí fho-alt (3) a scriosadh,

  (d) i bhfo-alt (4), tríd an leagan cuí gramadaí de “dlí réamheolaire AE nó dlí réamheolaire 
na hÉireann” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “dlí réamheolaire na 
hÉireann” gach áit a bhfuil sé,

cd.3 a.21
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

  (e) i bhfo-alt (6)—

   (i) trí “le dlí réamheolaire AE nó le dlí réamheolaire na hÉireann” a chur in ionad 
“le dlí réamheolaire na hÉireann”, agus

   (ii) trí “den Rialachán Réamheolaire” a chur in ionad “ de Threoir Réamheolaire 
2003”,

  (f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Maidir leis na forálacha de na Rialacháin Bhaile a bhaineann le 
smachtbhannaí riaracháin a fhorchur, beidh feidhm acu i ndáil le sárú ar 
rialacha faoin alt seo mar atá feidhm acu i ndáil le sárú ar fhoráil de dhlí 
réamheolaire AE agus, dá réir sin, aon smachtbhanna a fhéadfar a fhorchur 
de bhun na bhforálacha sin de na Rialacháin Bhaile i leith sárú ar fhoráil 
de dhlí réamheolaire AE, féadfar, de réir na Rialachán Baile, é a fhorchur i 
leith sárú ar rialacha faoin alt seo.”,

   agus

  (g) i bhfo-alt (8), trí “dlí réamheolaire AE nó dlí réamheolaire na hÉireann” a chur in 
ionad “dlí réamheolaire na hÉireann”.

Leasú ar alt 1364 d’Acht 2014

23. Leasaítear Acht 2014 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 1364:

“Comhaontuithe áirithe ar neamhní

1364. (1) Maidir le coinníoll—

  (a) lena n-éilítear nó lena gceanglaítear ar iarratasóir ar urrúis comhlíonadh 
aon cheanglais de na ceanglais seo a leanas a tharscaoileadh—

   (i) ceanglas den Chaibidil seo,

   (ii) ceanglas de dhlí réamheolaire na hÉireann,

   (iii) ceanglas de dhlí réamheolaire na hÉireann, de réir bhrí na Caibidle 
seo mar a bhí sé ar an dáta iomchuí,

   (iv) ceanglas de dhlí réamheolaire AE, nó

   (v) ceanglas de dhlí réamheolaire AE, de réir bhrí na Caibidle seo mar 
a bhí sé ar an dáta iomchuí,

   nó

  (b) a airbheartóidh éifeacht ar iarratasóir ar urrúis a thabhairt d’fhógra 
maidir le haon chonradh, doiciméad nó ní nach ndéantar tagairt go 
sonrach dó sa réamheolaire lena mbaineann i gcás go mbeidh feidhm—

   (i) ag dlí réamheolaire AE, nó

   (ii) ag dlí réamheolaire AE, de réir bhrí na Caibidle seo mar a bhí sé ar 
an dáta iomchuí,

  beidh sé ar neamhní.
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An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach 
agus an Rialachán Réamheolaire), 2019.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ an dáta ar a dtiocfaidh alt 23 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach agus an Rialachán Réamheolaire), 2019 
i ngníomh.”.

Leasú ar alt 1551 d’Acht 2014

24. Leasaítear alt 1551(11) d’Acht 2014, i mír (c), trí “de Rialachán (CE) Uimh. 809/2004 ón 
gCoimisiún an 29 Aibreán 20044” a chur in ionad “den Rialachán Réamheolaire (de réir 
bhrí alt 1348) ”.

Forálacha idirthréimhseacha

25. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás réamheolaire arna cheadú faoi na Rialacháin Réamheolaire 
(Treoir 2003/71/CE), 2005 (I.R. Uimh. 324 de 2005) roimh an 21 Iúil 2019, ní bheidh 
feidhm ag na leasuithe a dhéantar leis an gCuid seo go dtí cibé acu seo a leanas is 
luaithe— 

  (a) an 21 Iúil 2020, agus

  (b) deireadh bhailíocht an réamheolaire.

 (2) Maidir leis na leasuithe a dhéantar—

  (a) le fomhíreanna (v) agus (vii) d’alt 15(a), agus

  (b) le halt 21, 

  ní bheidh feidhm acu maidir le tairiscint urrús arna déanamh roimh an dáta ar a  
dtiocfaidh na forálacha sin i ngníomh.

4 I.O. Uimh. L 149, 30.4.2004, lch 1.

cd.3 a.23
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