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Acht do dhéanamh socrú maidir le nithe áirithe de dhroim tharraingt siar na Ríochta 
Aontaithe	as	comhaltas	den	Aontas	Eorpach,	agus—	

A. i gcás go dtarlóidh an tarraingt siar sin gan comhaontú idir an Ríocht Aontaithe 
agus	an	tAontas	Eorpach	faoi	Airteagal	50	den	Chonradh	ar	an	Aontas	Eorpach	lena	
leagfar amach na socruithe le haghaidh tarraingt siar den sórt sin, do dhéanamh socrú 
eisceachtúil,	ar	mhaithe	 le	 leas	an	phobail	agus	ag	féachaint	don	Chomhlimistéar	
Taistil idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe, chun an fhéidearthacht go dtarlódh 
suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar an Stáit agus i bhfeidhmiú fónta roinnt 
margaí, earnálacha agus réimsí sa Stát mar thoradh ar tharraingt siar den sórt sin a 
laghdú agus chun maolú a dhéanamh, más indéanta sin, ar na héifeachtaí a bheadh 
ag suaitheadh den sórt sin dá dtarlódh sé in imthosca den sórt sin, agus

B. i gcás go dtarlóidh an tarraingt siar sin in imthosca ina mbeidh comhaontú (lena 
leagfar amach na socruithe le haghaidh tarraingt siar den sórt sin) ann idir an Ríocht 
Aontaithe	agus	an	 tAontas	Eorpach	faoi	Airteagal	50	den	Chonradh	ar	an	Aontas	
Eorpach,	 d’oiriúnú	 tagairtí	 in	 achtacháin	 do	 Bhallstát	 den	Aontas	 Eorpach	 chun	
go bhfolóidh na tagairtí sin tagairtí don Ríocht Aontaithe, nó go leanfaidh siad de 
thagairtí don Ríocht Aontaithe a fholú, a mhéid is gá chun éifeacht a thabhairt do 
théarmaí an chomhaontaithe sin,

agus, chun na gcríoch sin, do leasú achtacháin áirithe; 

Agus do leasú an Achta Inimirce, 1999, an Achta Inimirce, 2003 agus an Achta Inimirce, 
2004 chun socrú breise a dhéanamh i ndáil le daoine do theacht isteach sa Stát agus a chur 
as an Stát;

Agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [17 Márta 2019]
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Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú

1.	 (1)	 Féadfar	 an	 tAcht	 um	 Tharraingt	 Siar	 na	 Ríochta	 Aontaithe	 as	 an	 Aontas	 Eorpach	
(Forálacha Iarmhartacha), 2019 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2019 a ghairm de na hAchtanna Sláinte, 1947 go 
2018 agus de Chuid 2 le chéile.

 (3) Féadfar na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2019 a ghairm de na hAchtanna 
um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2014 agus de Chuid 3 le chéile.

 (4) Forléireofar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Cuid 11le chéile mar aon Acht 
amháin.

 (5) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 go 2019 
a ghairm de na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 go 
2012 agus de Chuid 12 le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

	 (6)	 Féadfar	na	hAchtanna	um	Eiseachadadh,	1965	go	2019	a	ghairm	de	na	hAchtanna	um	
Eiseachadadh,	1965	go	2012	agus	de	Chuid 13 le chéile.

Tosach feidhme

2. (1) (a) Tiocfaidh Codanna 1 agus 15	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	
Gnóthaí	Eachtracha	agus	Trádála	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.

  (b) Tiocfaidh Cuid 2	 i	ngníomh	cibé	 lá	nó	 laethanta	a	cheapfaidh	an	 tAire	Sláinte	 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.

  (c) Tiocfaidh Cuid 3	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	Gnó,	Fiontar	
agus Nuálaíochta 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.

  (d) Tiocfaidh Cuid 4	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	Cumarsáide,	
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 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.

  (e) Tiocfaidh Cuid 5	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	Oideachais	
agus Scileanna 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.
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  (f) Tiocfaidh Codanna 6, 7 agus 8	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	
Airgeadais 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.

  (g) Tiocfaidh Codanna 9 agus 10	 i	 ngníomh	 cibé	 lá	 nó	 laethanta	 a	 cheapfaidh	 an	
tAire	 Iompair,	Turasóireachta	agus	Spóirt	 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.

  (h) Tiocfaidh Codanna 11 agus 12 i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 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.

  (i) Tiocfaidh Codanna 13 agus 14	i	ngníomh	cibé	lá	nó	laethanta	a	cheapfaidh	an	tAire	
Dlí agus Cirt agus Comhionannais 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.

	 (2)	 Maidir	le	cumhacht	faoin	alt	seo	chun	lá	a	cheapadh	a	thiocfaidh	Cuid	(nó	foráil	di)	i	
ngníomh, cibé acu i gcoitinne nó ar shlí eile, folaíonn sí cumhacht chun tráth áirithe, ar lá 
áirithe,	a	cheapadh	a	thiocfaidh	an	Chuid	(nó	foráil	di)	i	ngníomh,	cibé	acu	i	gcoitinne	nó	
ar	shlí	eile,	agus,	dá	réir	sin,	i	gcás	go	gceapfar	tráth	amhlaidh,	tiocfaidh	an	Chuid	lena	
mbaineann (nó foráil di) i ngníomh an tráth sin, cibé acu i gcoitinne nó ar shlí eile.

Caiteachais

3.	 Déanfar	na	caiteachais	a	thabhóidh	an	tAire	Gnóthaí	Eachtracha	agus	Trádála	ag	riaradh	
an Achta seo, agus a thabhóidh aon Aire eile den Rialtas ag riaradh aon Acht eile a mhéid a 
leasaítear an tAcht eile sin leis an Acht seo, a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

socRuithe i nDáil le seiRbhísí sláinte

Socruithe i ndáil le seirbhísí sláinte

4. Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 
IV:

“CUID IVA

Socruithe i nDáil le Seirbhísí Sláinte

Socruithe i ndáil le seirbhísí sláinte

75A.  (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, cibé ordú nó orduithe a dhéanamh a mheasfaidh 
sé nó sí is gá chun aon socruithe cómhalartacha nó aon socruithe eile i ndáil 

cD.1 a.2
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le seirbhísí sláinte a choimeád ar marthain nó a chur i gcrích is socruithe a 
bhí i ngníomh idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe

díreach roimh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as comhaltas den Aontas 
Eorpach.

	 (2)	 Féadfar	in	ordú	faoi	fho-alt	(1)	na	nithe	seo	a	leanas	a	shonrú—

  (a) an earnáil nó na hearnálacha daoine lena mbaineann an t-ordú, agus

  (b) an earnáil nó na hearnálacha seirbhísí sláinte lena mbaineann an t-ordú.

 (3) Le linn dó nó di ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an Aire ar 
na nithe seo a leanas:

	 	 (a)	 beartais	agus	cuspóirí	an	Rialtais	chun	a	chumasú	socruithe	i	ndáil	le	
seirbhísí sláinte a choinneáil tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe 
as	comhaltas	den	Aontas	Eorpach;

	 	 (b)	 a	inmhianaithe	atá	sé,	ar	mhaithe	le	leas	an	phobail,	socruithe	láithreacha	
i ndáil le rochtain ar sheirbhísí sláinte sa Ríocht Aontaithe a chaomhnú, 
go háirithe a inmhianaithe atá sé rochtain ar sheirbhísí sláinte atá 
riachtanach ó thaobh liachta de a choinneáil;

  (c) an gá atá ann a chinntiú go mbainfear an úsáid is tairbhí, is éifeachtaí 
agus is éifeachtúla as acmhainní;

	 	 (d)	 beartais	agus	cuspóirí	an	Rialtais	chun	sláinte	agus	 leas	an	phobail	a	
chosaint agus a fheabhsú.

 (4) San alt seo, ciallaíonn ‘socruithe i ndáil le seirbhísí sláinte’ socruithe idir an 
Stát	agus	an	Ríocht	Aontaithe	i	leith	na	nithe	seo	a	leanas	a	sholáthar—

  (a) rochtain ar sheirbhísí sláinte sa Stát, agus

  (b) rochtain chómhalartach ar sheirbhísí sláinte sa Ríocht Aontaithe.

Rialacháin chun lánéifeacht a thabhairt don Chuid seo

75B. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, agus ag féachaint do na nithe a shonraítear in alt 
75A(3), rialacháin a dhéanamh d’fhonn lánéifeacht a thabhairt don Chuid 
seo agus féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin, go háirithe, ach 
gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, maidir le gach ceann 
nó aon cheann díobh seo a leanas:

  (a) na socruithe a mbeidh feidhm acu maidir le measúnú a dhéanamh ar 
cibé aicmí daoine, lena n-áirítear daoine a chónaíonn lasmuigh den Stát, 
a shonrófar i ndáil le rochtain ar sheirbhísí sláinte sa Stát;

  (b) na socruithe a mbeidh feidhm acu maidir le measúnú a dhéanamh, más 
cuí (lena n-áirítear faoi threoir cibé critéir cháilitheacha

a shonrófar), ar cibé aicmí daoine a shonrófar i ndáil le rochtain ar sheirbhísí 
sláinte	pleanáilte	sa	Ríocht	Aontaithe;
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  (c) na socruithe a bheidh le riaradh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
chun	a	chinntiú	go	mbeidh	rochtain	ar	sheirbhísí	sláinte	pleanáilte	sa	
Ríocht Aontaithe;

  (d) na socruithe a bheidh le riaradh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag daoine as an Ríocht Aontaithe ar 
sheirbhísí sláinte sa Stát;

  (e) na dualgais ar sholáthraithe cúraim sláinte agus ar ghairmithe cúraim 
sláinte cibé faisnéis a sholáthar a fhorordófar i ndáil leis na seirbhísí 
sláinte a sholáthraíonn siad do dhaoine as an Ríocht Aontaithe;

  (f) an modh ar a ndéanfar íocaíochtaí i leith seirbhísí sláinte a sholáthraítear 
sa Ríocht Aontaithe a ríomh agus an tslí ina ndéanfaidh Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte na híocaíochtaí sin leis an Ríocht Aontaithe;

  (g) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do ghearradh muirear as soláthar 
seirbhísí sláinte a sholáthraítear sa Stát do dhaoine as an Ríocht 
Aontaithe agus an modh ar i ndáil leis a ríomhfar agus a thoibheofar 
muirir i leith na seirbhísí sláinte sin;

	 	 (h)	 an	 tslí	 ina	 ndéanfaidh	 pearsana	 aonair	 agus	 an	 Ríocht	 Aontaithe	
íocaíochtaí i leith muirir dá dtagraítear i mír (g) leis an Stát;

  (i) an modh ar a ndéanfaidh an Stát íocaíochtaí i leith seirbhísí sláinte a 
sholáthraítear sa Ríocht Aontaithe agus an tslí ina ndéanfaidh an Stát na 
híocaíochtaí sin leis an Ríocht Aontaithe;

  (j) an modh ar a dtoibheoidh an Stát muirir ar an Ríocht Aontaithe i leith 
seirbhísí sláinte a sholáthraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
nó a sholáthraítear thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa 
Stát agus an tslí ina ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe íocaíochtaí leis an 
Stát;

  (k) an aicme nó na haicmí daoine ar ina leith a dhéanfaidh an Stát nó 
an Ríocht Aontaithe íocaíochtaí, lena n-áirítear an mhodheolaíocht a 
úsáidfear chun an líon daoine lena mbaineann a mheas;

  (l) an earnáil nó na hearnálacha seirbhísí sláinte ar ina leith a fhéadfar 
íocaíochtaí nó foráil a dhéanamh;

  (m) na socruithe a mbeidh feidhm acu maidir le híocaíochtaí a bheidh le 
déanamh ag an Stát leis an Ríocht Aontaithe agus maidir le híocaíochtaí 
a bheidh le déanamh ag an Ríocht Aontaithe leis an Stát, lena n-áirítear 
an mhodheolaíocht chun costais agus na leibhéil aisíocaíochta a ríomh;

  (n) an bonn ar a bhféadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
aisíocaíocht a dhéanamh le daoine i leith an chostais a ghabhann le 
seirbhísí sláinte a fhaigheann na daoine sin, agus a n-íocann siad astu, 
sa Ríocht Aontaithe;

  (o) cibé foirmeacha is gá chun críocha mhíreanna (a) go (n);

	 	 (p)	 cibé	nithe	gaolmhara,	coimhdeacha,	idirthréimhseacha	nó	iarmhartacha	
eile is cuí leis an Aire.
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	 (2)	 Maidir	le	rialacháin	faoi	fho-alt	(1)—

  (a) féadfaidh feidhm a bheith acu i gcoitinne nó maidir le haicme shonraithe 
nó aicmí sonraithe daoine,

  (b) féadfaidh feidhm a bheith acu i gcoitinne nó maidir le haicme shonraithe 
nó aicmí sonraithe seirbhísí sláinte, agus

  (c) féadfar leo cibé oiriúnuithe agus modhnuithe a dhéanamh ar na 
hAchtanna Sláinte, 1947 go 2019 nó ar aon rialacháin arna ndéanamh 
faoi na hAchtanna sin a mheasfaidh an tAire is gá d’fhonn na hAchtanna 
sin nó na rialacháin sin a chur i gcomhréir leis an gCuid seo.

 (3) Aon duine a sháróidh foráil de rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1) a 
ndearbhaítear	sna	rialacháin	gur	foráil	phionósach	í,	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 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

	 	 (b)	 ar	é	nó	í	a	chiontú	ar	díotáil,	fíneáil	nach	mó	ná	€300,000	nó	príosúnacht	
ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Oifigigh údaraithe

75C.	 Aon	oifigeach	údaraithe	a	cheapfar	faoi	Rialachán	16	(a	cuireadh	isteach	le	
Rialachán	7	 de	Rialacháin	 an	Aontais	Eorpaigh	 (Cearta	Othar	 a	 chur	 chun	
feidhme i gCúram Sláinte Trasteorann)(Leasú), 2015 (I.R. Uimh. 65 de 2015) 
)	 de	Rialacháin	 an	Aontais	 Eorpaigh	 (Cearta	Othar	 a	 chur	 chun	 feidhme	 i	
gCúram Sláinte Trasteorann), 2014 (I.R. Uimh. 203 de 2014), measfar gur 
oifigeach	 údaraithe	 é	 chun	 críoch	 aon	 rialachán	 arna	 ndéanamh	 faoi	 alt	
75B agus beidh feidhm ag Rialachán 17 de na Rialacháin sin, chun críoch 
aon rialachán arna ndéanamh faoi alt 75B, amhail is dá mba thagairtí do 
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 75B tagairtí sa Rialachán sin 17 do ‘faoi na 
Rialacháin seo’, ‘faoin Rialachán seo’ agus ‘leis an Rialachán seo’ agus fara 
aon mhodhnuithe eile is gá.

Orduithe agus rialacháin

75D. Déanfar gach ordú agus rialachán faoin gCuid seo a leagan faoi bhráid gach Tí 
den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar 
Teach	acu	sin,	laistigh	den	21	lá	a	shuífidh	an	Teach	sin	tar	éis	an	t-ordú	nó	
an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó 
an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin 
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin 
rialachán.”.

CUID 3

leasú aR na hachtanna um FhoRbaiRt tionscail, 1986 go 2014

Míniú (Cuid 3)

5. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1986” an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986.
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Leasú ar Acht 1986

6.	 (1)	 Leasaítear	alt	29	d’Acht	1986—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(2)—

	 	 	 (i)	 i	mír	(a)—

	 	 	 	 (I)	 trí	“próisis,	modhanna	nó	táirgí	tionscail	nó	neamhthionscail”	a	chur	in	ionad	
“próisis,	modhanna	nó	táirgí	tionscail”,	agus

    (II) trí “táirgí talmhaíochta nó gairneoireachta” a chur in ionad “táirgí 
talmhaíochta”,

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

  “(b) atá urraithe go hiomlán nó go formhór ag gnóthas tionscail amháin nó 
níos mó sa Stát,”,

    agus

   (iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(c) lena ngabhann deontas taighde a íoc faoi chomhair chostais an 
tionscadail arna dtabhú laistigh den Stát.”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(2A) (a) Faoi réir mhír (b), i leith tionscadal ina dtabhaítear cuid de na costais 
cheadaithe sa Stát agus ina dtabhaítear cuid de na costais cheadaithe 
lasmuigh den Stát, féadfaidh Fiontraíocht Éireann ráta nó rátaí deontais 
a chur chun feidhme i leith na gcostas ceadaithe arna dtabhú sa Stát a 
bheidh éagsúil leis an ráta nó leis na rátaí i leith na gcostas ceadaithe 
arna dtabhú lasmuigh den Stát.

  (b) I ndáil le tionscadal dá dtagraítear i mír (a), ní rachaidh méid comhiomlán 
an deontais taighde nó na ndeontas taighde is iníoctha i leith costais 
cheadaithe arna dtabhú lasmuigh den Stát thar mhéid an deontais 
taighde nó na ndeontas taighde is iníoctha i leith costais cheadaithe arna 
dtabhú sa Stát.”,

	 	 (c)	 i	bhfo-alt	(4)—

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

  “(a) Faoi réir mhír (b), ní rachaidh méid deontais taighde thar €7,500,000.”,

    agus

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

  “(b) Féadfaidh méid deontais taighde, le ceadú an Rialtais i gcás áirithe, dul, 
de cibé suim a shonróidh an Rialtas sa chás sin, thar €7,500,000.”,

   agus

  (d) i bhfo-alt (5), trí “i gcás gnóthais tionscail,” a chur in ionad “i gcás mionghnóthas 
tionscail arna sainmhíniú ag an Aire ó am go ham,”.
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 (2) Leasaítear alt 31 d’Acht 1986 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(4):

 “(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le Fiontraíocht Éireann.”.

	 (3)	 Leasaítear	alt	34	d’Acht	1986—

  (a) tríd an alt a shainainmniú mar fho-alt (1), agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le Fiontraíocht Éireann.”.

 (4) Ní bheidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) ach amháin sa mhéid go 
mbaineann siad le deontas taighde a thabharfaidh Fiontraíocht Éireann nó a bheartóidh 
Fiontraíocht Éireann a thabhairt agus leanfaidh alt 29 d’Acht 1986 d’fheidhm a bheith 
aige sa mhéid go mbaineann sé le deontas taighde a thabharfaidh an tÚdarás Forbartha 
Tionscail nó a bheartóidh an tÚdarás Forbartha Tionscail a thabhairt amhail is nach 
ndearnadh na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1).

Leasú ar an Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998

7. Leasaítear an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998 trí na hailt seo a 
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Cumhacht na Gníomhaireachta chun iasachtaí a thabhairt do ghnóthais 
tionscail áirithe nó do chomhlachtaí corpraithe áirithe

7A. (1) Más rud é, i dtuairim na Gníomhaireachta, go gcomhlíonann gnóthas 
tionscail na ceanglais iomchuí, féadfaidh an Ghníomhaireacht, faoi réir 
cibé	téarmaí	agus	coinníollacha	a	chinnfidh	sí,	as	airgead	a	bheidh	faoina	
réir,	iasacht	a	thabhairt—

  (a) do ghnóthas tionscail, nó

	 	 (b)	 do	 chomhlacht	 corpraithe	 ar	 leis	 an	 gnóthas	 nó	 a	 rialaíonn	 nó	 a	
bhainistíonn	an	gnóthas	nó	atá	rannpháirteach	in	úinéireacht,	rialú	nó	
bainistiú an ghnóthais.

	 (2)	 Ní	chaithfidh	an	Ghníomhaireacht,	gan	cead	roimh	ré	ón	Rialtas,	níos	mó	
ná €7,500,000 ar iasacht nó sraith iasachtaí a sholáthar d’aon ghnóthas 
tionscail	 áirithe	 amháin	 nó	 d’aon	 chomhlacht	 corpraithe	 áirithe	 amháin	
faoin alt seo.

 (3) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘iasacht’ iasacht nach bhfuil inchomhshóite ina 
scaireanna	i	gcomhlacht	corpraithe.

  (b) San alt seo agus in alt 7B, ciallaíonn ‘ceanglais iomchuí’, i ndáil le 
gnóthas tionscail, na ceanglais a shonraítear i bhfo-ailt (3) agus (4) d’alt 
21 d’Acht 1986.

  (c) San alt seo agus in ailt 7B agus 7C, tá le ‘gnóthas tionscail’ an bhrí 
chéanna atá leis in alt 8.

 (4) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta, agus ní alt é in ionad, aon chumhacht 
eile de chuid na Gníomhaireachta chun airgead a thabhairt ar iasacht leis an 
Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995 nó le haon achtachán eile, nó fúthu.
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Cumhacht na Gníomhaireachta chun scaireanna a cheannach etc.

7B. (1) Faoi réir an ailt seo, más rud é, i dtuairim na Gníomhaireachta, go 
gcomhlíonann gnóthas tionscail na ceanglais iomchuí, féadfaidh an 
Ghníomhaireacht,	faoi	réir	cibé	téarmaí	agus	coinníollacha	a	chinnfidh	sí—

  (a) scaireanna nó ionstraimí féich inchomhshóite a cheannach nó a thógáil, 
go	feadh	aon	mhéid	is	inmhianaithe	léi,	sa	chomhlacht	corpraithe	ar	leis	
gnóthas tionscail den sórt sin nó a rialaíonn nó a bhainistíonn gnóthas 
tionscail	 den	 sórt	 sin	 nó	 atá	 rannpháirteach	 in	 úinéireacht,	 rialú	 nó	
bainistiú gnóthais tionscail den sórt sin, nó

	 	 (b)	 comhlachtaí	corpraithe	den	sórt	sin	a	fhoirmiú,	nó	a	bheith	páirteach	le	
daoine eile ina bhfoirmiú.

 (2) Ní dhéanfaidh an Ghníomhaireacht, gan ceadú roimh ré ón Aire, scaireanna 
nó ionstraimí féich inchomhshóite a cheannach ná a thógáil faoin alt seo 
más rud é, dá ndéanfaí amhlaidh, go mbeadh de thoradh air, tar éis di 
scaireanna nó ionstraim nó ionstraimí féich a chomhshó, go sealbhódh an 
Ghníomhaireacht an méid seo a leanas nó go mbeadh sé de cheart ag an 
nGníomhaireacht	an	méid	seo	a	leanas	a	shealbhú—

	 	 (a)	 níos	mó	ná	leath,	i	luach	ainmniúil,	de	scairchaipiteal	cothromais	(de	réir	
bhrí	alt	7(11)	d’Acht	na	gCuideachtaí,	2014)	comhlachta	chorpraithe,	
nó

  (b) níos mó ná leath, i luach ainmniúil, de scaireanna lena ngabhann cearta 
vótála (seachas cearta vótála nach n-éiríonn ach amháin in imthosca 
sonraithe)	i	gcomhlacht	corpraithe.

 (3) Ní dhéanfaidh an Ghníomhaireacht, gan cead roimh ré ón Rialtas, an tsuim 
is airde de na suimeanna seo a leanas a chaitheamh sa chomhiomlán ar 
scaireanna nó ar ionstraimí féich inchomhshóite a cheannach nó a thógáil in 
aon	chomhlacht	corpraithe	áirithe	amháin	dá	dtagraítear	i	bhfo-alt	(1)(a)—

  (a) €7,500,000, nó

  (b) €7,500,000 de bhreis ar mhéid comhiomlán an chaiteachais sin a 
bhfuarthas cead roimh ré ón Rialtas cheana féin ina leith.

 (4) I gcás go mbeidh scaireanna nó ionstraimí féich inchomhshóite ceannaithe 
nó tógtha cheana féin, nó á gceannach nó á dtógáil, ag an nGníomhaireacht 
i	 gcomhlacht	 corpraithe	 (dá	 ngairtear	 an	 ‘comhlacht	 corpraithe	 iomchuí’	
san fho-alt seo) de réir fho-alt (1), féadfaidh an Ghníomhaireacht, gan gá a 
bheith ann comhlíonadh breise na gceanglas iomchuí a dheimhniú di féin 
agus	faoi	réir	cibé	téarmaí	agus	coinníollacha	a	chinnfidh	sí—

  (a) scaireanna nó ionstraimí féich inchomhshóite breise sa chomhlacht 
corpraithe	iomchuí	nó	i	gcomhlacht	corpraithe	eile	a	cheannach,	a	thógáil	
nó a fháil le linn cearta réamhcheannaigh nó cearta eile a fheidhmiú i 
leith, nó de dhroim, scaireanna nó ionstraimí féich inchomhshóite sa 
chomhlacht	corpraithe	iomchuí	a	aistriú	nó	a	shealbhú	nó	scaireanna	nó	
ionstraimí	féich	inchomhshóite	nua	sa	chomhlacht	corpraithe	iomchuí	
a eisiúint,
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  (b) scaireanna nó ionstraimí féich inchomhshóite a cheannach, a thógáil 
nó	a	fháil	i	gcomhlacht	corpraithe	eile	ag	a	bhfuil	scairshealbhóirí	agus	
stiúrthóirí	 is	coiteann	don	chomhlacht	corpraithe	 iomchuí,	 i	gcás	gur	
bunaíodh	an	comhlacht	corpraithe	eile	nó	go	bhfuil	 sé	á	bhunú	chun	
cearta maoine intleachtúla nó sócmhainní eile arna sealbhú nó arna 
gcruthú ag an gcomhlacht iomchuí a shealbhú,

  (c) i gcás ina mbeartaíonn an Ghníomhaireacht na scaireanna nó na 
hionstraimí	 féich	 inchomhshóite	 atá	 aici	 sa	 chomhlacht	 corpraithe	
iomchuí	a	dhíol	le	comhlacht	corpraithe	eile,	scaireanna	nó	ionstraimí	
féich	inchomhshóite	sa	chomhlacht	corpraithe	eile	sin	a	ghlacadh	mar	
chomaoin	 iomlán	nó	mar	pháirtchomaoin	 i	 leith	na	 scaireanna	nó	na	
n-ionstraimí féich inchomhshóite atá ar díol, nó

  (d) na scaireanna inchomhshóite nó na hionstraimí féich inchomhshóite atá 
aici	sa	chomhlacht	corpraithe	iomchuí	nó	i	gcomhlacht	corpraithe	eile	a	
chomhshó.

	 (5)	 San	alt	seo—

ciallaíonn ‘ionstraim féich inchomhshóite’ nóta iasachta, stoc iasachta nó 
ionstraim airgeadais eile chun maoiniú iasachta a sholáthar, is maoiniú 
iasachta—

	 	 (a)	 a	 thairg	 comhlacht	 corpraithe	 don	 Ghníomhaireacht	 nó	 a	 d’eisigh	
comhlacht	 corpraithe	 chuici	 nó	 a	 fhéadfaidh	 comhlacht	 corpraithe	 a	
thairiscint di nó a eisiúint chuici,

	 	 (b)	 atá	inchomhshóite	ina	scaireanna	sa	chomhlacht	corpraithe,	agus

  (c) atá inaisíoctha nó infhuascailte ar éileamh ag an nGníomhaireacht nó ar 
shlí eile de réir théarmaí na hionstraime féich inchomhshóite sin;

ciallaíonn ‘scaireanna inchomhshóite’ scaireanna atá inchomhshóite ina 
ngnáthscaireanna	sa	chomhlacht	corpraithe	céanna;

folaíonn ‘scaireanna’ scaireanna inchomhshóite agus, i gcás go n-éilíonn 
an comhthéacs amhlaidh, roghanna a bhaineann le scaireanna agus cearta 
ina leith.

Teorainn chomhiomlán le cúnamh infheistíochta

7C.	 Gan	cead	roimh	ré	ón	Rialtas,	ní	rachaidh	méid	iomlán	an	airgid—

  (a) a dheonófar nó a ráthófar do ghnóthas tionscail áirithe faoi ailt 21 go 30 
d’Acht 1986, nó

	 	 (b)	 a	chaithfear	sa	ghnóthas	céanna	sin	nó	sa	chomhlacht	corpraithe	céanna	
sin ar iasacht a thabhairt faoi alt 7A nó ar scaireanna nó ionstraimí féich 
inchomhshóite a cheannach nó a thógáil faoi alt 7B,

thar,	sa	chomhiomlán,	an	tsuim	is	airde	de	na	suimeanna	seo	a	leanas—

   (i) €15,000,000, nó
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   (ii) €15,000,000 de bhreis ar mhéid comhiomlán na ndeontas, na 
ráthaíochtaí, na n-infheistíochtaí agus na saoráidí airgeadais eile sin 
a bhfuarthas cead roimh ré ón Rialtas cheana féin ina leith.

Feidhm forálacha áirithe de Chuid III d’Acht 1986

7D. Beidh feidhm ag ailt 35 go 37 d’Acht 1986 maidir le hailt 7A go 7C amhail 
is—

	 	 (a)	 in	alt	35—

   (i) dá gcuirfí ‘den Chuid seo nó faoi ailt 7A go 7C d’Acht 1998,’ in 
ionad ‘den Chuid seo,’,

   (ii) dá gcuirfí ‘iasacht nó ráthaíocht iasachta nó suibscríobh le haghaidh 
ionstraim féich inchomhshóite de réir bhrí alt 7B d’Acht 1998’ in 
ionad ‘ráthaíocht iasachta’,

   (iii) dá gcuirfí ‘i leith an deontais, na hiasachta, na ráthaíochta, an 
tsuibscríofa nó an cheannaigh’ in ionad ‘i leith an deontais, na 
ráthaíochta nó an cheannaigh’, agus

   (iv) dá gcuirfí ‘don Údarás nó d’Fhiontraíocht Éireann’ in ionad ‘don 
Údarás’,

	 	 (b)	 in	alt	36—

   (i) dá gcuirfí ‘deontas nó íocaíocht eile a thabhairt nó chun ceart eile a 
fheidhmiú’ in ionad ‘deontas nó íocaíocht eile a thabhairt’,

   (ii) dá gcuirfí ‘faoin gCuid seo nó faoi ailt 7A go 7C d’Acht 1998,’ in 
ionad ‘faoin gCuid seo,’ agus dá gcuirfí ‘faoi réir fhorálacha na Coda 
seo nó ailt 7A go 7C d’Acht 1998,’ in ionad ‘faoi réir fhorálacha na 
Coda seo,’, agus

   (iii) dá gcuirfí ‘luach sócmhainní gnóthais tionscail nó comhlachta 
chorpraithe,	 de	 réir	 mar	 a	 bheidh,’	 in	 ionad	 ‘luach	 sócmhainní	
gnóthais tionscail’, dá gcuirfí ‘leis an ngnóthas tionscail sin nó leis 
an	gcomhlacht	corpraithe	sin,	de	réir	mar	a	bheidh,’	in	ionad	‘leis	
an ngnóthas sin’ agus dá gcuirfí ‘a fuair an gnóthas tionscail sin nó 
an	comhlacht	corpraithe	sin,	de	réir	mar	a	bheidh,	nó	is	infhaighte	
ag	an	ngnóthas	tionscail	sin	nó	ag	an	gcomhlacht	corpraithe	sin,	de	
réir mar a bheidh,’ in ionad ‘a fuair sé nó is infhaighte aige’,

   agus

	 	 (c)	 in	alt	37—

   (i) dá gcuirfí an leagan cuí gramadaí de ‘deontas nó iasacht nó 
suibscríobh’ in ionad an leagain chomhfhreagraigh de ‘deontas’ 
gach áit a bhfuil sé, agus

   (ii) dá gcuirfí ‘faoin gCuid seo nó faoi ailt 7A go 7C d’Acht 1998,’ in 
ionad ‘faoin gCuid seo,’,

  agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.”.
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Tuarascáil maidir le soláthar tacaí chun fostaíocht a chothabháil agus a fhás

8. Déanfaidh an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, laistigh de 90 lá tar éis an tAcht seo 
a rith, tuarascáil a thíolacadh do Dháil Éireann maidir le soláthar tacaí chun fostaíocht a 
chothabháil agus a fhás i ngnóthaí áitiúla dúchasacha neamh-onnmhairiúcháin.

CUID 4

socRuithe i nDáil le leictReachas agus gáis ceaptha teasa FhluaiRínithe

caibiDil 1

Leasú ar an Acht um Rialáil Leictreachais, 1999

Cumhacht fhorlíontach chun modhnú a dhéanamh ar choinníollacha ceadúnais

9. Leasaítear an tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh alt 14A:

“14B. (1) D’ainneoin ailt 8A(4) agus 14(6)(a), agus aon téarmaí agus coinníollacha a 
mbeidh feidhm acu maidir le ceadúnas, féadfaidh an Coimisiún coinníoll de 
chuid ceadúnais a mhodhnú más rud é, de dhroim tharraingt siar na Ríochta 
Aontaithe	as	comhaltas	den	Aontas	Eorpach,	go	measann	an	Coimisiún	gur	
gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh chun go leanfaidh an Stát de na 
nithe	seo	a	leanas	a	chomhlíonadh—

	 	 (a)	 na	rialacha	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	le	haghaidh	trádáil	trasteorann	
sa leictreachas atá sa Rialachán maidir leis an Margadh Leictreachais 
nó arna nglacadh de bhun an Rialacháin maidir leis an Margadh 
Leictreachais	arna	leasú	ó	am	go	ham	agus	arna	fhorlíonadh—

   (i) le cóid ghréasáin arna mbunú faoi Airteagal 6 den Rialachán sin, 
agus

   (ii) le treoirlínte arna nglacadh faoi Airteagal 18 den Rialachán sin,

   nó

  (b) an Treoir maidir leis an Margadh Leictreachais.

 (2) Folaíonn an chumhacht chun modhnú a dhéanamh faoi fho-alt (1) an 
chumhacht chun modhnuithe teagmhasacha nó iarmhartacha a dhéanamh.

 (3) Sula ndéanfar modhnú faoi fho-alt (1), rachaidh an Coimisiún i gcomhairle 
leo	seo	a	leanas—

  (a) sealbhóir an cheadúnais lena mbaineann,

  (b) an tÚdarás, agus

  (c) cibé daoine eile is cuí leis an gCoimisiún.

 (4) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis modhnú a bheith 
déanta	faoi	fho-alt	(1)—
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	 	 (a)	 fógra	a	thabhairt	do	na	páirtithe	a	ndeachthas	i	gcomhairle	leo	faoi	fho-
alt (3), agus

  (b) an modhnú a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin i cibé slí eile 
is cuí leis an gCoimisiún.

 (5) Ní ceadmhach an chumhacht chun modhnú a dhéanamh faoi fho-alt (1) a 
fheidhmiú tar éis dheireadh na tréimhse bliana ón tráth a thiocfaidh Caibidil 
1 de Chuid 4 den Acht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an 
Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 i ngníomh.

 (6) Ní bheidh feidhm ag ailt 19 go 22 agus 29 go 31 maidir le modhnú faoi fho-
alt (1).”.

caibiDil 2

Cáilíocht chun gníomhaíocht a bhaineann le gáis ceaptha teasa fhluairínithe a dhéanamh

Léiriú

10.	 Sa	Chaibidil	seo—

ciallaíonn “Gníomhaireacht” an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;

ciallaíonn “deimhniú coibhéiseach” deimhniú coibhéiseach dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) 
nó (d) d’alt 11(1) nó i mír (a) nó (b) d’alt 12(1);

ciallaíonn	 “fianú	 oiliúna	 coibhéiseach”	fianú	 coibhéiseach	 dá	 dtagraítear	 i	mír (e) d’alt 
11(1);

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil;

ciallaíonn “dáta iomchuí” dáta tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as comhaltas den 
Aontas	Eorpach.

Deimhniúchán coibhéiseach, fianú oiliúna coibhéiseach a bhaineann le pearsana aonair

11.	 (1)	 (a)	 Maidir	 le	pearsa	aonair	a	shealbhaíonn,	díreach	roimh	an	dáta	 iomchuí,	deimhniú	
bailí arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 
5	 de	Rialachán	 (CE)	Uimh.	 304/2008	 ón	 gCoimisiún	 an	 2	Aibreán	 20081 i leith 
gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 2(1) den Rialachán sin ón gCoimisiún, 
meastar, d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sé nó sí deimhniú 
coibhéiseach.

	 	 (b)	 Maidir	 le	pearsa	aonair	a	shealbhaíonn,	díreach	roimh	an	dáta	 iomchuí,	deimhniú	
bailí arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 
3	 de	Rialachán	 (CE)	Uimh.	 306/2008	 ón	 gCoimisiún	 an	 2	Aibreán	 20082 i leith 
gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1 den Rialachán sin ón gCoimisiún, meastar, 
d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sé nó sí deimhniú 
coibhéiseach.

1 I.O. Uimh. L. 92, 3.4.2008, lch 12
2 I.O. Uimh. L. 92, 3.4.2008, lch 21
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	 	 (c)	 Maidir	 le	pearsa	aonair	a	shealbhaíonn,	díreach	roimh	an	dáta	 iomchuí,	deimhniú	
bailí arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 
3	de	Rialachán	Cur	Chun	Feidhme	(AE)	2015/2066	ón	gCoimisiún	an	17	Samhain	
20153 i leith gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1 den Rialachán sin ón 
gCoimisiún, meastar, d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sé 
nó sí deimhniú coibhéiseach.

	 	 (d)	 Maidir	 le	pearsa	aonair	a	shealbhaíonn,	díreach	roimh	an	dáta	 iomchuí,	deimhniú	
bailí arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 
4	de	Rialachán	Cur	Chun	Feidhme	(AE)	2015/2067	ón	gCoimisiún	an	17	Samhain	
20154 i leith gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 2(1) den Rialachán sin ón 
gCoimisiún, meastar, d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sé 
nó sí deimhniú coibhéiseach.

	 	 (e)	 Maidir	le	pearsa	aonair	a	shealbhaíonn,	díreach	roimh	an	dáta	iomchuí,	fianú	oiliúna	
bailí	 arna	 eisiúint	 ag	 comhlacht	 fianúcháin	 sa	 Ríocht	 Aontaithe	 faoi	 Airteagal	
3	 de	Rialachán	 (CE)	Uimh.	 307/2008	 ón	 gCoimisiún	 an	 2	Aibreán	 20085 i leith 
gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1 den Rialachán sin ón gCoimisiún, meastar, 
d’fhonn	an	ghníomhaíocht	 sin	a	dhéanamh,	go	 sealbhaíonn	sé	nó	 sí	fianú	oiliúna	
coibhéiseach.

	 (2)	 Maidir	 le	 pearsa	 aonair	 a	 shealbhaíonn	 deimhniú	 coibhéiseach	 nó	 fianú	 oiliúna	
coibhéiseach, féadfaidh sé nó sí an ghníomhaíocht lena mbaineann an deimhniú 
coibhéiseach	nó	an	fianú	oiliúna	coibhéiseach	a	dhéanamh	go	dtí	an	dáta	atá	6	mhí	ón	
dáta	iomchuí	nó	go	dtí	an	dáta	a	eiseoidh	an	Ghníomhaireacht	deimhniú	nó	fianú	oiliúna	
faoi fho-alt (3), cibé acu is túisce.

	 (3)	 Maidir	 le	 pearsa	 aonair	 a	 shealbhaíonn	 deimhniú	 coibhéiseach	 nó	 fianú	 oiliúna	
coibhéiseach, déanfaidh sé nó sí iarratas chuig an nGníomhaireacht tráth nach déanaí 
ná 4 mhí tar éis an dáta iomchuí chun go n-eiseoidh an Ghníomhaireacht deimhniú nó 
fianú	oiliúna	i	leith	na	gníomhaíochta	lena	mbaineann	an	deimhniú	nó	an	fianú	oiliúna	
coibhéiseach agus déanfaidh an Ghníomhaireacht, faoi réir fho-alt (4), an deimhniú nó 
an	fianú	oiliúna	sin	a	eisiúint	tráth	nach	déanaí	ná	6	mhí	tar	éis	an	dáta	iomchuí.

	 (4)	 Eiseoidh	an	Ghníomhaireacht	deimhniú	nó	fianú	oiliúna	i	gcás	go	ndéanfar	iarratas	de	
réir na nósanna imeachta arna mbunú ag an nGníomhaireacht chuige sin.

Deimhniúchán coibhéiseach a bhaineann le cuideachtaí

12. (1) (a) Maidir le cuideachta a shealbhaíonn, díreach roimh an dáta iomchuí, deimhniú 
bailí arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 
8	 de	Rialachán	 (CE)	Uimh.	 304/2008	 ón	 gCoimisiún	 an	 2	Aibreán	 20086 i leith 
gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 2(2) den Rialachán sin ón gCoimisiún, 
meastar, d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sí deimhniú 
coibhéiseach.

  (b) Maidir le cuideachta a shealbhaíonn, díreach roimh an dáta iomchuí, deimhniú bailí 
arna eisiúint ag comhlacht deimhniúcháin sa Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 6 de 

3 I.O. Uimh. L. 301, 18.11.2015, lch 22
4 I.O. Uimh. L. 301, 18.11.2015, lch 28
5 I.O. Uimh. L. 92, 3.4.2008, lch 25
6 I.O. Uimh. L. 92, 3.4.2008, lch 12
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Rialachán	Cur	Chun	Feidhme	(AE)	2015/2067	ón	gCoimisiún	an	17	Samhain	20157 i 
leith gníomhaíocht dá dtagraítear in Airteagal 2(2) den Rialachán sin ón gCoimisiún, 
meastar, d’fhonn an ghníomhaíocht sin a dhéanamh, go sealbhaíonn sí deimhniú 
coibhéiseach.

 (2) Maidir le cuideachta a shealbhaíonn deimhniú coibhéiseach, féadfaidh sí an ghníomhaíocht 
lena mbaineann an deimhniú coibhéiseach a dhéanamh go dtí an dáta atá 6 mhí ón dáta 
iomchuí nó go dtí an dáta a eiseoidh an tAire deimhniú faoi fho-alt (3), cibé acu is túisce.

 (3) Maidir le cuideachta a shealbhaíonn deimhniú coibhéiseach, déanfaidh sí iarratas chuig 
an Aire tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis an dáta iomchuí chun go n-eiseoidh an tAire 
deimhniú i leith na gníomhaíochta lena mbaineann an deimhniú coibhéiseach agus 
déanfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (4), an deimhniú sin a eisiúint tráth nach déanaí ná 6 
mhí tar éis an dáta iomchuí.

	 (4)	 Eiseoidh	an	tAire	deimhniú	i	gcás	go	ndéanfar	iarratas	de	réir	na	nósanna	imeachta	arna	
mbunú ag an Aire chuige sin.

 (5) Beidh deimhniú arna eisiúint ag an Aire faoin alt seo bailí go dtí deireadh na bliana 
féilire ina n-eiseofar é.

CUID 5

leasú aR an acht um thacaíocht Do mhic léinn, 2011

Míniú (Cuid 5)

13. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2011” an tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.

Leasú ar alt 2 d’Acht 2011

14. Leasaítear alt 2 d’Acht 2011 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe 
ar “Aire iomchuí”:

“ciallaíonn	‘dlínse	shonraithe	iomchuí’—

  (a) tír, maidir le haicme duine a bheidh arna forordú faoi alt 14A(1) chun 
críocha alt 14(1)(aa), a shonraítear sna rialacháin lena mbaineann faoi 
alt 14A(1) lena bhforordaítear an aicme sin, nó

  (b) i gcás go mbeidh aicme duine arna forordú faoi alt 14A(3) chun críocha 
alt 14(1)(aa), Tuaisceart Éireann;”.

Leasú ar alt 7 d’Acht 2011

15.	 Leasaítear	alt	7	d’Acht	2011,	i	bhfo-alt	(1)—

  (a) i mír (e), trí “lena n-áirítear an Stát,” a chur in ionad “lena n-áirítear an Stát, nó”,

  (b) i mír (f), trí “de bhun fho-alt (2), nó” a chur in ionad “de bhun fho-alt (2).”, agus

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

7 I.O. Uimh. L. 301, 18.11.2015, lch 28
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	 	“(g)	 foras	oideachais	a	sholáthraíonn	ardoideachas	agus	ardoiliúint	agus—

   (i) atá suite i ndlínse shonraithe iomchuí, agus

   (ii) atá á chothabháil nó ag fáil cabhrach trí dheontais athfhillteacha 
as	cistí	poiblí	de	chuid	na	dlínse	sin	nó	de	chuid	aon	Bhallstát	lena	
n-áirítear an Stát.”.

Leasú ar alt 8 d’Acht 2011

16.	 Leasaítear	alt	8	d’Acht	2011—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(2)(k)—

   (i) trí “nó (g) ” a chur isteach i ndiaidh “alt 7(1)(e) ” i ngach ceann d’fhomhíreanna 
(i) agus (ii),

   (ii) trí “an Bhallstáit sin, nó” a chur in ionad “an Bhallstáit sin;” i gclásal (II) 
d’fhomhír (ii), agus

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

   “(iii) i gcás cáilíocht arna dámhachtain tar éis cúrsa a chríochnú go rathúil 
i	bhforas	a	luaitear	in	alt	7(1)(g)—

    (I) má fhoráiltear leis na dlíthe sin don aitheantas sin ar an modh 
seo a leanas, ar mhodh dá bhforáiltear le dlíthe dlínse sonraithe 
iomchuí atá i gcomhréir leis na socruithe, na nósanna imeachta 
agus na córais dá dtagraítear i bhfomhír (i), nó

    (II) mura bhforáiltear leis na dlíthe sin don aitheantas sin ar an 
modh sin, ansin ar shlí eile de réir dhlíthe na dlínse sonraithe 
iomchuí;”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (3)(c)(i), trí “nó (iii) ” a chur isteach i ndiaidh “mír (k)(ii) ”.

Leasú ar alt 14 d’Acht 2011

17.	 Leasaítear	alt	14	d’Acht	2011—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1)—

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

  “(aa) is duine, seachas duine dá dtagraíonn mír (a)(i), (ii) nó (iii), arb é atá 
ann nó inti duine d’aicme a bheidh arna forordú faoi alt 14A(1) nó (3) 
chun críocha na míre seo,”,

   (ii) i mír (d), trí “mír (a) nó (aa) ” a chur in ionad “mír (a) ”, agus

   (iii) i mír (e), trí “mír (a), (aa) ” a chur in ionad “mír (a) ”,

  (b) i bhfo-alt (2), trí “i bhfo-alt (1)(a) nó (aa), de réir mar a bheidh” a chur in ionad “i 
bhfo-alt (1)(a) ” i ngach ceann de mhíreanna (a) go (c),

  (c) i bhfo-alt (4), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i) de mhír (b):
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   “(i) go bhfuil cónaí go sealadach ar an duine lasmuigh den Stát de bhrí 
go bhfuil sé nó sí ag gabháil do chúrsa staidéir nó do thaighde 
iarchéime i bhforas oideachais lasmuigh den Stát ach laistigh de 
cheachtar	díobh	seo	a	leanas—

    (I) Ballstát, nó

    (II) dlínse shonraithe iomchuí,

    is cúrsa nó taighde as a dtiocfaidh cáilíocht a aithnítear de réir dhlíthe 
an Bhallstáit nó na dlínse sonraithe iomchuí maidir le cáilíochtaí a 
aithint atá i gcomhréir leis na socruithe, na nósanna imeachta agus 
na córais dá dtagraítear in alt 8(2)(k)(i), nó más rud é nach dtugtar 
aitheantas den sórt sin leis na dlíthe sin ar an modh sin, ansin ar 
shlí eile de réir dhlíthe an Bhallstáit nó na dlínse sonraithe iomchuí, 
agus”,

	 	 (d)	 i	bhfo-alt	(6)—

   (i) trí “either” a scriosadh sa téacs Béarla,

   (ii) i mír (a), trí “nó” a scriosadh,

   (iii) i mír (b), trí “1997), nó” a chur in ionad “1997).”, agus

   (iv) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(c) is duine a bhfuil ceart aige nó aici chun teacht isteach agus a bheith sa 
Stát	de	bhíthin—

   (i) socrú idir an Rialtas agus rialtas na Ríochta Aontaithe a bhaineann le 
gluaiseacht dhleathach daoine idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe, 
nó

   (ii) socrú (seachas an socrú dá dtagraítear i bhfomhír (i) ) idir an Stát 
agus dlínse shonraithe iomchuí.”,

	 	 (e)	 i	bhfo-alt	(7)—

   (i) trí “nó, i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(aa), i ndlínse shonraithe iomchuí” 
a chur isteach i ndiaidh “i bhfo-alt (1)(a) ”, agus

   (ii) trí “mír (a), (aa) ” a chur in ionad “mír (a) ”, 

   agus

	 	 (f)	 i	bhfo-alt	(8)—

   (i) trí “nó, i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(aa), i ndlínse shonraithe iomchuí” 
a chur isteach i ndiaidh “i bhfo-alt (1)(a) ”, agus

   (ii) trí “nó, de réir mar a bheidh, sa dlínse shonraithe iomchuí” a chur isteach i 
ndiaidh “in aon cheann de na stáit”.
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Oibriú alt 14 d’Acht 2011 (nithe áirithe a fhorordú)

18. Leasaítear Acht 2011 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14:

“14A.		(1)	 I	gcás	go	mbeidh	an	tAire	sásta	déanamh	amhlaidh—

  (a) agus aird aige nó aici ar aon cheann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt 
(2),

  (b) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Údarás um Ard-Oideachas, agus

  (c) tar éis dó nó di toiliú an Aire Airgeadais a fháil,

féadfaidh sé nó sí aicme duine a fhorordú, is náisiúnach de thír (nach é an 
Stát í ná nach aon stát eile dá dtagraítear in alt 14(1)(a) í) a shonraítear sna 
rialacháin lena mbaineann lena bhforordaítear an aicme sin, chun críocha 
alt 14(1)(aa).

 (2) Na nithe seo a leanas nó aon cheann díobh, is iad sin na nithe a mbeidh aird 
ag an Aire orthu chun aicme duine a fhorordú de bhun fho-alt (1):

  (a) an bhfuil socruithe cómhalartacha i bhfeidhm leis an tír a shonraítear, 
mar a luaitear i bhfo-alt (1), sna rialacháin lena mbaineann (an ‘tír 
shonraithe’);

  (b) an gá atá ann chun scileanna agus eolas a fhorbairt in earnálacha den 
gheilleagar nó den fhostaíocht a aithnítear mar earnálacha inar gá na 
scileanna agus an t-eolas sin a fhorbairt tar éis don Aire comhairle a 
fháil ó cibé duine, is duine a bhfuil leas nó saineolas aige nó aici i 
gcúrsaí oideachais nó i bhforbairt scileanna agus eolais, ar cuí leis an 
Aire dul i gcomhairle leis nó léi le haghaidh na comhairle sin;

  (c) cineál agus leibhéal na cáilíochta atá le dámhachtain do dhuine, a 
thagann faoi réim na haicme a bheartaítear a fhorordú, ar an gcúrsa lena 
mbaineann a chríochnú go rathúil dó nó di;

  (d) na hacmhainní atá ar fáil chun tacaíocht do mhic léinn a sholáthar;

  (e) aon nithe eile is nithe cuí, i dtuairim an Aire, lena gcur i gcuntas ag 
féachaint	 don	 chuspóir	 daoine	 a	 chumasú	 chun	 freastal	 ar	 chúrsaí	
ardoideachais, agus don rannchuidiú is féidir le náisiúnaigh de chuid na 
tíre sonraithe a dhéanamh don ardoideachas sa Stát.

 (3) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás go mbeidh an tAire sásta déanamh amhlaidh 
de bhrí go measann sé nó sí gur gá é ag féachaint d’aon cheann de na 
críocha iomchuí a luaitear i bhfo-alt (4), féadfaidh sé nó sí aicme duine, 
is náisiúnach de chuid na Ríochta Aontaithe, nó saoránach Éireannach, a 
fhorordú chun críocha alt 14(1)(aa).

 (4) Is iad na nithe seo a leanas na críocha iomchuí a mbeidh aird ag an Aire 
orthu le linn aicme duine a fhorordú de bhun fho-alt (3):

	 	 (a)	 caoinfhulaingt	agus	 tuiscint	níos	fearr	a	chur	chun	cinn	 idir	pobal	an	
Stáit agus Thuaisceart Éireann;

	 	 (b)	 malartú	smaointe	a	chur	chun	cinn	idir	pobal	an	Stáit	agus	Thuaisceart	
Éireann;
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  (c) tuiscint agus meas níos fearr ar an éagsúlacht cultúr ar oileán na 
hÉireann a chur chun cinn;

	 	 (d)	 lánpháirtiú	agus	comhoibriú	níos	fearr	a	chur	chun	cinn	idir	pobal	an	
Stáit agus Thuaisceart Éireann.”.

An Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce

19. Maidir leis an Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce le haghaidh oideachas tríú leibhéal sa 
Stát, déileálfar le tréimhsí cónaithe sa Ríocht Aontaithe sa tslí chéanna le tréimhsí cónaithe 
in	 LEE	 agus	 déileálfar	 le	 saoránaigh	 de	 chuid	 na	 Ríochta	Aontaithe	 sa	 tslí	 chéanna	 le	
saoránaigh	de	chuid	LEE.

CUID 6

cánachas

caibiDil 1

Mínithe

Mínithe (Cuid 6)

20.	 Sa	Chuid	seo—

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

ciallaíonn	“Acht	1999”	an	tAcht	Comhdhlúite	Dleachtanna	Stampa,	1999;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010.

caibiDil 2

Cáin Ioncaim

Leasú ar alt 42 d’Acht 1997

21. Leasaítear alt 42(1) d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar 
“Stát iomchuí”:

“ciallaíonn	‘Stát	iomchuí’—

	 	 	 (i)	 Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	nó

	 	 	(ii)	 mura	Ballstát	den	sórt	sin	é,	Stát	de	chuid	LEE	is	críoch	a	bhfuil	
socruithe, a bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826(1), déanta lena 
rialtas,

   agus, i dteannta an mhéid a shonraítear i míreanna (i) agus (ii), measfar go bhfolaíonn 
sé an Ríocht Aontaithe.”.
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Leasú ar alt 128D d’Acht 1997

22. Leasaítear alt 128D(1) d’Acht 1997, sa mhíniú ar “iontaobhas”, trí “nó sa Ríocht Aontaithe” 
a	chur	isteach	i	ndiaidh	“stát	de	chuid	LEE”	gach	áit	a	bhfuil	sé.

Leasú ar alt 128F d’Acht 1997

23. Leasaítear alt 128F(1) d’Acht 1997, sa mhíniú ar “cuideachta cháilitheach”, trí “nó sa 
Ríocht	Aontaithe”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“stát	de	chuid	LEE	seachas	an	Stát”	gach	áit	a	
bhfuil sé.

Leasú ar alt 191 d’Acht 1997

24.	 Leasaítear	alt	191(1)	d’Acht	1997,	sa	mhíniú	ar	“scéim	inchomparáide	thar	lear”,	trí	“nó	sa	
Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “(seachas an Stát) ”.

Leasú ar alt 192B d’Acht 1997

25. Leasaítear alt 192B d’Acht 1997, i bhfo-alt (2)(c), trí “de réir dlí aon Bhallstáit eile de na 
Comhphobail	Eorpacha	nó	de	réir	dhlí	na	Ríochta	Aontaithe”	a	chur	in	ionad	“de	réir	dhlí	
aon	Bhallstáit	eile	de	na	Comhphobail	Eorpacha”.

Leasú ar alt 195 d’Acht 1997

26. Leasaítear alt 195 d’Acht 1997, i bhfo-alt (2)(a)(i), trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur 
isteach	i	ndiaidh	“stát	eile	de	chuid	LEE”	gach	áit	a	bhfuil	sé.

Leasú ar alt 208A d’Acht 1997

27. Leasaítear alt 208A(2) d’Acht 1997 trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “i 
stát	de	chuid	CSTE”.

Leasú ar alt 208B d’Acht 1997

28.	 Leasaítear	alt	208B(1)	d’Acht	1997,	sa	mhíniú	ar	“duine	cáilithe”—

  (a) i mír (b)(ii), trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “i stát de chuid 
CSTE”,	agus

	 	 (b)	 trí	“nó	na	Ríochta	Aontaithe”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“an	stáit	sin	de	chuid	CSTE”.

Leasú ar alt 244 d’Acht 1997

29. Leasaítear alt 244 d’Acht 1997, sa mhíniú ar “áit chónaithe cháilitheach”, trí “nó sa Ríocht 
Aontaithe”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“i	stát	de	chuid	LEE”.

Leasú ar alt 244A d’Acht 1997

30. Leasaítear alt 244A d’Acht 1997, i bhfo-alt (3)(f)(i), trí “nó faoi dhlí na Ríochta Aontaithe” 
a chur isteach i ndiaidh “seachas an Stát”.

Leasú ar alt 470 d’Acht 1997

31.	 Leasaítear	alt	470(1)	d’Acht	1997,	sa	mhíniú	ar	“árachóir	údaraithe”—
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	 	 (a)	 i	mír	(a)—

   (i) trí “, nó arna údarú chun an gnó sin a sheoladh ag an údarás sa Ríocht Aontaithe 
a mbeidh an dualgas air, de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
gnóthas arna n-údarú amhlaidh” a chur isteach i ndiaidh “an 18 Meitheamh 1992 
ón gComhairle”, agus

   (ii) trí “nó sa Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh” a chur isteach i ndiaidh “de na 
Comhphobail	Eorpacha”,

   agus

  (b) i mír (b)(ii), trí “, nó arna údarú ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an 
dualgas air, de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnóthas arna 
n-údarú amhlaidh” a chur isteach i ndiaidh “an 18 Meitheamh 1992 ón gComhairle”.

Leasú ar alt 472B d’Acht 1997

32. Leasaítear alt 472B(1) d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe 
ar “long farraige”:

“ciallaíonn	‘long	farraige’	long—

	 	 (a)	 atá	cláraithe—

   (i) i gClár Ballstáit, nó

   (ii) i gclár a rialaítear le dlí na Ríochta Aontaithe agus atá, ag féachaint do na críocha 
dá bhfónann Clár Ballstáit, coibhéiseach ar a laghad le Clár Ballstáit,

   agus

	 	 (b)	 nach	n-úsáidtear	ach	amháin	le	haghaidh	na	trádála	arb	é	atá	inti	paisinéirí	nó	lasta	a	
iompar	ar	muir	ar	luaíocht,

  ach ní fholaíonn sé soitheach iascaireachta.”.

Leasú ar alt 472BA d’Acht 1997

33. Leasaítear alt 472BA(1) d’Acht 1997, i mír (a) den mhíniú ar “soitheach iascaireachta”, trí 
“nó ar an gclár a choimeádann an Ríocht Aontaithe agus atá coibhéiseach ar a laghad leis 
an gclár náisiúnta cabhlaigh iascaireachta a cheanglaítear ar gach Ballstát a choimeád” a 
chur isteach i ndiaidh “an 30 Nollaig 2003 ón gCoimisiún”.

Leasú ar alt 473A d’Acht 1997

34.	 Leasaítear	alt	473A(1)	d’Acht	1997,	sa	mhíniú	ar	“coláiste	ceadaithe”—

  (a) i mír (b), trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “(seachas an Stát) ”,

  (b) i mír (b)(i), trí “nó de chuid na Ríochta Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “(lena 
n-áirítear an Stát) ”,

  (c) i mír (b)(ii), trí “nó sa Ríocht Aontaithe i gcás gur sa Ríocht Aontaithe atá sé nó sí” 
a chur isteach i ndiaidh “ina bhfuil sé nó sí”,
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	 	 (d)	 i	mír	(c),	trí	“nó	sa	Ríocht	Aontaithe”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“den	Aontas	Eorpach”,	
agus

  (e) i mír (d), trí “(lena n-áirítear an Ríocht Aontaithe) ” a chur isteach i ndiaidh “aon tír”.

Leasú ar alt 480A d’Acht 1997

35.	 Leasaítear	alt	480A(1)	d’Acht	1997,	i	mír	(c)	den	mhíniú	ar	“pearsa	aonair	iomchuí”,	trí	“sa	
Ríocht Aontaithe,” a chur isteach i ndiaidh “sa Stát,”.

Leasú ar alt 489 d’Acht 1997

36.	 Leasaítear	alt	489	d’Acht	1997,	i	mír	(b)	den	mhíniú	ar	“neamhliostaithe”—

  (a) i bhfomhír (i), trí “nó” a scriosadh,

  (b) i bhfomhír (ii), trí “Stát, nó” a chur in ionad “Stát.”, agus

  (c) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii) : “(iii) sa Ríocht 
Aontaithe.”.

Leasú ar alt 490 d’Acht 1997

37.	 Leasaítear	alt	490	d’Acht	1997—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) : “(1) Sa Chuid seo, beidh 
cuideachta	ina	cuideachta	cháilitheach	más	rud	é—

	 	 (a)	 go	bhfuil	sí	corpraithe	sa	Stát,	i	Stát	eile	de	chuid	LEE	nó	sa	Ríocht	Aontaithe,	agus

  (b) go gcomhlíonann sí an t-alt seo agus alt 491.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (3)(a)(i), trí “a bhfuil cónaí uirthi sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i 
ndiaidh “a bhfuil cónaí uirthi sa Stát,”.

Leasú ar alt 770 d’Acht 1997

38.	 Leasaítear	alt	770(1)	d’Acht	1997—

  (a) sa mhíniú ar “riarthóir”, trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “na 
Comhphobail	Eorpacha”,	agus

	 	 (b)	 tríd	an	míniú	seo	a	leanas	a	chur	in	ionad	an	mhínithe	ar	“scéim	pinsin	thar	lear”:

“ciallaíonn	 ‘scéim	pinsin	 thar	 lear’	 scéim	 sochar	 scoir,	 seachas	 scéim	 slándála	 sóisialaí	
stáit—

  (a) a bheidh á hoibriú nó á bainistiú ag foras do sholáthar scoir gairme mar a mhínítear 
le	 hAirteagal	 6(1)	 de	Threoir	 (AE)	 2016/2341	 ó	 Pharlaimint	 na	 hEorpa	 agus	 ón	
gComhairle an 14 Nollaig 20168 (dá ngairtear ‘an Treoir’ sa mhíniú seo) agus a 
bheidh	bunaithe	i	mBallstát	den	Aontas	Eorpach,	seachas	an	Stát,	a	mbeidh	éifeacht	
tugtha aige don Treoir sin ina dhlí náisiúnta, nó

8 I.O. Uimh. L 354, 23.12.2016, lch 37
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  (b) a bheidh bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus a bheidh faoi réir socruithe maoirseachta 
agus rialála atá coibhéiseach ar a laghad leis na socruithe arna gcur chun feidhme 
faoin Treoir;”.

Leasú ar alt 772 d’Acht 1997

39. Leasaítear alt 772 d’Acht 1997, i bhfo-alt (2)(c)(i), trí “nó sa Ríocht Aontaithe, de réir mar 
a	bheidh”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“na	Comhphobail	Eorpacha”.

Leasú ar alt 772A d’Acht 1997

40. Leasaítear alt 772A(1) d’Acht 1997, sa mhíniú ar “tionscnóir”, trí “nó, i gcás go bhfuil 
an duine sin bunaithe sa Ríocht Aontaithe, tá an duine sin údaraithe chun gnó árachais a 
dhéanamh ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, de réir dlí, maoirseacht 
a	dhéanamh	ar	dhaoine	den	sórt	sin”	i	ndiaidh	“an	5	Samhain	2002	ó	Pharlaimint	na	hEorpa	
agus ón gComhairle”.

Leasú ar alt 784 d’Acht 1997

41.	 Leasaítear	alt	784	d’Acht	1997—

  (a) i bhfo-alt (2)(a)(i), trí “nó, i gcás go bhfuil an duine sin bunaithe sa Ríocht Aontaithe, 
go bhfuil an duine sin údaraithe chun gnó árachais a dhéanamh ag an údarás sa 
Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar 
dhaoine den sórt sin” a chur isteach i ndiaidh “an 5 Samhain 2002 ó Pharlaimint na 
hEorpa	agus	ón	gComhairle”,	agus

  (b) i bhfo-alt (4A)(i), trí “nó sa Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh,” a chur isteach i 
ndiaidh	“na	Comhphobail	Eorpacha”.

Leasú ar alt 784A d’Acht 1997

42.	 Leasaítear	alt	784A	d’Acht	1997—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1)(a),	sa	mhíniú	ar	“bainisteoir	ciste	cháilithigh”—

   (i) i bhfomhír (a), trí “, nó faoi dhlí na Ríochta Aontaithe,” a chur isteach i ndiaidh 
“seachas an Stát”,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (b):

  “(b) cumann foirgníochta de réir bhrí an Achta Cumann Foirgníochta, 1989, 
nó	cumann	arna	bhunú	de	réir	dlí	Ballstáit	den	Aontas	Eorpach,	seachas	
an Stát, nó de réir dhlí na Ríochta Aontaithe, atá i gcomhréir leis an 
Acht sin,”,

   (iii) i bhfomhír (j)(ii), trí “nó údarú arna dheonú ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a 
mbeidh an dualgas air, de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine a sheolann 
gnó árachais sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “Threoir Uimh. 
79/267/CEE”,

   (iv) i bhfomhír (k)(i), trí “nó de chuid na Ríochta Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh 
“na	Comhphobail	Eorpacha”,	agus
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   (v) i bhfomhír (l), trí “nó faoi dhlíthe na Ríochta Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh 
“na	Comhphobail	Eorpacha”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (7)(a)(I), trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “i stát de 
chuid	LEE”.

Leasú ar alt 785(1A) d’Acht 1997

43. Leasaítear alt 785(1A) d’Acht 1997 trí “nó tagairt do dhuine atá údaraithe chun gnó 
árachais a dhéanamh ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, de réir dlí, 
maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine den sórt sin,” a chur isteach i ndiaidh “an 5 Samhain 
2002	ó	Pharlaimint	na	hEorpa	agus	ón	gComhairle”	agus	trí	“ar	gnóthas	nó	duine	é	nó	í”	a	
chur in ionad “ar gnóthas é”.

Leasú ar alt 787M d’Acht 1997

44.	 Leasaítear	alt	787M(1)	d’Acht	1997—

	 	 (a)	 sa	mhíniú	ar	“plean	pinsin	thar	lear”,	trí	“sa	Ríocht	Aontaithe	nó”	a	chur	isteach	i	
ndiaidh “a bhunaítear” agus trí “na Ríochta Aontaithe nó faoi dhlí” a chur isteach i 
ndiaidh “faoi dhlí”,

	 	 (b)	 i	mír	 (b)	den	mhíniú	ar	 “plean	cáilitheach	pinsin	 thar	 lear”,	 trí	 “,	nó	 faoi	dhlí	na	
Ríochta	Aontaithe	 i	 gcás	 gur	 sa	Ríocht	Aontaithe	 atá	 an	 plean	 bunaithe,”	 a	 chur	
isteach i ndiaidh “bunaithe”,

	 	 (c)	 sa	mhíniú	ar	“comhalta	imirceach	iomchuí”—

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

	 	“(a)	 a	bhí,	an	tráth	a	tháinig	an	phearsa	aonair	chun	bheith	ina	chomhalta	nó	
ina	comhalta	den	phlean	pinsin	den	chéad	uair—

	 	 	 (i)	 ina	chónaitheoir	nó	ina	cónaitheoir	i	mBallstát	den	Aontas	Eorpach,	
seachas an Stát, nó

   (ii) ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Ríocht Aontaithe,

agus a bhí i dteideal faoiseamh cánach a fháil i leith ranníocaí arna n-íoc 
faoin	bplean	faoi	dhlí	an	Bhallstáit	sin	den	Aontas	Eorpach	nó	faoi	dhlí	na	
Ríochta Aontaithe, de réir mar a bheidh,”,

   (ii) i mír (d)(i), trí “nó ina shaoránach nó ina saoránach den Ríocht Aontaithe” a chur 
isteach	i	ndiaidh	“na	Comhphobail	Eorpacha”,	agus

   (iii) i mír (d)(ii), trí “nó ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir sa Ríocht Aontaithe,” a 
chur isteach i ndiaidh “seachas an Stát,”,

  (d) i mír (a) den mhíniú ar “cónaitheoir”, trí “, nó i gcás na Ríochta Aontaithe,” a chur 
isteach	i	ndiaidh	“na	Comhphobail	Eorpacha”,	agus

  (e) sa mhíniú ar “uimhir thagartha cánach”, trí “nó an Ríocht Aontaithe” a chur isteach 
i ndiaidh “seachas an Stát,”.
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Leasú ar alt 790B d’Acht 1997

45. Leasaítear alt 790B(1) d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe 
ar	“Stát	Eorpach”:

“ciallaíonn	‘Stát	Eorpach’—

	 	 (a)	 Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	seachas	an	Stát,	nó

  (b) an Ríocht Aontaithe;”.

Leasú ar alt 806 d’Acht 1997

46. Leasaítear alt 806 d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar 
“Ballstát iomchuí” i bhfo-alt (11)(a):

	 	 	 “ciallaíonn	‘Ballstát	iomchuí’—

	 	 	 (i)	 stát,	seachas	an	Stát,	is	Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	nó

	 	 	(ii)	 mura	Ballstát	den	sórt	sin	é,	stát	is	páirtí	conarthach	sa	Chomhaontú	
ar	 an	 Limistéar	 Eorpach	 Eacnamaíoch	 a	 síníodh	 in	 Porto	 an	 2	
Bealtaine 1992 arna choigeartú leis an bPrótacal a síníodh sa 
Bhruiséil an 17 Márta 1993,

   agus, i dteannta an mhéid a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), 
measfar go bhfolaíonn sé an Ríocht Aontaithe;”.

caibiDil 3

Cáin Chorparáide

Leasú ar alt 243 d’Acht 1997

47. Leasaítear alt 243 d’Acht 1997, i bhfo-alt (4)(b), trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach 
i	ndiaidh	“i	mBallstát	de	na	Comhphobail	Eorpacha”	gach	áit	a	bhfuil	sé.

Leasú ar ailt 410 agus 411 d’Acht 1997

48. (1) Leasaítear alt 410 d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar 
“Ballstát iomchuí” i bhfo-alt (1)(a):

	 	 	 “ciallaíonn	‘Ballstát	iomchuí’—

	 	 	 (i)	 Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	nó

	 	 	(ii)	 mura	Ballstát	den	sórt	sin	é,	Stát	de	chuid	LEE	is	críoch	a	bhfuil	
socruithe, a bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826(1), déanta lena 
rialtas,

   agus, i dteannta an mhéid a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), 
measfar go bhfolaíonn sé an Ríocht Aontaithe;”.

 (2) Leasaítear alt 411 d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar 
“Ballstát iomchuí” i bhfo-alt (1)(a):
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	 	 	 “ciallaíonn	‘Ballstát	iomchuí’—

	 	 	 (i)	 Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	nó

	 	 	(ii)	 mura	Ballstát	den	sórt	sin	é,	Stát	de	chuid	LEE	is	críoch	a	bhfuil	
socruithe, a bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826(1), déanta lena 
rialtas,

   agus, i dteannta an mhéid a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), 
measfar go bhfolaíonn sé an Ríocht Aontaithe;”.

Leasú ar alt 438 d’Acht 1997

49. Leasaítear alt 438 d’Acht 1997 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

	 “(6)	 I	bhfo-ailt	 (1)	agus	(5)(b),	beidh	feidhm	freisin	ag	na	 tagairtí	do	phearsa	
aonair maidir le cuideachta a gheobhaidh an iasacht nó an t-airleacan i gcáil 
mhuiníneach nó ionadaitheach agus maidir le cuideachta nach bhfuil cónaí 
uirthi	i	mBallstát	den	Aontas	Eorpach	ná	sa	Ríocht	Aontaithe	agus,	chun	
críocha	an	fho-ailt	seo—

	 	 (a)	 is	cónaitheoir	 i	mBallstát	den	Aontas	Eorpach	cuideachta	más	 rud	é,	
de bhua dhlí an Bhallstáit sin, go bhfuil cónaí ar an gcuideachta chun 
críoch	cánach	(is	cáin	chorparáide	i	gcás	an	Stáit	agus,	in	aon	chás	eile,	
is aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus atá i gcomhréir le cáin 
chorparáide	sa	Stát)	sa	Bhallstát	sin,	agus

  (b) is cónaitheoir sa Ríocht Aontaithe cuideachta más rud é, de bhua dhlí 
na Ríochta Aontaithe, go bhfuil cónaí ar an gcuideachta chun críoch 
cánach (is aon cháin a fhorchuirtear sa Ríocht Aontaithe agus atá i 
gcomhréir	le	cáin	chorparáide	sa	Stát)	sa	Ríocht	Aontaithe.”.

Leasú ar alt 486C d’Acht 1997

50. Leasaítear alt 486C d’Acht 1997, sa mhíniú ar “cuideachta nua” i bhfo-alt (1)(a), trí 
“(seachas an Stát) nó sa Ríocht Aontaithe” a chur in ionad “seachas an Stát”.

Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019

Leasú ar alt 615 d’Acht 1997

51. Leasaítear alt 615 d’Acht 1997, i bhfo-alt (2)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in 
ionad fhomhír (ii):

	 	 	“(ii)	 ní	 bhainfidh	 tagairt	 do	 chuideachta	 ach	 le	 cuideachta	 a	 bhfuil,	
de bhua dlí Ballstáit iomchuí, cónaí uirthi, chun críoch cánach, i 
mBallstát	den	sórt	sin,	agus	chun	na	críche	sin—

    measfar maidir le ‘Ballstát iomchuí’, i dteannta na brí a shanntar 
don abairt sin le halt 616(7), go bhfolaíonn sé an Ríocht Aontaithe;

    ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát iomchuí seachas an Stát, aon 
cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus atá i gcomhréir le cáin 
chorparáide	sa	Stát.”.
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Leasú ar alt 766 d’Acht 1997

52. Leasaítear alt 766 d’Acht 1997 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar 
“Ballstát iomchuí” i bhfo-alt (1)(a):

	 	 	 “ciallaíonn	‘Ballstát	iomchuí’—

	 	 	 (i)	 stát	is	Ballstát	den	Aontas	Eorpach,	nó

	 	 	(ii)	 mura	Ballstát	den	sórt	sin	é,	stát	is	páirtí	conarthach	i	gComhaontú	
LEE,

   agus, i dteannta an mhéid a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), 
measfar go bhfolaíonn sé an Ríocht Aontaithe ach, chun críocha an 
mhínithe ar ‘Ballstát’ in alt 769G(1), ní bheidh feidhm ag an gcuid den 
mhíniú seo a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe;”.

caibiDil 4

Cáin Gnóchan Caipitiúil

Leasú ar alt 541C d’Acht 1997

53.	 Leasaítear	alt	541C(1)	d’Acht	1997,	sa	mhíniú	ar	“cion	d’ús	iompartha	a	dhíorthaíonn	ón	
infheistíocht iomchuí”, trí “(lena n-áirítear an Stát), nó sa Ríocht Aontaithe, atá ag” a chur 
in ionad “(lena n-áirítear an Stát) atá ag”.

Leasú ar alt 604A d’Acht 1997

54. Leasaítear alt 604A(2) d’Acht 1997 trí “(lena n-áirítear an Stát) nó sa Ríocht Aontaithe” a 
chur in ionad “(lena n-áirítear an Stát) ”.

caibiDil 5

cáin bhReisluacha

Leasú ar alt 53 d’Acht 2010

55. Leasaítear alt 53(3) d’Acht 2010 trí “agus ailt 53A agus 54” a chur in ionad “agus alt 54”.

Alt 53A a chur isteach in Acht 2010

56. Leasaítear Acht 2010 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53:

“Cuntasaíocht iarchurtha

53A. (1) D’ainneoin alt 53(3) ach faoi réir fho-alt (4), féadfaidh duine cuntasach 
cuntas a thabhairt sa cháin is inmhuirearaithe faoi alt 3(b) ar earraí arna 
n-allmhairiú isteach sa Stát ag an duine sa tuairisceán a bheidh le tabhairt 
ag an duine, faoi alt 76 nó 77, i leith na tréimhse inchánach inar tháinig an 
cháin chun bheith inmhuirearaithe amhlaidh.

	 (2)	 Más	rud	é—
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  (a) de réir fho-alt (1), gur allmhairigh duine cuntasach earraí gan an cháin 
is inmhuirearaithe ar allmhairiú na n-earraí a íoc, agus

  (b) nach bhfuil cuntas tugtha sa cháin i dtuairisceán a thug an duine 
cuntasach faoi alt 76 nó 77 i leith na tréimhse inchánach inar tháinig an 
cháin chun bheith inmhuirearaithe amhlaidh,

tiocfaidh an cháin is inmhuirearaithe i leith allmhairiú na n-earraí chun 
bheith dlite amhail is nach mbeadh feidhm ag an alt seo.

	 (3)	 I	gcás	gur	deimhin	leis	na	Coimisinéirí	Ioncaim—

  (a) nach gcomhlíonann duine cuntasach a thuilleadh ceann amháin nó níos 
mó de na ceanglais a shonraítear i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 
120(7)(aa)(i), nó

  (b) nach bhfuil coinníoll nó srian amháin nó níos mó, a fhorchuirtear le 
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 120(7)(aa)(ii) maidir leis an duine 
cuntasach do thabhairt cuntas i gcáin ar an modh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), á chomhlíonadh nó á gcomhlíonadh nó á urramú nó á n-urramú 
a thuilleadh,

ansin, beidh feidhm ag fo-alt (4).

 (4) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, déanfaidh na Coimisinéirí 
Ioncaim fógra i scríbhinn (‘fógra eisiaimh’) a sheirbheáil ar an duine 
cuntasach á rá go bhfuil an duine, ó dháta a shonrófar san fhógra, eisiata ó 
chuntas a thabhairt i gcáin ar an modh dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus má 
dhéantar an fógra sin a sheirbheáil ar an duine sin, ansin, ní bheidh an modh 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) chun cuntas a thabhairt i gcáin ar fáil don duine 
sin ón dáta a shonrófar san fhógra.

 (5) I gcás go ndéanfar fógra eisiaimh a sheirbheáil ar dhuine faoi fho-alt (4), 
féadfaidh an duine achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997 laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra.”.

Leasú ar alt 56 d’Acht 2010

57.	 Leasaítear	alt	56	d’Acht	2010—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1),	sa	mhíniú	ar	“duine	cáilitheach”—

   (i) trí “, nó ar dóigh gurb é a bheidh,” a scriosadh, agus

   (ii) trí “don tréimhse 12 mhí díreach roimh iarratas ar údarú a dhéanamh faoi fho-alt 
(2) ” a chur isteach i ndiaidh “seirbhísí”,

  (b) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a) :

  “(aa)  na sonraí a shonrófar i cibé rialacháin a dhéanfar faoi alt 120(7)(ab) a 
sholáthar san fhoirm iarratais,”,

	 	 (c)	 i	bhfo-alt	(3)—

   (i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):
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  “(a) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir mhír (ab), údarú i scríbhinn 
a eisiúint chuig duine ag a bhfuil iarratas déanta faoi fho-alt (2) i gcás 
gur	deimhin	leo—

   (i) nach bhfuil aon bhaol ann d’ioncam, agus

	 	 	(ii)	 gurb	amhlaidh,	maidir	leis	an	duine—

    (I) gur duine cáilitheach é nó í, agus

    (II) gur thug sé nó sí na sonraí, arna ndeimhniú go cuí, mar a 
cheanglaítear faoi fho-alt (2),

   agus mura deimhin leo amhlaidh, diúltóidh siad an t-údarú a eisiúint.”,

   (ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a)(a leasaítear le 
fomhír (i) ):

	 	“(aa)		I	gcás	go	gcinnfidh	na	Coimisinéirí	Ioncaim,	faoi	mhír	(a),	diúltú	údarú	
a eisiúint, tabharfaidh siad fógra i scríbhinn don duine lena mbaineann 
i dtaobh an chinnidh agus i dtaobh na gcúiseanna atá leis an gcinneadh 
sin.

  (ab) Beidh údarú arna eisiúint faoi mhír (a) faoi réir na gcoinníollacha go 
ndéanfaidh an duine údaraithe, le linn na tréimhse a mbeidh an t-údarú 
bailí	ar	a	feadh—

	 	 	 (i)	 taifid	iomlána	fhíora	a	choimeád	de	réir	alt	84,	agus

	 	 	(ii)	 na	forálacha	díobh	seo	a	leanas	a	chomhlíonadh—

    (I) an tAcht seo,

    (II) na hAchtanna Cánach (de réir bhrí alt 1 den Acht Comhdhlúite 
Cánacha, 1997),

	 	 	 	(III)	 na	hAchtanna	um	Cháin	Ghnóchan	Caipitiúil	(de	réir	bhrí	alt	1	
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997),

    (IV) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le 
bainistiú na ndleachtanna sin,

    (V) an tAcht Custam, 2015, agus

    (VI) aon ionstraim arna déanamh faoi aon cheann de na hachtacháin 
dá dtagraítear i gclásail (I) go (V).”,

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

  “(ca)  Déanfaidh duine údaraithe, le fógra i scríbhinn, aon athrú ar na sonraí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2)(aa) a chur in iúl láithreach do na Coimisinéirí 
Ioncaim.”,

    agus

   (iv) trí mhír (d) a scriosadh,
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   (d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

 “(3A) (a) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le fógra i scríbhinn, údarú arna 
eisiúint	chuig	duine	de	réir	fho-alt	(3)	a	chealú	i	gcás	gur	deimhin	leo—

   (i) nach duine cáilitheach an duine a thuilleadh,

   (ii) gur thug an duine, nó gur tugadh thar a cheann nó thar a ceann, le 
linn	iarratas	a	dhéanamh	faoi	fho-alt	(2)	ar	údarú,	sonraí	atá,	i	bponc	
ábhartha, bréagach, mícheart nó míthreorach, nó

   (iii) gur mhainnigh an duine nó go bhfuil sé nó sí ag mainneachtain gach 
ceann nó aon cheann de na coinníollacha a leagtar amach i bhfo-alt 
(3)(ab) a chomhlíonadh.

	 	 (b)	 Beidh	éifeacht	le	cealú	faoi	mhír	(a)—

   (i) mura dtionscnófar aon achomharc faoi fho-alt (10), ar an dáta a 
shonrófar san fhógra a thabharfar faoi mhír (a), nó

   (ii) má thionscnaítear achomharc faoi fho-alt (10), ar an dáta a chinnfear 
an t-achomharc go críochnaitheach nó a tharraingeofar siar é nó a 
thréigfear é.

	 (3B)	 Más	rud	é—

  (a) go gcealófar údarú duine faoi fho-alt (3A), agus

  (b) gur dealraitheach do na Coimisinéirí Ioncaim gur gá déanamh amhlaidh 
chun an t-ioncam a chosaint,

   féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, d’ainneoin aon oibleagáidí maidir 
le rúndacht, nó srian eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear orthu le 
haon	achtachán	nó	ar	shlí	eile—

   (i) na nithe seo a leanas a chur in iúl, a mhéid is indéanta, do 
sholáthraithe	an	duine	lena	mbaineann	an	t-údarú—

    (I) cealú údarú an duine sin,

    (II) uimhir an údaraithe a cealaíodh amhlaidh,

    (III) an dáta óna mbeidh éifeacht leis an gcealú, agus

    (IV) ainm agus seoladh an duine ar eisíodh an t-údarú chuige nó 
chuici,

   (ii) fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil ina	luafar—

    (I) gur cealaíodh an t-údarú,

    (II) uimhir an údaraithe a cealaíodh amhlaidh,

    (III) an dáta óna mbeidh éifeacht leis an gcealú, agus

    (IV) ainm agus seoladh an duine ar eisíodh an t-údarú chuige nó 
chuici,

   agus
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	 	 	(iii)	 an	fhaisnéis	a	foilsíodh	de	réir	fhomhír	(ii)	a	chur	ar	fáil	don	phobal	
in aon fhoilseachán eile agus in aon slí, foirm, formáid nó meáin.”,

  (e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

 “(10) Aon duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ó na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil 
leis	na	nithe	seo	a	leanas—

  (a) an diúltú faoi fho-alt (3)(a) údarú a eisiúint, nó

  (b) cealú údaraithe faoi fho-alt (3A),

féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra i dtaobh an chinnidh 
sin.”.

Leasú ar alt 58 d’Acht 2010

58.	 Leasaítear	alt	58(2)	d’Acht	2010—

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

  “(a) soláthar earraí cáilitheacha taistealaí, i gcás gur mó ná €175 luach 
iomlán an tsoláthair sin earraí, lena n-áirítear cáin, agus”,

   agus

  (b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (iii):

  “(iiia)  go bhfuil aige nó aici, i leith taistealaí a bhfuil sainchónaí nó 
gnáthchónaí	air	nó	uirthi	sa	Ríocht	Aontaithe,	cruthúnas—

    (I) gur allmhairigh an taistealaí na hearraí isteach sa Ríocht 
Aontaithe nó gur allmhairíodh isteach sa Ríocht Aontaithe iad 
thar a cheann nó thar a ceann, agus

    (II) gur íocadh cáin bhreisluacha agus dleachtanna custam agus 
máil, is inmhuirearaithe de bhua dhlí na Ríochta Aontaithe, ar 
allmhairiú na n-earraí sin,”.

Leasú ar alt 120 d’Acht 2010

59.	 Leasaítear	alt	120	d’Acht	2010—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(7)—

   (i) trí “foráil a dhéanamh” agus “maidir leis na nithe seo a leanas” a scriosadh,

   (ii) i mír (a), trí “foráil a dhéanamh maidir le” a chur isteach roimh “cáin”,

   (iii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

  “(aa)  maidir le duine cuntasach do thabhairt cuntas i gcáin ar an modh dá 
dtagraítear	in	alt	53A(1)—

   (i) ceanglais a bheidh le comhlíonadh ag duine cuntasach a shonrú, 
agus
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   (ii) coinníollacha nó srianta a fhorchur nach foláir a chomhlíonadh 
nó a urramú i leith na mbeart uile a dtiocfaidh díobh cuntas a 
thabhairt i gcáin ar an modh dá dtagraítear amhlaidh (lena n-áirítear 
coinníollacha	nó	srianta	arb	é	an	cuspóir	atá	leo	a	áirithiú	gurb	ann,	
ar bhonn leanúnach, don chumas agus don inniúlacht is gá ar thaobh 
an duine chuntasaigh d’fhonn é nó í do thabhairt cuntas i gcáin ar an 
modh sin),

   agus féadfaidh go mbeidh i rialacháin faoin mír seo foráil maidir leis an 
duine cuntasach do thabhairt doiciméadacht do na Coimisinéirí Ioncaim 
(lena n-áirítear maidir le hidirbhearta airgeadais arna ndéanamh ag 
an duine cuntasach le daoine eile agus maidir le cuntais nó saoráidí 
arna sealbhú ag an duine cuntasach le forais airgeadais) agus foráil ar 
dealraitheach do na Coimisineirí Ioncaim gur gá i a áireamh thairis sin 
chun an t-ioncam a chosaint,

  (ab) maidir le hiarratas ó dhuine ar údarú de réir fho-alt (2) d’alt 56, na 
sonraí a bheidh le háireamh san fhoirm iarratais dá dtagraítear san fho-
alt sin ag an duine a bheidh ag déanamh an iarratais a shonrú, lena 
n-áirítear,	gan	dochar	do	ghinearáltacht	an	mhéid	sin	roimhe	seo—

   (i) na sonraí seo a leanas:

	 	 	 	 (I)	 daingniú	go	bhfuil	taifid	iomlána	fhíora	á	gcoimeád	ag	an	duine	
de réir alt 84;

    (II) daingniú go bhfuil an duine ag comhlíonadh fhorálacha na nithe 
seo	a	leanas—

     (A) an tAcht seo,

     (B) na hAchtanna Cánach (de réir bhrí alt 1 den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997),

	 	 	 	 	(C)	 na	hAchtanna	um	Cháin	Ghnóchan	Caipitiúil	(de	réir	bhrí	
alt 1 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997),

     (D) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le 
bainistiú na ndleachtanna sin,

	 	 	 	 	(E)	 an	tAcht	Custam,	2015,	agus

     (F) aon ionstraim arna déanamh faoi aon cheann de na 
hachtacháin	dá	dtagraítear	i	bhfochlásail	(A)	go	(E);

    (III) dearbhú á rá nár ciontaíodh an duine in aon chion faoi aon 
cheann de na hachtacháin nó de na hionstraimí dá dtagraítear i 
gclásal (II),

    agus

   (ii) an fhoirm agus an tslí ina soláthróidh an duine na sonraí san fhoirm 
iarratais,”,

   (iv) i mír (b), trí “foráil a dhéanamh” a chur isteach roimh “go bhféadfar”, agus
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   (v) i mír (c), trí “foráil a dhéanamh” a chur isteach roimh “go dtabharfaidh”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (17)(b), trí “chun críocha fho-alt (7)(aa), (b) ” a chur in ionad “chun críocha 
fho-alt (7)(b) ”.

caibiDil 6

Dleachtanna Stampa

Leasú ar alt 75 d’Acht 1999

60. Leasaítear alt 75(2A) d’Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “an 
cheanglais sin”:

“, nó a gceanglaíonn an t-údarás sa Ríocht Aontaithe, a bheidh sainainmnithe 
mar an t-údarás inniúil roimh theacht i ngníomh do Chaibidil 6 de Chuid 
6 den Acht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas 
Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019, é a thuairisciú go díreach nó go 
neamhdhíreach dó agus a thuairiscítear amhlaidh de réir an cheanglais sin”.

Leasú ar alt 75A d’Acht 1999

61. Leasaítear alt 75A(1) d’Acht 1999, sa mhíniú ar “teach imréitigh”, trí “nó de chuid na 
Ríochta	Aontaithe”	a	chur	isteach	i	ndiaidh	“na	Comhphobail	Eorpacha”.

Leasú ar alt 80 d’Acht 1999

62. Leasaítear alt 80(10) d’Acht 1999 tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) gur i gceann díobh seo a leanas atá an chuideachta fála dá dtagraítear 
san	alt	seo	corpraithe—

	 	 	 (i)	 Ballstát	eile	den	Aontas	Eorpach,

	 	 	(ii)	 Stát	de	chuid	LEE	de	réir	na	brí	atá	le	“Stát	LEE”	in	alt	80A,	nó

   (iii) an Ríocht Aontaithe, nó”.

Leasú ar alt 80A d’Acht 1999

63.	 Leasaítear	alt	80A(1)	d’Acht	1999—

	 	 (a)	 sa	mhíniú	ar	“cuideachta	fála”,	trí	“i	Stát	de	chuid	LEE	nó	sa	Ríocht	Aontaithe”	a	
chur	in	ionad	“nó	i	Stát	LEE”,

	 	 (b)	 sa	mhíniú	ar	“cuideachta	árachais”—

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

   (ii) i mír (b), trí “(I.R. Uimh. 360 de 1994), nó” a chur in ionad “(I.R. Uimh. 360 de 
1994) ;”, agus

   (iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):
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  “(c) duine a shealbhaíonn údarú chun árachas a sheoladh, is údarú arna 
dheonú ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, de 
réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine den sórt sin;”,

   agus

	 	 (c)	 sa	mhíniú	ar	“máthairchuideachta”,	trí	“,	i	Stát	de	chuid	LEE	nó	sa	Ríocht	Aontaithe,”	
a	chur	in	ionad	“nó	i	Stát	LEE,”.

Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019

Leasú ar alt 124B d’Acht 1999

64.	 Leasaítear	alt	124B(1)	d’Acht	1999,	sa	mhíniú	ar	“árachóir”—

  (a) i mír (b), trí “nó” a scriosadh,

  (b) i mír (c), trí “sa Stát, nó” a chur in ionad “sa Stát;”, agus

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

  “(d) duine is sealbhóir ar údarú chun árachas a ghabháil de láimh, is údarú 
arna dheonú ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, 
de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine den sórt sin;”.

Leasú ar alt 125 d’Acht 1999

65. Leasaítear alt 125(1) d’Acht 1999, sa mhíniú ar “árachóir”, tríd an méid seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh “1909”:

   “, nó duine a shealbhaíonn údarú chun gnó árachais a sheoladh, is údarú 
arna dheonú ag an údarás sa Ríocht Aontaithe a mbeidh an dualgas air, 
de réir dlí, maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine den sórt sin”.

caibiDil 7

Cáin Fáltas Caipitiúil

Leasú ar alt 89 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003

66.	 Leasaítear	alt	89(1)	den	Acht	Comhdhlúite	Cánach	Fáltas	Caipitiúil,	2003—

  (a) i mír (a) den mhíniú ar “maoin talmhaíochta”, trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur 
isteach i ndiaidh “i mBallstát”, agus

  (b) sa mhíniú ar “feirmeoir”, trí “nó sa Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “i 
mBallstát”.
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caibiDil 8

Mál

Leasú ar alt 104 den Acht Airgeadais, 2001

67. Leasaítear alt 104 den Acht Airgeadais, 2001, i bhfo-alt (1)(e), trí “, seachas an Ríocht 
Aontaithe,” a chur isteach i ndiaidh “ceann scríbe”.

CUID 7

seiRbhísí aiRgeaDais: cRíochnaitheacht socRaíochta

Léiriú (Cuid 7)

68.	 (1)	 Sa	Chuid	seo—

	 	 ciallaíonn	 “cuntrapháirtí	 lárnach”	 duine	 atá	 idir	 na	 forais	 i	 socrú	 iomchuí	 agus	 a	
ghníomhaíonn	mar	chuntrapháirtí	eisiach	na	bhforas	sin	maidir	lena	n-orduithe	aistrithe;

	 	 ciallaíonn	“rannpháirtí	neamhdhíreach”—

  (a) foras,

	 	 (b)	 cuntrapháirtí	lárnach,

  (c) gníomhaire socraíochta,

  (d) teach imréitigh, nó

  (e) oibritheoir,

	 	 ag	 a	 bhfuil	 gaol	 conarthach	 le	 rannpháirtí	 i	 socrú	 iomchuí	 lena	 gcumasaítear	 don	
rannpháirtí	 neamhdhíreach	 orduithe	 aistrithe	 a	 thabhairt	 tríd	 an	 socrú	 iomchuí,	 ar	
choinníoll	go	bhfuil	aithne	ag	an	oibritheoir	ar	an	rannpháirtí	neamhdhíreach;

	 	 ciallaíonn	“rannpháirtí	Éireannach”	rannpháirtí—

  (a) ar sa Stát atá cónaí air, nó

	 	 (b)	 ar	sa	Stát	atá	a	oifig	chláraithe	nó	a	phríomháit	ghnó;

  ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

  ciallaíonn “oibritheoir” an t-eintiteas nó na heintitis a bhfuil freagracht dhlíthiúil air nó 
orthu as oibriú socraithe iomchuí;

	 	 ciallaíonn	“rannpháirtí”—

  (a) foras,

	 	 (b)	 cuntrapháirtí	lárnach,

  (c) gníomhaire socraíochta,

  (d) teach imréitigh, nó
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  (e) oibritheoir,

	 	 is	rannpháirtí	i	socrú	iomchuí;

	 	 ciallaíonn	“Rialacháin	2010”	Rialacháin	na	gComhphobal	Eorpach	 (Críochnaitheacht	
Socraíochta), 2010 (I.R. Uimh. 624 de 2010), mar a bhí na Rialacháin sin arna leasú 
díreach roimh an dáta iomchuí;

	 	 ciallaíonn	“socrú	iomchuí”	socrú	foirmiúil—

	 	 (a)	 idir	3	rannpháirtí	nó	níos	mó	(seachas	an	t-oibritheoir,	aon	ghníomhaire	socraíochta,	
aon	chuntrapháirtí	lárnach,	aon	teach	imréitigh	nó	aon	rannpháirtí	neamhdhíreach),	
agus

  (b) ina bhfuil comhrialacha agus socruithe caighdeánaithe chun orduithe aistrithe idir na 
rannpháirtithe	a	imréiteach	(cibé	acu	is	trí	chuntrapháirtí	lárnach	é	nó	nach	ea)	nó	a	
fhorghníomhú;

	 	 maidir	le	“dáta	iomchuí”—

  (a) faoi réir mhír (b), forléireofar é mar thagairt don dáta a thiocfaidh an Chuid seo i 
ngníomh, nó

	 	 (b)	 i	gcás	go	gceapfar	am	ar	dháta	áirithe	mar	an	t-am	(ar	an	dáta	sin)	a	thiocfaidh	an	
Chuid seo i ngníomh, measfar gur tagairt é don am sin;

  ciallaíonn “gníomhaire socraíochta”, i ndáil le socrú iomchuí, duine a sholáthraíonn 
cuntais socraíochta trína ndéantar orduithe aistrithe a shocrú (cibé acu a thugann an 
duine	creidmheas	do	rannpháirtithe	chun	críoch	socraíochta	nó	nach	dtugann);

	 	 ciallaíonn	“ordú	aistrithe”—

	 	 (a)	 treoir	ó	rannpháirtí	chun	méid	airgid	a	chur	ar	láimh	faighteora	trí	thaifead	leabhair	
ar	chuntais	forais	creidmheasa,	bainc	ceannais,	cuntrapháirtí	lárnaigh	nó	gníomhaire	
socraíochta,

  (b) treoir arb é an toradh a bheidh uirthi oibleagáid íocaíochta a ghlacadh nó a urscaoileadh 
mar a mhínítear le rialacha socraithe iomchuí, nó

	 	 (c)	 treoir	ó	rannpháirtí	an	teideal	chun	urrúis	nó	chun	urrús,	nó	leas	in	urrús	nó	in	urrúis,	
a aistriú trí thaifead leabhair ar chlár nó ar aon mhodh eile.

 (2) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear sa Chuid seo agus a úsáidtear freisin i Rialacháin 2010, 
tá an bhrí chéanna leis nó léi sa Chuid seo atá leis nó léi i Rialacháin 2010, mura léir sa 
Chuid seo a mhalairt a bheith ar intinn.

Socrú iomchuí a shainainmniú go sealadach

69.	 (1)	 Tá	feidhm	ag	an	alt	seo	maidir	le	socrú	iomchuí	más	rud	é—

	 	 (a)	 díreach	roimh	an	dáta	iomchuí,	gurbh	éard	é	an	socrú	iomchuí	socrú—

   (i) a bhí sainainmnithe chun críocha na ndlíthe den Ríocht Aontaithe lena dtugtar 
éifeacht don Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta, agus

	 	 	(ii)	 ar	ina	leith	a	tugadh	na	fógraí	a	cheanglaítear	a	thabhairt	don	Údarás	Eorpach	um	
Urrúis agus Margaí de bhun na ndlíthe sin,
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	 	 (b)	 gur	rannpháirtí	Éireannach	ceann	amháin	nó	níos	mó	de	na	rannpháirtithe	sa	socrú,

  (c) gur le dlíthe na Ríochta Aontaithe a rialaítear an socrú, agus

  (d) go gcomhlíonfadh rialacha an tsocraithe, dá mba chóras é an socrú, Rialachán 7 de 
Rialacháin 2010.

 (2) Tabharfaidh oibritheoir socraithe iomchuí fógra don Bhanc agus don Aire, tráth nach 
déanaí ná 3 mhí ón dáta a thiocfaidh an t-oibritheoir ar an eolas go bhfuil feidhm ag an 
alt seo maidir leis an socrú, go bhfuil feidhm ag an alt seo amhlaidh.

 (3) I gcás go bhfaighidh an tAire fógra faoi fho-alt (2), tabharfaidh sé nó sí fógra don Údarás 
Eorpach	um	Urrúis	agus	Margaí—

  (a) go bhfuarthas an fógra, agus

  (b) i dtaobh ainm oibritheoir an tsocraithe iomchuí lena mbaineann.

 (4) Féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra i dtaobh tarraingt siar” san alt seo) a 
eisiúint i leith socrú iomchuí i gcás gur thug an Banc fógra don Aire nach deimhin leis 
an	mBanc—

  (a) go gcomhlíonfadh rialacha an tsocraithe, dá mba chóras é an socrú, Rialachán 7 de 
Rialacháin 2010, nó

  (b) go bhfuil na dlíthe den Ríocht Aontaithe is infheidhme maidir leis na nithe lena 
mbaineann an Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta coibhéiseach leis na 
dlíthe den Stát is infheidhme maidir leis na nithe sin.

	 (5)	 Scoirfidh	 an	 t-alt	 seo	 d’fheidhm	 a	 bheith	 aige	maidir	 le	 socrú	 iomchuí	 ar	 an	 dáta	 is	
luaithe	díobh	seo	a	leanas—

  (a) an dáta a eiseoidh an Banc fógra i dtaobh tarraingt siar i leith an tsocraithe,

  (b) an dáta a bheidh 9 mí ón dáta iomchuí, agus

	 	 (c)	 an	dáta	nach	mbeidh	aon	rannpháirtí	Éireannach	sa	socrú	a	thuilleadh.

Socrú iomchuí a shainainmniú

70.	 (1)	 Tá	feidhm	ag	an	alt	seo	maidir	le	socrú	iomchuí	más	rud	é—

  (a) gur le dlíthe na Ríochta Aontaithe a rialaítear an socrú,

  (b) go bhfuil fógra i dtaobh sainainmniú in éifeacht i ndáil leis an socrú sin, agus

	 	 (c)	 gur	rannpháirtí	Éireannach	ceann	amháin	nó	níos	mó	de	na	rannpháirtithe	sa	socrú.

 (2) Féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra i dtaobh sainainmniú” san alt seo) a eisiúint 
i	leith	socrú	iomchuí	i	gcás	gur	thug	an	Banc	fógra	don	Aire	gur	deimhin	leis	an	mBanc—

  (a) go gcomhlíonfadh rialacha an tsocraithe, dá mba chóras é an socrú, Rialachán 7 de 
Rialacháin 2010, agus

  (b) go bhfuil na dlíthe den Ríocht Aontaithe is infheidhme maidir leis na nithe lena 
mbaineann an Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta coibhéiseach leis na 
dlíthe den Stát is infheidhme maidir leis na nithe sin.
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 (3) Féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra i dtaobh tarraingt siar” san alt seo) a eisiúint 
i leith socrú iomchuí i gcás gur thug an Banc fógra don Aire nach deimhin leis an mBanc 
a	thuilleadh—

  (a) go gcomhlíonfadh rialacha an tsocraithe, dá mba chóras é an socrú, Rialachán 7 de 
Rialacháin 2010, ná

  (b) go bhfuil na dlíthe den Ríocht Aontaithe is infheidhme maidir leis na nithe lena 
mbaineann an Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta coibhéiseach leis na 
dlíthe den Stát is infheidhme maidir leis na nithe sin.

	 (4)	 Maidir	le	fógra	i	dtaobh	sainainmniú—

  (a) beidh éifeacht leis i ndáil le socrú iomchuí ó dháta eisiúna an fhógra, agus

	 	 (b)	 scoirfidh	sé	d’éifeacht	a	bheith	leis	i	ndáil	le	socrú	iomchuí	ar	an	dáta	díreach	tar	éis	
an dáta a eiseofar fógra i dtaobh tarraingt siar i leith an tsocraithe.

 (5) I gcás go leasófar nó go gcúlghairfear rialacha socraithe iomchuí a bhfuil éifeacht le 
fógra i dtaobh sainainmniú i ndáil leis, déanfaidh oibritheoir an tsocraithe sin, tráth nach 
déanaí ná 14 lá ó dháta an leasaithe nó na cúlghairme sin, de réir mar a bheidh, fógra i 
scríbhinn a thabhairt don Bhanc go bhfuil na rialacha sin leasaithe nó cúlghairthe, de réir 
mar a bheidh.

 (6) I gcás go dtiocfaidh oibritheoir an tsocraithe iomchuí a bhfuil éifeacht le fógra i dtaobh 
sainainmniú i ndáil leis ar an eolas nach bhfuil na dlíthe den Ríocht Aontaithe is 
infheidhme maidir leis na nithe lena mbaineann an Treoir maidir le Críochnaitheacht 
Socraíochta coibhéiseach leis na dlíthe den Stát is infheidhme maidir leis na nithe sin, 
déanfaidh an t-oibritheoir, tráth nach déanaí ná 14 lá ón dáta a thiocfaidh sé ar an eolas 
amhlaidh, fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhanc gur tháinig sé ar an eolas amhlaidh.

 (7) I gcás go n-eiseoidh an tAire fógra i dtaobh sainainmniú nó fógra i dtaobh tarraingt siar, 
tabharfaidh	sé	nó	sí	fógra	don	Údarás	Eorpach	um	Urrúis	agus	Margaí—

  (a) gur eisíodh an fógra, agus

  (b) i dtaobh ainm oibritheoir an tsocraithe iomchuí lena mbaineann an fógra.

Rialacha is infheidhme maidir le socrú lena mbaineann alt 69 nó 70

71. (1) Beidh feidhm ag Rialacháin 2010, arna modhnú de réir fho-alt (2), maidir le socrú 
iomchuí lena mbaineann alt 69 nó 70 amhail is dá mba chóras arna shainainmniú ag an 
Aire faoi Rialachán 4(1) de na Rialacháin sin an socrú.

 (2) Chun críocha fheidhm Rialacháin 2010 de réir fho-alt (1), déanfar na Rialacháin sin a 
mhodhnú mar a leanas:

  (a) forléireofar an míniú ar “banc ceannais” i Rialachán 2(1) amhail is dá gcuirfí “nó de 
chuid na Ríochta Aontaithe” isteach i ndiaidh “de chuid Ballstáit”;

  (b) forléireofar an míniú ar “córas” i Rialachán 2(1) amhail is dá gcuirfí an fhomhír seo 
a leanas in ionad fhomhír (c) den mhíniú sin:

	 	“(c)	 a	 rialaítear	 le	 dlí	 tíre,	 arna	 roghnú	 ag	 na	 rannpháirtithe,	 ar	Ballstát	 í	
nó	arb	í	an	Ríocht	Aontaithe	í	(is	tír	ina	bhfuil	a	cheannoifig	ag	ceann	
amháin	ar	a	laghad	de	na	rannpháirtithe),”;
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  (c) Forléireofar Rialachán 11 amhail is dá gcuirfí an mhír seo a leanas in ionad mhír (3):

	 “(3)	 Más	rud	é—

  (a) go soláthraítear urrúis mar urrús comhthaobhach d’aon cheann amháin nó níos mó 
de	rannpháirtí,	oibritheoir	córais	nó	banc	ceannais,	agus

	 	 (b)	 go	bhfuil	ceart	an	rannpháirtí,	an	oibritheora	córais	nó	an	bhainc	ceannais	i	leith	na	
n-urrús taifeadta go dlíthiúil i gclár, i gcuntas nó i gcóras taisce láraithe atá suite i 
mBallstát nó sa Ríocht Aontaithe,

  rialaítear le dlí an Bhallstáit sin nó na Ríochta Aontaithe, de réir mar a bheidh, cinneadh 
chearta	an	rannpháirtí	nó	an	bhainc	ceannais	mar	shealbhóir	urrúis	chomhthaobhaigh	i	
ndáil leis na hurrúis sin.”.

CUID 8

seiRbhísí aiRgeaDais: leasú aR Rialacháin an aontais eoRpaigh (áRachas agus atháRachas), 
2015 agus aR Rialacháin an aontais eoRpaigh (DáileaDh áRachais), 2018

Léiriú (Cuid 8)

72.	 Sa	Chuid	seo—

ciallaíonn	“Rialacháin	2015”	Rialacháin	an	Aontais	Eorpaigh	(Árachas	agus	Athárachas),	
2015 (I.R. Uimh. 485 de 2015);

ciallaíonn	“Rialacháin	2018”	Rialacháin	an	Aontais	Eorpaigh	(Dáileadh	Árachais),	2018	
(I.R. Uimh. 229 de 2018).

Leasú ar Rialacháin 2015

73. Leasaítear Rialacháin 2015 trí na rialacháin seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 
13:

“Coinníollacha maidir le feidhm Rialachán 13B

13A.  (1) Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le duine a chomhlíonann na 
coinníollacha seo a leanas:

  (a) go raibh an duine, díreach roimh an dáta iomchuí, údaraithe mar ghnóthas 
árachais, de réir bhrí na Treorach, faoin dlí den Ríocht Aontaithe nó de 
Ghiobráltar lena dtugtar éifeacht don Treoir;

	 	 (b)	 go	ndearna	an	duine,	roimh	an	dáta	iomchuí—

   (i) brainse a bhunú agus gnó a thosú sa Stát, nó

   (ii) gnó a shaothrú sa Stát faoin tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar,

 de réir Chaibidil VIII de Theideal I den Treoir;

	 	 (c)	 gurb	amhlaidh,	maidir	leis	an	duine—
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   (i) ar an dáta iomchuí nó roimhe, gur scoir sé de chonarthaí árachais 
nua a sheoladh sa Stát, agus

	 	 	(ii)	 tar	éis	an	dáta	sin,	go	riarann	sé	a	phunann	láithreach	go	heisiach	
d’fhonn a ghníomhaíocht sa Stát a fhoirceannadh;

  (d) go gcomhlíonann an duine na ceanglais maidir leis an maith choiteann.

 (2) Tá feidhm ag an mír seo i gcás go bhfuil breith tugtha ag an mBanc gur 
deimhin	leis,	maidir	le	duine—

  (a) a chomhlíonann an coinníoll a thuairiscítear i bhfomhír (a) de mhír (1), 
agus

  (b) a chomhlíonann ceachtar de na coinníollacha a thuairiscítear i bhfomhír 
(b) den mhír sin,

	 	gurb	amhlaidh,	tar	éis	an	dáta	iomchuí—

	 	 	 (i)	 gur	sheol	sé	aon	ghnó	árachais	sa	Stát,	seachas	a	phunann	láithreach	
a riaradh d’fhonn a ghníomhaíocht sa Stát a fhoirceannadh,

   (ii) gur scoir sé go buan de ghnó árachais a sheoladh sa Stát, tar éis dó 
riaradh	a	phunainne	láithrí	a	chríochnú	d’fhonn	a	ghníomhaíocht	sa	
Stát a fhoirceannadh,

   (iii) gur mhainnigh sé dul chun cinn leordhóthanach a dhéanamh faoi 
chomhair scor go buan de ghnó árachais a sheoladh sa Stát faoin 
dáta atá 3 bliana ón dáta iomchuí, nó

   (iv) gur mhainnigh sé na ceanglais maidir leis an maith choiteann a 
chomhlíonadh.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (2), féadfaidh an Banc fógra (dá ngairtear 
‘fógra i dtaobh tarraingt siar’ sa Rialachán seo) a eisiúint chuig an duine 
lena mbaineann á rá gur deimhin leis go bhfuil feidhm ag fomhír (i), (ii), 
(iii) nó (iv), de réir mar a bheidh, den mhír sin maidir leis an duine sin.

 (4) Chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith 
inachomhairc breith ón mBanc faoi mhír (2).

 (5) Déanfaidh duine lena mbaineann an Rialachán seo, tráth nach déanaí ná 3 
mhí ón dáta iomchuí, fógra a thabhairt don Bhanc go bhfuil feidhm ag an 
Rialachán seo maidir leis an duine sin.

	 (6)	 Scoirfidh	an	Rialachán	seo	d’fheidhm	a	bheith	aige	maidir	le	duine	ar	an	
dáta	is	luaithe	díobh	seo	a	leanas—

  (a) an dáta a eiseoidh an Banc fógra i dtaobh tarraingt siar chuig an duine, 
agus

  (b) an dáta a bheidh 3 bliana ón dáta iomchuí.
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	 (7)	 Sa	Rialachán	seo—

ciallaíonn ‘ceanglais maidir leis an maith choiteann’ na coinníollacha, ar 
mhaithe leis an maith choiteann, faoina seolfar gnó árachais sa Stát, arna 
bhfoilsiú	ag	ÚEÁPC	agus	ag	an	mBanc	ó	am	go	ham;

maidir	le	‘dáta	iomchuí’—

  (a) faoi réir fhomhír (b), forléireofar é mar thagairt don dáta a thiocfaidh 
Cuid 8 den Acht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas 
Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 i ngníomh, nó

	 	 (b)	 i	gcás	go	gceapfar	am	ar	dháta	áirithe	mar	an	t-am	(ar	an	dáta	sin)	a	
thiocfaidh an Chuid sin i ngníomh, measfar gur tagairt é don am sin.

Rialacháin is infheidhme maidir le duine lena mbaineann Rialachán 13A

13B.  (1) Beidh feidhm ag na Rialacháin seo, faoi réir na modhnuithe a shonraítear 
i mír (2), maidir le duine lena mbaineann Rialachán 13A amhail is dá mba 
ghnóthas árachais an duine, ag a mbeadh údarú faoi na Rialacháin seo, arna 
eisiúint	ag	an	mBanc,	á	cheadú	don	duine	a	phunann	láithreach	a	riaradh	
d’fhonn a ghníomhaíocht sa Stát a fhoirceannadh, ach gan a cheadú don 
duine aon ghnó árachais eile a sheoladh sa Stát.

 (2) Is iad seo a leanas na modhnuithe dá dtagraítear i mír (1):

  (a) ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

   (i) Rialacháin 13 go 15;

   (ii) Rialachán 17;

   (iii) Rialacháin 21 go 24;

   (iv) Rialachán 33;

   (v) Rialacháin 35 go 42;

   (vi) Rialacháin 44 go 75;

   (vii) Rialacháin 78 go 143;

   (viii) Rialacháin 145 go 150;

   (ix) Rialachán 152;

   (x) Rialacháin 154 go 163;

   (xi) Rialacháin 166 agus 167;

   (xii) Rialachán 169;

   (xiii) Rialacháin 171 go 173;

   (xiv) Rialacháin 175 go 188;

   (xv) Rialacháin 192 agus 193;

   (xvi) Rialacháin 212 agus 213;
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   (xvii) Rialacháin 215 go 278;

   (xviii) Rialacháin 280 go 299;

   (xix) Codanna 1 go 4 de Sceideal 3;

  (b) féadfaidh an Banc, i scríbhinn, coinníollacha a fhorchur ar dhuine lena 
mbaineann na Rialacháin seo de réir mhír (1), is coinníollacha i ndáil le 
hoibriú nó foirceannadh ghnó árachais an duine sin, nó i ndáil le hoibriú 
agus foirceannadh an chéanna araon, agus déileálfar le coinníoll arna 
fhorchur amhlaidh, chun críocha fheidhm na Rialachán seo, de réir na 
míre sin, amhail is dá mba choinníoll é arna fhorchur faoi Rialachán 
26.”.

Leasú ar Rialacháin 2018

74. Leasaítear Rialacháin 2018 trí na rialacháin seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 
3:

“Coinníollacha maidir le feidhm Rialachán 3B

3A. (1) Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le duine a chomhlíonann na 
coinníollacha seo a leanas:

  (a) go raibh an duine, díreach roimh an dáta iomchuí, cláraithe sa Ríocht 
Aontaithe nó i nGiobráltar faoin dlí den Ríocht Aontaithe nó de 
Ghiobráltar, de réir mar a bheidh, lena dtugtar éifeacht do Threoir 2016;

	 	 (b)	 go	ndearna	an	duine,	roimh	an	dáta	iomchuí—

   (i) brainse a bhunú agus gnó dáilte árachais a thosú sa Stát, nó

   (ii) gnó dáilte árachais a thosú sa Stát faoin tsaoirse chun seirbhísí a 
sholáthar,

   de réir Chaibidil III de Theideal I de Threoir 2016;

  (c) nach seolann an duine, tar éis an dáta iomchuí, aon ghnó dáilte árachais 
sa Stát, seachas conarthaí árachais, a bheidh déanta ar an dáta sin nó 
roimhe, a riaradh;

  (d) go gcomhlíonann an duine na rialacha maidir leis an maith choiteann.

 (2) Tá feidhm ag an mír seo i gcás go bhfuil breith tugtha ag an mBanc gur 
deimhin	leis,	maidir	le	duine—

  (a) a chomhlíonann an coinníoll a thuairiscítear i bhfomhír (a) de mhír (1), 
agus

  (b) a chomhlíonann ceachtar de na coinníollacha a thuairiscítear i bhfomhír 
(b) den mhír sin,

	 	gurb	amhlaidh,	tar	éis	an	dáta	iomchuí—

   (i) gur sheol sé aon ghnó dáilte árachais sa Stát, seachas conarthaí 
árachais arna ndéanamh ar an dáta sin nó roimhe a riaradh,
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   (ii) gur scoir sé go buan de ghnó dáilte árachais a sheoladh sa Stát, tar 
éis dó riaradh conarthaí árachais arna ndéanamh ar an dáta sin nó 
roimhe a chríochnú,

   (iii) gur mhainnigh sé dul chun cinn leordhóthanach a dhéanamh faoi 
chomhair scor go buan de ghnó dáilte árachais a sheoladh sa Stát 
faoin dáta atá 3 bliana ó dháta an tarraingt siar, nó

   (iv) gur mhainnigh sé na rialacha maidir leis an maith choiteann a 
chomhlíonadh.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (2), féadfaidh an Banc fógra (dá ngairtear 
‘fógra i dtaobh tarraingt siar’ sa Rialachán seo) a eisiúint chuig an duine 
lena mbaineann á rá gur deimhin leis go bhfuil feidhm ag fomhír (i), (ii), 
(iii) nó (iv), de réir mar a bheidh, den mhír sin maidir leis an duine sin.

 (4) Chun críoch Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith 
inachomhairc breith ón mBanc faoi mhír (2).

 (5) Déanfaidh duine lena mbaineann an Rialachán seo, tráth nach déanaí ná 3 
mhí ón dáta iomchuí, fógra a thabhairt don Bhanc go bhfuil feidhm ag an 
Rialachán seo maidir leis an duine sin.

	 (6)	 Scoirfidh	an	Rialachán	seo	d’fheidhm	a	bheith	aige	maidir	le	duine	ar	an	
dáta	is	luaithe	díobh	seo	a	leanas—

  (a) an dáta a eiseoidh an Banc fógra i dtaobh tarraingt siar chuig an duine, 
agus

  (b) an dáta a bheidh 3 bliana ón dáta iomchuí.

	 (7)	 Sa	Rialachán	seo	agus	i	Rialachán	3B,	maidir	le	‘dáta	iomchuí’—

  (a) faoi réir fhomhír (b), forléireofar é mar thagairt don dáta a thiocfaidh 
Cuid 8 den Acht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas 
Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 i ngníomh, nó

	 	 (b)	 i	gcás	go	gceapfar	am	ar	dháta	áirithe	mar	an	t-am	(ar	an	dáta	sin)	a	
thiocfaidh an Chuid sin i ngníomh, measfar gur tagairt é don am sin.

Rialacháin is infheidhme maidir le duine lena mbaineann Rialachán 3A

3B. (1) Beidh feidhm ag na Rialacháin seo, faoi réir na modhnuithe a shonraítear i 
mír (2), maidir le duine lena mbaineann Rialachán 3A amhail is dá mbeadh 
clárú deonaithe ag an mBanc don duine faoi réir an choinníll nach seolfaidh 
an duine aon ghnó dáilte árachais sa Stát seachas conarthaí árachais arna 
ndéanamh ar an dáta iomchuí nó roimhe a riaradh.

 (2) Is iad seo a leanas na modhnuithe dá dtagraítear i mír (1):

  (a) ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

   (i) Rialacháin 8 go 12;

   (ii) Rialacháin 14 go 19;

   (iii) Rialacháin 25 go 28;
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   (iv) Rialachán 48;

	 	 (b)	 féadfaidh	an	Banc,	i	scríbhinn—

   (i) coinníollacha a fhorchur ar dhuine lena mbaineann na Rialacháin 
seo de réir mhír (1), is coinníollacha i ndáil le hoibriú nó 
foirceannadh ghnó dáilte árachais an duine sin, nó i ndáil le hoibriú 
agus foirceannadh an chéanna araon, agus

   (ii) na coinníollacha sin a athrú nó a chúlghairm.

 (3) Chun críoch Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith 
inachomhairc breith ón mBanc coinníoll a fhorchur, a athrú nó a chúlghairm 
de bhun mhír (2)(b).”.

CUID 9

leasú aR an acht cuanta, 1996

Míniú (Cuid 9)

75. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht Cuanta, 1996.

Leasú ar alt 72 d’Acht 1996

76.	 Leasaítear	alt	72	d’Acht	1996—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1)(b)—

	 	 	 (i)	 trí	“maidir	leis	an	duine,	tráth	déanta	an	iarratais—	”	a	chur	in	ionad	“maidir	leis	
an	duine—	”,

   (ii) trí “marthanach” a scriosadh i bhfomhír (i), agus

   (iii) trí “marthanach” a scriosadh i bhfomhír (ii),

  (b) i bhfo-alt (1)(c), trí “maidir leis an duine, tráth déanta an iarratais, gur sealbhóir é nó 
í	ar	dheimhniú	inniúlachta—	”	a	chur	in	ionad	“maidir	leis	an	duine,	gur	sealbhóir	é	
nó	í	ar	dheimhniú	inniúlachta	marthanach—	”,

  (c) i bhfo-alt (3), trí “3 bliana” a chur in ionad “1 bhliain”, agus

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

	 	“(a)	 Aon	 chuideachta	 a	 dheonaigh	 deimhniú	 díolúine	 píolótaíochta	 faoi	
fho-alt (1), féadfaidh sí, de réir aon fhodhlíthe arna ndéanamh aici faoi 
alt 71 agus a bhaineann le deimhnithe den sórt sin a athnuachan, é a 
athnuachan	agus,	chun	na	críche	sin—

   (i) folaíonn tagairt d’iarratas faoi fho-alt (1) iarratas ar athnuachan, 
agus

   (ii) féadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh aon tráth roimh éag don 
deimhniú	díolúine	píolótaíochta.”.
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Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann le hAcht 1996

77. Leasaítear Cuid 2 den Séú Sceideal a ghabhann le hAcht 1996 tríd an mír seo a leanas a 
chur isteach i ndiaidh mhír 76:

“76A.		A	cheangal	ar	shealbhóir	deimhnithe	díolúine	píolótaíochta	a	mbeidh	éifeacht	
leis ar feadh níos mó ná 1 bhliain amháin dul faoi athbhreithnithe tréimhsiúla 
d’fhonn alt 72(1)(a) a chomhlíonadh.”.

CUID 10

seiRbhísí bus tRíú tíR

Míniú (Cuid 10)

78.	 Sa	Chuid	seo,	ciallaíonn	“Acht	2009”	an	tAcht	um	Rialáil	Iompair	Phoiblí,	2009.

Leanúint d’iompar idirnáisiúnta paisinéirí de bhóthar

79.	 Leasaítear	an	tAcht	um	Iompar	ar	Bhóithre,	1978	tríd	an	alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	
ndiaidh alt 5:

“5A.  (1) I gcás gurb é tuairim an Aire go bhfuil baol dáiríre ann go gcuirfear isteach 
ar	 iompar	 idirnáisiúnta	 paisinéirí	 de	 bhóthar,	 agus	 gur	 gá	 é	 d’fhonn	 a	
chinntiú go leanfar de sheirbhísí láithreacha maidir leis sin, féadfaidh an 
tAire díolúine a dheonú nó dearbhú a dhéanamh de réir fho-alt (2).

 (2) Faoi réir fho-alt (1), féadfaidh an tAire, le hordú, ceachtar de na nithe seo a 
leanas	nó	iad	araon	a	dhéanamh—

	 	 (a)	 aon	 aicme	 shonraithe	 iompair	 idirnáisiúnta,	 nó	 aon	 aicme	 shonraithe	
feithicle	 a	 bhíonn	 ag	 gabháil	 d’iompar	 idirnáisiúnta,	 a	 dhíolmhú	 ó	
cheanglas aon fhoráil in achtachán, lena ndéantar foráil maidir le 
ceadúnú	 oibritheoirí	 nó	 seirbhísí	 iompair	 paisinéirí	 de	 bhóthar,	 a	
chomhlíonadh, nó

  (b) a dhearbhú go measfar, maidir le ceadúnas (cibé ainm a ghairtear de), 
nó maidir le haicme ceadúnais, a bheidh deonaithe ag comhlacht i dtríú 
tír a gceanglaítear air le dlíthe na tíre ceadúnas a dheonú maidir le 
hiompar	paisinéirí	bus	de	bhóthar	ar	fruiliú	nó	ar	luaíocht,	chun	críocha	
Chuid	 2A	 den	Acht	 um	Rialáil	 Iompair	 Phoiblí,	 2009,	 gur	 ceadúnas	
oibritheora	iompair	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	bhóthar	é.

	 (3)	 San	alt	seo—	ciallaíonn	‘achtachán’—

  (a) Acht den Oireachtas,

  (b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh an dáta a tháinig 
an Bunreacht i ngníomh agus a lean i bhfeidhm de bhua Airteagal 50 
den Bhunreacht, nó

  (c) ionstraim arna déanamh faoi Acht den Oireachtas nó faoi reacht dá 
dtagraítear i mír (b);
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tá	le	‘iompar	idirnáisiúnta’	an	bhrí	chéanna	atá	leis	i	gCuid	2A	den	Acht	um	
Rialáil	Iompair	Phoiblí,	2009;

ciallaíonn	‘ceadúnas	oibritheora	iompair	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	bhóthar’	
ceadúnas	oibritheora	iompair	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	bhóthar	arna	dheonú	
faoi	alt	2	den	Acht	um	Thrácht	ar	Bhóithre	agus	Iompar,	2006;

tá le ‘tríú tír’ an bhrí chéanna atá leis i gCuid 2A den Acht um Rialáil 
Iompair	Phoiblí,	2009.”.

Leasú ar an Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, 2008

80.	 Leasaítear	an	tAcht	um	Údarás	Iompair	Bhaile	Átha	Cliath,	2008—

  (a) in alt 2, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘seirbhís bus tríú tír’ an bhrí chéanna a shanntar dó le halt 28A d’Acht 
2009;”,

   agus

  (b) in alt 11(1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (cb) : “(cc) seirbhísí 
bus tríú tír a rialáil,”.

Leasú ar alt 2 d’Acht 2009

81.	 Leasaítear	 alt	 2	 d’Acht	 2009,	 sa	mhíniú	 ar	 “seirbhís	 idirnáisiúnta”	 trí	 “Rialachán	 (CE)	
Uimh.	1073/20099	ó	Pharlaimint	na	hEorpa	agus	ón	gComhairle	an	21	Deireadh	Fómhair	
2009”	a	chur	in	ionad	“Rialachán	(CEE)	Uimh.	684/92	an	16	Márta	1992	ón	gComhairle	ar	
chomhrialacha	maidir	le	hiompar	idirnáisiúnta	paisinéirí	ar	chóiste	agus	ar	bhus”.

Cuid 2A d’Acht 2009

82. Leasaítear Acht 2009 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 2:

“CUID 2A

Seirbhísí Bus Tríú Tír

Mínithe

28A.	 Sa	Chuid	seo—

ciallaíonn	‘oibríocht	chabatáiste’	seirbhís	bus,	seachas—

	 	 (a)	 seirbhís	 rialta	 a	 oibríonn	 faoi	 chomhair	 riachtanais	 iompair	 lárionaid	
uirbigh nó comhchathrach nó na riachtanas den sórt sin idir é nó í agus 
na	limistéir	mórthimpeall	air	nó	uirthi,	nó

  (b) turas doirse dúnta,

	 	i	gcás	go	dtógann	an	t-iompróir	paisinéirí	isteach—

   (i) sa Stát i gcás gur i dtríú tír a tosaíodh an turas, nó

9 I.O. Uimh. L 300, 14.11.2009, lch 88
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   (ii) i dtríú tír i gcás gur sa Stát a tosaíodh an turas;

	 ciallaíonn	‘iompróir’	iompróir	paisinéirí,	ar	fruiliú	nó	ar	luaíocht,	is	paisinéirí	
atá ag taisteal de bhus;

	 ciallaíonn	‘turas	doirse	dúnta’	seirbhís	bus	do	phaisinéirí	trína	n-úsáidtear	bus	
amháin	chun	an	grúpa	céanna	paisinéirí	a	iompar	i	rith	turas	inarb	ionann	an	
pointe	imeachta	agus	an	pointe	teachta	agus	ina	bhfuil	na	pointí	sin	suite	sa	
Stát	nó	sa	tríú	tír,	de	réir	mar	a	bheidh,	ina	bhfuil	an	t-iompróir	bunaithe;

	 ciallaíonn	‘iompar	idirnáisiúnta’,	i	ndáil	le	hiompróir,	aon	cheann	díobh	seo	a	
leanas:

	 	 (a)	 turas	a	dhéantar	ar	bhus	i	gcás	gur	sa	Stát	atá	a	phointe	imeachta	agus	a	
phointe	teachta	ach	gur	i	dtríú	tír	a	dhéantar	paisinéirí	a	thógáil	isteach	
nó a ligean amach;

	 	 (b)	 turas	a	dhéantar	ar	bhus	i	gcás	gur	i	dtríú	tír	atá	a	phointe	imeachta	agus	
a	phointe	teachta	ach	gur	sa	Stát	a	dhéantar	paisinéirí	a	thógáil	isteach	
nó a ligean amach;

  (c) turas a dhéantar ar bhus ón Stát go dtí tír eile nó vice versa;

	 ciallaíonn	‘ceadúnas	oibritheora	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	bhóthar’—

	 	 (a)	 ceadúnas	 oibritheora	 iompair	 paisinéirí	 idirnáisiúnta	 de	 bhóthar	 arna	
dheonú	faoi	alt	2	den	Acht	um	Thrácht	ar	Bhóithre	agus	Iompar,	2006,	
nó

	 	 (b)	 ceadúnas	 a	 measann	 an	 tAire	 faoi	 alt	 5A	 den	 Acht	 um	 Iompar	 ar	
Bhóithre, 1978 chun críocha na Coda seo gur ceadúnas oibritheora 
iompair	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	bhóthar	é;

	 ciallaíonn	 ‘seirbhís	 ócáideach’	 seirbhís	 bus	 do	 phaisinéirí,	 seachas	 seirbhís	
rialta	nó	seirbhís	 rialta	speisialta	nó	 turas	doirse	dúnta,	 lena	ndéantar	socrú	
maidir	 le	 hiompar	 grúpaí	 paisinéirí	 arna	 dhéanamh	 ag	 an	 iompróir	 nó	 ag	
custaiméir	de	chuid	an	iompróra	agus	féadfaidh	oibríocht	chabatáiste	a	bheith	
ar áireamh inti;

 ciallaíonn ‘forordaithe’ forordaithe ag an Aire le hordú faoi alt 28M;

	 ciallaíonn	‘seirbhís	rialta’	seirbhís	rialta	bus	do	phaisinéirí	lena	ndéantar	socrú	
maidir	le	paisinéirí	a	iompar	i	gceann	eatraimh	shonraithe	i	gcás	go	ndéantar	
na	paisinéirí	a	thógáil	isteach	agus	a	ligean	amach	ag	pointí	staid	réamhchinnte	
agus féadfaidh oibríocht chabatáiste a bheith ar áireamh inti;

	 ciallaíonn	‘seirbhís	rialta	speisialta’	seirbhís	rialta	bus	do	phaisinéirí,	is	cuma	
cé	a	eagraíonn	í,	lena	ndéantar	socrú	maidir	le	paisinéirí	d’aicme	shonraithe	a	
iompar	d’eisiamh	paisinéirí	eile,	agus	féadfaidh	oibríocht	chabatáiste	a	bheith	
ar áireamh inti;

 tá le ‘tríú tír’ an bhrí a shanntar dó le halt 28B;

 ciallaíonn ‘údarú tríú tír’ údarú arna dheonú ag an Údarás faoin gCuid seo i 
leith	turas	doirse	dúnta,	seirbhís	rialta	nó	seirbhís	rialta	speisialta	nach	bhfuil	
conradh	tugtha	i	gcrích	ina	leith	idir	an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí;

cD.10 a.82



58

[2019.][Uimh. 8.]
An tAcht um Tharraingt Siar na Ríochta 

Aontaithe as an Aontas Eorpach 
(Forálacha Iarmhartacha), 2019.

 ciallaíonn ‘comhlacht tríú tír’ an comhlacht i dtríú tír a gceanglaítear air le 
dlíthe na tíre socrú a dhéanamh maidir le seirbhís bus tríú tír sa tslí chéanna 
leis an gCuid seo, chun údarú nó foirm thurais a dheonú a bhfuil an éifeacht 
chéanna leis nó léi atá le húdarú tríú tír nó le foirm turais tríú tír;

 tá le ‘seirbhís bus tríú tír’ an bhrí a shanntar dó le halt 28B;

 ciallaíonn ‘foirm turais tríú tír’ foirm arna deonú ag an Údarás faoin gCuid 
seo	 i	 leith	 seirbhís	ócáideach	nó	 seirbhís	 rialta	 speisialta	 a	bhfuil	 oibríocht	
chabatáiste ar áireamh inti agus a bhfuil conradh tugtha i gcrích ina leith idir 
an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí.

Feidhm na Coda

28B.	 Tá	feidhm	ag	an	gCuid	seo	maidir	le	seirbhís	bus	do	phaisinéirí	ar	fruiliú	nó	
ar	luaíocht,	lena	n-áirítear	seirbhís	rialta,	seirbhís	rialta	speisialta,	turas	doirse	
dúnta	nó	seirbhís	ócáideach	is	seirbhís—

  (a) a sholáthraítear faoi chomhaontú déthaobhach idir an Stát agus tír eile, 
seachas Ballstát, (dá ngairtear “tríú tír” sa Chuid seo), a bhaineann 
le	hiompar	idirnáisiúnta	paisinéirí	de	bhus	sa	Stát	agus	sa	tír	eile	(dá	
ngairtear “seirbhís bus tríú tír” sa Chuid seo), nó

  (b) a sholáthraítear faoi shocruithe cómhalartacha nó faoi shocruithe eile, 
a bhaineann le seirbhísí bus tríú tír, idir an Stát agus tríú tír a ndéantar 
foráil lena dlíthe maidir le seirbhís bus tríú tír sa tslí chéanna leis an 
gCuid seo agus a raibh na socruithe sin i ngníomh idir an Stát agus an 
tríú tír díreach roimh an dáta a tháinig an t-alt seo i ngníomh agus a 
gceanglaítear iad a choimeád ar marthain ar an dáta sin.

Ceanglas an Chuid a chomhlíonadh

28C. Faoi réir na Coda seo, ní fhéadfar seirbhís bus tríú tír a sholáthar ach amháin 
de	réir	na	nithe	seo	a	leanas—

  (a) údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír arna dheonú nó arna deonú faoin 
gCuid seo nó ceanglais faoi alt 28G(6) maidir le seirbhísí bus tríú tír dá 
dtagraítear san fho-alt sin a sholáthar,

  (b) údarú, foirm thurais nó conradh i gcomhair seirbhísí arna fháil nó arna 
fáil ag an gcomhlacht tríú tír dá dtagraítear in alt 28F, nó

  (c) údarú, foirm thurais, ceanglais nó conradh i gcomhair seirbhísí lena 
bhfuil an éifeacht chéanna atá leo sin dá dtagraítear i mír (a) nó (b) arna 
dheonú, arna deonú nó arna ndeonú ag an Údarás nó ag an gcomhlacht 
tríú tír, de réir mar a bheidh, faoi dhlíthe lena ndearnadh foráil maidir 
le seirbhís bus tríú tír sa tslí chéanna leis an gCuid seo agus is údarú nó 
foirm thurais atá fós i bhfeidhm díreach roimh theacht i ngníomh don 
alt seo.

Údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír a dheonú

28D.  (1) Faoi réir na Coda seo, féadfaidh an tÚdarás údarú tríú tír a dheonú i leith 
seirbhís	bus	tríú	tír	seachas	seirbhís	ócáideach	nó	seirbhís	rialta	speisialta	a	
bhfuil	conradh	tugtha	i	gcrích	ina	leith	idir	an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí.
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 (2) Faoi réir na Coda seo, féadfaidh an tÚdarás foirm turais tríú tír a dheonú 
i	 leith	 seirbhís	 ócáideach	 nó	 seirbhís	 rialta	 speisialta	 a	 bhfuil	 oibríocht	
chabatáiste ar áireamh inti agus a bhfuil conradh tugtha i gcrích ina leith 
idir	an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí.

 (3) Sonrófar in údarú tríú tír nó i bhfoirm turais tríú tír na coinníollacha a bhfuil 
an t-údarú tríú tír nó an fhoirm turais tríú tír faoina réir faoi alt 13 arna chur 
chun feidhme de réir alt 28K.

 (4) Faoi réir alt 28G(2), maidir le húdarú tríú tír nó foirm turais tríú tír arna 
dheonú nó arna deonú faoin gCuid seo nó maidir le húdarú nó foirm thurais 
dá	dtagraítear	in	alt	28F(2),	ní	dhéanfaidh	an	t-iompróir	dá	ndeonófar	é	nó	
í é nó í a aistriú agus déanfaidh an tÚdarás, ar theacht ar an eolas dó go 
ndearnadh aistriú de shárú ar an alt seo, an t-údarú nó an fhoirm thurais a 
chúlghairm mura mbeidh feidhm ag alt 28G(9).

 (5) Beidh údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír bailí ar feadh tréimhse nach faide 
ná	5	bliana	nó	cibé	tréimhse	is	giorra	ná	sin	a	chinnfidh	an	tÚdarás.

Iarratas chun an Údaráis agus nós imeachta

28E.  (1) Aon iarratas ar údarú tríú tír a dheonú nó ar fhoirm turais tríú tír a dheonú, 
déanfar chun an Údaráis é i cibé foirm agus ar cibé modh, agus beidh ag 
gabháil leis cibé doiciméid agus faisnéis tacaíochta eile, a fhorordófar faoi 
alt 28M, mar aon leis an táille a chinnfear faoi alt 12 arna chur chun feidhme 
de réir alt 28K.

 (2) Déanfaidh iarratasóir faoi fho-alt (1) na nithe seo a leanas a sholáthar don 
Údarás:

  (a) foirm iarratais chomhlánaithe;

	 	 (b)	 cóip	 de	 cheadúnas	 oibritheora	 paisinéirí	 idirnáisiúnta	 de	 bhóthar	 an	
iarratasóra;

  (c) aon fhaisnéis eile a iarrfaidh an tÚdarás.

	 (3)	 Ar	iarratas	ar	údarú	tríú	tír	nó	ar	fhoirm	turais	tríú	tír	a	fháil	dó,	cuirfidh	
an tÚdarás ar aghaidh go dtí an comhlacht tríú tír é agus iarrfaidh sé air a 
thuairimí air.

 (4) (a) Mura dtabharfaidh an comhlacht tríú tír freagra ar iarraidh an Údaráis 
laistigh de 2 mhí, faoi réir na Coda seo, féadfaidh an tÚdarás dul ar 
aghaidh agus an t-údarú tríú tír nó an fhoirm turais tríú tír a dheonú.

  (b) Má dhéanann an comhlacht tríú tír agóid i gcoinne iarraidh an Údaráis 
nó má sholáthraíonn sé freagra ar shlí eile ar iarraidh an Údaráis agus 
cúiseanna á dtabhairt aige, breithneoidh an tÚdarás na cúiseanna sin le 
linn dó breith a thabhairt i dtaobh an t-údarú tríú tír nó an fhoirm turais 
tríú tír a dheonú.

 (5) Deonóidh an tÚdarás an t-údarú tríú tír nó an fhoirm turais tríú tír ar 
choinníoll:

	 	 (a)	 go	soláthrófar	cóip	de	cheadúnas	oibritheora	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	
bhóthar an iarratasóra don Údarás;
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	 	 (b)	 i	dtuairim	an	Údaráis—

   (i) go bhfuil ar chumas an iarratasóra an tseirbhís is ábhar don iarratas 
a sholáthar le trealamh atá ar fáil go díreach ag an iarratasóir, agus

   (ii) go gcomhlíonann an t-iarratasóir forálacha na nAchtanna um Thrácht 
ar Bhóithre, 1961 go 2018, na nAchtanna um an Údarás Náisiúnta 
Iompair,	 2008	 go	 2016,	 ionstraimí	 reachtúla	 arna	 ndéanamh	 faoi	
na hAchtanna sin roimhe seo agus aon reachta eile is infheidhme 
agus	a	bhaineann	le	Trácht	ar	Bhóithre	nó	le	hIompar	ar	Bhóithre,	
lena	n-áirítear	rialacháin	arna	ndéanamh	faoi	Acht	na	gComhphobal	
Eorpach,	1972;

  (c) go gcomhlíonann an t-iarratasóir, i dtuairim an Údaráis, na ceanglais a 
ghabhann leo seo a leanas:

	 	 	 (i)	 Rialacháin	na	gComhphobal	Eorpach	(Feistí	Teorannaithe	Luais	a	
Shuiteáil agus a Úsáid i Mótarfheithiclí), 2005 (I.R. Uimh. 831 de 
2005);

   (ii) na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Déanamh agus Úsáid 
Feithiclí), 2003 (I.R. Uimh. 5 de 2003);

	 	 	(iii)	 Rialacháin	 na	 gComhphobal	 Eorpach	 (Deimhniú	 um	 Inniúlacht	
Ghairmiúil do Thiománaithe Feithiclí)(Uimh. 2), 2008 (I.R. Uimh. 
359 de 2008);

  (d) nach eol don Údarás gur ciontaíodh an t-iarratasóir i gcion faoi na 
hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2018, na hAchtanna um an 
Údarás	Náisiúnta	Iompair,	2008	go	2016,	nó	ionstraimí	reachtúla	arna	
ndéanamh faoi na hAchtanna sin roimhe seo a bhaineann le feithiclí nó 
le tréimhsí scíthe do thiománaithe;

	 	 (e)	 go	 gcinnfidh	 an	 tÚdarás	 (ar	 bhonn	 anailís	 mhionsonraithe	 tar	 éis	
breithniú a dhéanamh ar chritéir arna mbunú ag an Údarás chun go 
ndéanfaidh sé an cinneadh) nach ndéanfadh an tseirbhís lena mbaineann 
difear tromchúiseach d’inmharthanacht seirbhíse inchomórtais atá á 
soláthar	de	bhun	conradh	seirbhísí	iompair	phoiblí,	de	réir	bhrí	alt	47	
d’Acht 2008;

  (f) go dtabharfaidh an tÚdarás breith, ar bhonn anailís mhionsonraithe, 
gurb	 é	 an	 príomhchuspóir	 atá	 leis	 an	 tseirbhís	 lena	 mbaineann	 an	
t-iarratas	paisinéirí	a	iompar	idir	stadanna	atá	suite	i	dtíortha	éagsúla.

 (6) (a) Deonóidh an tÚdarás iarratas nó diúltóidh an tÚdarás iarratas a dheonú 
agus tabharfaidh sé fógra don iarratasóir lena mbaineann i dtaobh a 
bhreithe agus na gcúiseanna atá léi, agus á rá go bhféadfaidh an 
t-iarratasóir achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe faoi alt 22 arna 
chur chun feidhme de réir alt 28K.

  (b) Tabharfaidh an tÚdarás fógra i dtaobh a bhreithe don chomhlacht tríú 
tír	agus	soláthróidh	sé	don	chomhlacht,	más	infheidhme,	cóip	den	údarú	
tríú tír nó den fhoirm turais tríú tír lena mbaineann.
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Nós imeachta i gcás go bhfaighidh an tÚdarás fógra ó chomhlacht tríú tír

28F.  (1) Déanfaidh an tÚdarás, ag féachaint do na nithe is infheidhme agus dá 
dtagraítear	in	alt	28E(5),	tuairimí	a	sholáthar	do	chomhlacht	tríú	tír	laistigh	
de 2 mhí ón dáta a gheofar fógra ón gcomhlacht tríú tír i dtaobh iarratas 
chun an chomhlachta ar údarú nó ar fhoirm thurais lena bhfuil, faoin dlí sin 
den tír sin, an éifeacht chéanna atá le húdarú tríú tír nó le foirm turais tríú 
tír.

 (2) Ar an dáta agus ón dáta a gheobhaidh an tÚdarás fógra ón gcomhlacht tríú 
tír i dtaobh na breithe ón gcomhlacht sin a bhaineann leis an iarratas dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) an t-údarú sin nó an fhoirm thurais sin a dheonú 
agus	 cóip	 den	 údarú	 nó	 den	 fhoirm	 thurais	 lena	 mbaineann,	 féadfaidh	
an	t-iompróir	ar	dheonaigh	an	comhlacht	tríú	tír	an	t-údarú	nó	an	fhoirm	
thurais dó seirbhísí bus tríú tír a sholáthar faoi réim agus de réir na Coda 
seo.

 (3) I gcás gur thug an comhlacht tríú tír fógra don Údarás i dtaobh iarratas ó 
iompróir	ar	sheirbhísí	den	tsamhail	chéanna	leis	na	seirbhísí	dá	dtagraítear	
in	alt	28G(6)	a	sholáthar	faoi	dhlí	na	tíre	sin,	féadfaidh	an	t-iompróir,	ar	an	
dáta agus ón dáta a gheobhaidh an tÚdarás an fógra sin, na seirbhísí bus tríú 
tír sin a sholáthar faoin gCuid seo agus de réir na Coda seo.

Oibleagáidí iompróirí

28G. (1)	Comhlíonfaidh	iompróir	dá	ndeonófar	údarú	tríú	tír	nó	foirm	turais	tríú	tír	
faoin gCuid seo na coinníollacha a bhfuil an t-údarú tríú tír nó an fhoirm 
turais tríú tír faoina réir faoi alt 13 arna chur chun feidhme de réir alt 28K.

	 (2)	 Seachas	 in	 imthosca	 nach	 bhfuil	 neart	 ag	 an	 iompróir	 orthu,	 déanfaidh	
iompróir	dár	deonaíodh	údarú	tríú	tír	le	haghaidh	seirbhís	rialta	gach	beart	
chun ráthaíocht a thabhairt go mbeidh seirbhís ann a chomhlíonann na 
caighdeáin leanúnachais, rialtachta agus acmhainne agus a chomhlíonann 
na coinníollacha eile a bhfuil an t-údarú tríú tír faoina réir faoi alt 13 arna 
chur chun feidhme de réir alt 28K.

	 (3)	 Maidir	le	hiompróir	dá	ndeonófar	údarú	tríú	tír	le	haghaidh	seirbhís	rialta—

	 	 (a)	 déanfaidh	sé	pointí	 tógáil	 isteach	agus	 ligean	amach	na	seirbhíse,	an	
t-amchlár,	na	táillí	agus	na	coinníollacha	iompair	a	thaispeáint	sa	bhus	
ar shlí a chinnteoidh go mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil go héasca do 
gach	paisinéir,

	 	 (b)	 iompróidh	sé	an	t-údarú	tríú	tír	sa	bhus	le	linn	an	tseirbhís	sin	a	oibriú,

	 	 (c)	 tíolacfaidh	sé	cóip	den	údarú	tríú	tír	iomchuí	lena	hiniúchadh	d’oifigeach	
údaraithe	ar	iarraidh	ón	oifigeach,	agus

	 	 (d)	 iompróidh	sé	cóip	de	cheadúnas	oibritheora	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	
bhóthar	an	iompróra	sa	bhus.

	 (4)	 Ní	úsáidfidh	iompróir	dár	deonaíodh	údarú	tríú	tír	le	haghaidh	seirbhís	rialta	
feithiclí de bhreis ar na feithiclí lena mbaineann an t-údarú ach amháin 
chun	déileáil	le	cásanna	sealadacha	nó	eisceachtúla	agus	iompróidh	sé	na	
doiciméid seo a leanas ar na feithiclí sin:
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	 	 (a)	 cóip	d’údarú	tríú	tír	an	iompróra	le	haghaidh	na	seirbhíse	rialta;

	 	 (b)	 cóip	 den	 chonradh	 idir	 iompróir	 na	 seirbhíse	 rialta	 agus	 an	 duine	 a	
sholáthraíonn na feithiclí breise nó doiciméad dá shamhail;

	 	 (c)	 cóip	 de	 cheadúnas	 oibritheora	 paisinéirí	 idirnáisiúnta	 de	 bhóthar	 an	
iompróra.

	 (5)	 Maidir	le	hiompróir	dár	deonaíodh	foirm	turais	tríú	tír	le	haghaidh	seirbhís	
ócáideach—

  (a) sealbhóidh sé an leabhar foirmeacha turais tríú tír a sholáthraíonn an 
tÚdarás	don	iompróir,

  (b) comhlánóidh sé an fhoirm turais tríú tír roimh gach turas,

	 	 (c)	 iompróidh	sé	an	fhoirm	turais	 tríú	 tír	 le	 linn	an	tseirbhís	ócáideach	a	
oibriú,

	 	 (d)	 tíolacfaidh	sé	cóip	den	fhoirm	turais	 tríú	 tír	 iomchuí	 lena	hiniúchadh	
d’oifigeach	údaraithe	ar	iarraidh	ón	oifigeach,

	 	 (e)	 cuirfidh	 sé	 foirm	 turais	 tríú	 tír	 ar	 ais	 chuig	 an	 Údarás	 de	 réir	 na	
gcoinníollacha a bhfuil an fhoirm thurais faoina réir faoi alt 13 arna 
chur chun feidhme de réir alt 28K, agus

	 	 (f)	 iompróidh	sé	cóip	de	cheadúnas	oibritheora	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	
bhóthar	an	iompróra	sa	bhus.

	 (6)	 Maidir	 le	hiompróir	 a	oibríonn	 seirbhís	 rialta	 speisialta	 a	bhfuil	 conradh	
tugtha	i	gcrích	ina	leith	idir	an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí—

	 	 (a)	 sula	 soláthróidh	 sé	 an	 tseirbhís,	 tabharfaidh	 sé	 cóip	 den	 chonradh	 le	
haghaidh seirbhíse don Údarás,

	 	 (b)	 iompróidh	sé	cóip	den	chonradh	le	haghaidh	seirbhíse	dá	dtagraítear	i	
mír	(a)	sa	bhus	le	linn	an	tseirbhís	rialta	speisialta	a	oibriú,

	 	 (c)	 tíolacfaidh	 sé	 cóip	 den	 chonradh	 sin	 le	 haghaidh	 seirbhíse	 lena	
hiniúchadh	ag	oifigeach	údaraithe	ar	iarraidh	ón	oifigeach,	agus

	 	 (d)	 iompróidh	sé	cóip	de	cheadúnas	oibritheora	paisinéirí	idirnáisiúnta	de	
bhóthar	an	iompróra	sa	bhus.

	 (7)	 Comhlíonfaidh	 iompróir	 a	 oibríonn	 seirbhís	 rialta	 speisialta	 a	 bhfuil	
oibríocht chabatáiste ar áireamh inti agus a bhfuil conradh tugtha i gcrích 
ina	leith	idir	an	t-iompróir	agus	an	t-eagraí	míreanna	(a)	go	(d)	d’fho-alt	(6)	
agus soláthróidh sé ráiteas míosúil don Údarás maidir le foirmeacha turais 
tríú	tír	comhlánaithe	arna	gcomhlánú	ag	an	iompróir.

	 (8)	 Déanfaidh	 iompróir	 a	 oibríonn	 seirbhís	 rialta	 seachas	 seirbhís	 rialta	
speisialta	 ticéid	 iompair	 aonair	 nó	 thiomsaitheacha,	 de	 réir	mar	 is	 cuí,	 a	
eisiúint	chuig	paisinéir,	is	ticéid	ar	a	gcuirtear	in	iúl:

	 	 (a)	 na	pointí	imeachta	agus	teachta	agus,	de	réir	mar	is	cuí,	an	turas	fillte;

  (b) tréimhse bhailíochta an ticéid;
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	 	 (c)	 an	táille	is	iníoctha	ag	an	bpaisinéir.

	 (9)	 (a)	 Féadfaidh	iompróir	dá	ndeonófar	údarú	tríú	tír	nó	foirm	turais	tríú	tír,	
le toiliú i scríbhinn ón Údarás agus i gcás gur deimhin leis an Údarás 
go gcomhlíonfaidh fochonraitheoir na coinníollacha a bhfuil an t-údarú 
nó an fhoirm thurais faoina réir, an tseirbhís bus tríú tír a sholáthar trí 
fhochonraitheoir.

	 	 (b)	 I	gcás	go	mbeidh	feidhm	ag	mír	(a)—

   (i) sonrófar ainm agus ról an fhochonraitheora san údarú nó san fhoirm 
thurais,

   (ii) comhlíonfaidh an fochonraitheoir na coinníollacha a bhfuil an 
t-údarú tríú tír nó an fhoirm turais tríú tír faoina réir faoi alt 13 arna 
chur chun feidhme de réir alt 28K, agus

   (iii) i gcás daoine a bheidh comhlachaithe chun seirbhís rialta a oibriú, 
eiseofar an t-údarú in ainmneacha na n-oibritheoirí go léir, luafar ann 
a n-ainmneacha agus tabharfar é don duine a bhainistíonn soláthar 
na	seirbhíse	rialta	agus	tabharfaidh	seisean	nó	sise	cóipeanna	den	
údarú do na daoine a bheidh comhlachaithe amhlaidh.

Oibleagáid ar dhuine dá n-eiseofar ticéad iompair

28H.		(1)	Déanfaidh	 duine	 a	 n-eiseoidh	 iompróir	 ticéad	 iompair	 chuige	 nó	 chuici,	
aon tráth le linn an turais lena mbaineann an ticéad, an ticéad a thíolacadh 
don	oifigeach	údaraithe	 lena	 iniúchadh	ar	 iarraidh	chuige	sin	ó	oifigeach	
údaraithe.

 (2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn ‘ticéad’ cruthúnas in aon fhoirm ar theideal chun 
taistil.

Údarú tríú tír do dhul as feidhm

28I.	(1)	 Rachaidh	údarú	tríú	tír	as	feidhm—

  (a) ag deireadh a thréimhse bailíochta, nó

	 	 (b)	 3	mhí	tar	éis	don	iompróir	dá	ndeonófar	an	t-údarú	fógra	a	thabhairt	don	
Údarás	go	bhfuil	sé	ar	 intinn	ag	an	iompróir	an	 tseirbhís	a	 tharraingt	
siar.

 (2) Beidh ráiteas ar na cúiseanna i bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b).

 (3) I gcás nach ann a thuilleadh don éileamh ar sheirbhís bus tríú tír, is é mí 
amháin an tréimhse fógra dá bhforáiltear i bhfo-alt (1)(b).

 (4) Tabharfaidh an tÚdarás fógra don chomhlacht tríú tír go bhfuil an t-údarú 
tríú tír tar éis dul as feidhm.

 (5) Déanfaidh sealbhóir an údaraithe tríú tír lena mbaineann fo-alt (1)(b) fógra 
míosa	a	thabhairt	roimh	ré	trí	phoiblíocht	chuí	do	phaisinéirí	de	chuid	na	
seirbhíse lena mbaineann go bhfuil sé ar intinn aige an tseirbhís a tharraingt 
siar.
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Cionta agus pionóis

28J.  (1) Aon duine a sholáthróidh seirbhís bus tríú tír de shárú ar alt 28C, beidh sé 
nó sí ciontach i gcion.

 (2) Aon duine a aistreoidh údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír de shárú ar alt 
28D, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (3) Aon duine dá ndeonófar údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír agus a 
mhainneoidh coinníoll a ghabhann leis an gceadúnas a chomhlíonadh faoi 
alt 13 arna chur chun feidhme de réir alt 28K, beidh sé nó sí ciontach i 
gcion.

 (4) Aon duine a dhéanfaidh, in iarratas ar údarú tríú tír nó ar fhoirm turais tríú 
tír	a	dheonú	faoi	alt	28E,	nó	ar	údarú	tríú	tír	nó	ar	fhoirm	turais	tríú	tír	a	
leasú nó a athnuachan faoi alt 14 nó alt 16 arna chur chun feidhme de réir 
alt 28K, faisnéis a thabhairt don Údarás agus a fhios aige nó aici í a bheith 
bréagach nó míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (5) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) nó (9)(b)(ii) d’alt 
28G, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

	 (6)	 Aon	duine	a	dhiúltóidh	ticéad	iompair	a	thíolacadh	d’oifigeach	údaraithe	de	
shárú ar alt 28H, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

	 (7)	 Aon	duine	a	bheidh	ciontach	i	gcion	faoi	fho-alt	(1)	nó	(2),	dlífear—

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

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €200,000 a chur air nó 
uirthi.

 (8) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (3) nó (4) nó faoi fho-alt 
(5), a mhéid a bhaineann sé le fo-alt (7) d’alt 28G, dlífear, ar é nó í a chiontú 
go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

 (9) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (5), a mhéid a bhaineann 
sé le fo-alt (1), (3), (4), (5), (6), (8) nó (9)(b)(ii) d’alt 28G, dlífear, ar é nó í 
a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B a chur air nó uirthi.

 (10) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (6), dlífear. ar é nó í a 
chiontú go hachomair. fíneáil d’aicme D a chur air nó uirthi.

Feidhm alt chun críoch na Coda seo

28K. (1) Beidh feidhm ag alt 12 maidir le táillí faoin gCuid seo, beidh feidhm ag 
alt 13 maidir le coinníollacha a chur ag gabháil le húdaruithe tríú tír nó le 
foirmeacha turais tríú tír faoin gCuid seo, beidh feidhm ag alt 14 maidir 
le húdaruithe tríú tír nó foirmeacha turais tríú tír a leasú faoin gCuid seo, 
beidh feidhm ag alt 15 maidir leis an gceanglas tús a chur le seirbhísí 
bus tríú tír faoin gCuid seo, beidh feidhm ag alt 16 maidir le húdaruithe 
tríú tír nó foirmeacha turais tríú tír a athnuachan faoin gCuid seo, beidh 
feidhm ag alt 19 maidir leis an Údarás do chúlghairm údaruithe tríú tír 
nó foirmeacha turais tríú tír faoin gCuid seo, beidh feidhm ag alt 21 chun 
críche	 oifigeach	 breithiúnachta	 faoin	 gCuid	 seo,	 beidh	 feidhm	 ag	 alt	 22	
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maidir le hachomhairc faoin gCuid seo, beidh feidhm ag alt 23 maidir le 
treoirlínte a ullmhú agus a fhoilsiú faoin gCuid seo, beidh feidhm ag alt 
24(2) agus (3) maidir le cionta faoin gCuid seo agus beidh feidhm ag alt 26 
maidir le fógra a thabhairt agus fógraí faoin gCuid seo mar atá feidhm ag 
gach alt i gCuid 2 faoi réir na nithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe eile 
is gá:

  (a) forléireofar aon tagairt in aon cheann de na hailt sin do cheadúnas mar 
thagairt d’údarú tríú tír nó d’fhoirm turais tríú tír;

  (b) forléireofar aon tagairt in aon cheann de na hailt sin do sheirbhís bus 
phoiblí	do	phaisinéirí	mar	thagairt	do	sheirbhís	bus	tríú	tír.

	 (2)	 Gan	dochar	do	ghinearáltacht	fho-alt	(1),	chun	críocha	na	Coda	seo—

	 	 (a)	 forléireofar	alt	13	amhail	is—

	 	 	 (i)	 gur	tagairt	d’alt	23E(5)	í	an	tagairt	in	alt	13(2)(a)	d’alt	10(3),

	 	 	(ii)	 go	bhfolaíonn	alt	13(2)(f)	tagairt	d’iompróirí	chomh	maith	le	tagairt	
d’oibritheoirí	seirbhísí	iompair	phoiblí,

   (iii) go bhfuil na míreanna seo a leanas in alt 13(2) i ndiaidh mhír (i):

	 	 	 	“(j)	 i	ndáil	le	húdarú	tríú	tír,	na	pointí	tógáil	isteach	agus	na	pointí	
ligean amach arb éard iad oibríocht chabatáiste má cheadaítear 
í faoin údarú,

    (k) i ndáil le foirm turais tríú tír, an cineál seirbhíse ócáidí lena 
mbaineann	sí	agus	na	pointí	tógáil	isteach	agus	na	pointí	ligean	
amach arb éard iad oibríocht chabatáiste má cheadaítear í faoin 
bhfoirm turais tríú tír,”,

	 	 (b)	 forléireofar	alt	14	amhail	is—

   (i) gur tagairt d’ailt 12 agus 13 arna gcur chun feidhme de réir an ailt 
seo	agus	alt	28E(5)	í	an	tagairt	in	alt	14(3)	d’ailt	10	go	13,	agus

   (ii) gur tagairt d’alt 23(5) arna chur chun feidhme de réir an ailt seo í an 
tagairt in alt 14(4)(b) d’alt 23,

  (c) forléireofar alt 16 amhail is gur tagairt d’ailt 12 agus 13 arna gcur chun 
feidhme	de	réir	an	ailt	seo	agus	alt	28E(5)	í	an	tagairt	 in	alt	16(3)(b)	
d’ailt 10 go 13,

	 	 (d)	 forléireofar	alt	19	amhail	is—

   (i) gur tagairt d’alt 15 arna chur chun feidhme de réir an ailt seo agus 
alt 28D(3) í an tagairt in alt 19(1)(c) d’ailt 15(4) agus 18(4)(b), agus

   (ii) go bhfuil an fo-alt seo a leanas in alt 19 i ndiaidh fho-alt (1):

	 	 			“(1A)			 A	luaithe	a	chúlghairfidh	an	tÚdarás	údarú	tríú	tír	nó	foirm	turais	
tríú	tír	faoin	alt	seo,	cuirfidh	sé	an	méid	sin	in	iúl	láithreach	don	
chomhlacht tríú tír.”,
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  (e) forléireofar alt 21 amhail is gur tagairt d’fhochonraitheoir do sholáthar 
seirbhísí bus tríú tír í an tagairt san alt d’aistriú, agus

	 	 (f)	 forléireofar	alt	23	amhail	is—

   (i) gur tagairt d’údarú tríú tír nó d’fhoirm turais tríú tír le haghaidh 
seirbhís bus tríú tír a dheonú tagairt in alt 23(1) do sheirbhísí bus 
poiblí	do	phaisinéirí	a	cheadúnú,

	 	 	(ii)	 gur	tagairt	d’alt	28E	í	an	tagairt	in	alt	23(2)(a)	d’alt	10,

   (iii) gur tagairt d’alt 14 arna chur chun feidhme de réir an ailt seo í an 
tagairt in alt 23(2)(b) d’alt 14, agus

   (iv) gur tagairt d’fhochonraitheoir do sholáthar seirbhísí bus tríú tír í an 
tagairt in alt 23(2)(c) d’aistriú.

Oifigigh údaraithe

28L. (1) Féadfaidh an tÚdarás cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis a 
cheapadh	chun	bheith	 ina	n-oifigigh	údaraithe	chun	cibé	 faisnéis	a	 fháil,	
nó cibé iniúchtaí nó aon fheidhmeanna eile a dhéanamh, a mheasfaidh an 
tÚdarás is gá chun go gcomhlíonfaidh an tÚdarás a fheidhmeanna faoin 
gCuid seo.

 (2) Chun críoch fho-alt (1), beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (5) d’alt 78 agus 
ag	 alt	 79	d’Acht	 2008	maidir	 le	 hoifigeach	údaraithe	 a	 cheapfar	 faoi	 alt	
78	faoi	réir	an	mhodhnaithe	go	ndéanfar	tagairt	d’údarás	iompair	phoiblí	
nó	 d’oibritheoir	 iompair	 phoiblí	 a	 léamh	 mar	 thagairt	 d’iompróir	 a	
sholáthraíonn seirbhís bus tríú tír agus faoi réir aon mhodhnuithe eile is gá.

Déanfaidh an tAire ordú

28M. Chun críoch comhaontaithe dhéthaobhaigh nó socraithe eile idir an Stát agus 
tír	eile,	féadfaidh	an	tAire	le	hordú—

  (a) comhlacht tríú tír nó comhlachtaí tríú tír a fhorordú,

  (b) an fhoirm, an tslí, na doiciméid agus an fhaisnéis tacaíochta eile a 
fhorordú atá le soláthar in iarratas chun an Údaráis ar údarú tríú tír nó ar 
fhoirm turais tríú tír nó le linn conradh le haghaidh seirbhíse a thabhairt 
don Údarás faoi alt 28G(6), agus

  (c) an fhoirm ina mbeidh údarú tríú tír nó foirm turais tríú tír a fhorordú.

Forálacha breise a bhaineann le hoibriú na Coda seo

28N.  (1) (a) Ní bheidh feidhm ag aon fhoráil den Chuid seo maidir le haicme 
seirbhíse bus tríú tír lena mbaineann Comhaontú Interbus i gcás go 
dtiocfaidh Comhaontú Interbus i bhfeidhm i dtríú tír dá dtagraítear in 
alt 28B.

  (b) D’ainneoin mhír (a), féadfar leanúint de sheirbhís bus tríú tír a 
sholáthraítear faoi alt 28C a sholáthar amhlaidh ar feadh 2 sheachtain 
tar éis an dáta a thiocfaidh Comhaontú Interbus lena mbaineann i 
bhfeidhm.
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	 (2)	 I	gcás	gurb	í	an	Ríocht	Aontaithe	an	tríú	tír	 in	alt	28B(b)	í,	scoirfidh	ailt	
28B(b) agus 28C(c) d’éifeacht a bheith leo 12 sheachtain tar éis tharraingt 
siar	na	Ríochta	Aontaithe	as	comhaltas	den	Aontas	Eorpach.

 (3) I bhfo-alt (1), ciallaíonn ‘Comhaontú Interbus’ an Comhaontú maidir 
le	 hiompar	 idirnáisiúnta	 ócáideach	 paisinéirí	 de	 chóiste	 agus	 de	 bhus	
(Comhaontú Interbus).”.

CUID 11

leasú aR an acht comhDhlúite leasa shóisialaigh, 2005

Míniú (Cuid 11)

83. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Leasú ar alt 287 d’Acht 2005

84.	 Leasaítear	alt	287	d’Acht	2005—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “le híocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh faoi Chuid 3” a chur in ionad “le 
pinsean	Stáit	(neamhranníocach)	agus	pinsin	dall,	pinsean	baintrí	(neamhranníocach),	
pinsean	baintrí	fir	 (neamhranníocach),	pinsean	páirtnéara	 shibhialta	mharthanaigh	
(neamhranníocach) nó íocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach), le liúntas 
cuardaitheora	poist”,	agus

  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh an tAire, in 
ordú faoin alt seo, foráil a dhéanamh maidir leis an tslí ina mbeidh feidhm 
ag socrú is ábhar don ordú maidir le daoine, nó maidir le hearnálacha 
éagsúla daoine, lena mbaineann socrú éagsúil dá bhforáiltear in ordú eile 
faoin alt seo, agus foráil a dhéanamh maidir leis an tslí ina mbeidh feidhm 
ag an socrú éagsúil sin maidir le daoine, nó maidir le hearnálacha éagsúla 
daoine, lena mbaineann an socrú is ábhar don ordú.

 (4) San alt seo, folaíonn tagairt do ‘socrú’ comhaontú a bheartaítear a bheith 
ina cheangal ar an Stát nó ar an Rialtas nó ar an Aire ach nach mbeidh, an 
tráth a dhéanfar ordú faoin alt seo, tagtha chun bheith ina cheangal agus 
ar deimhin leis an Aire go bhfuil éifeacht á tabhairt dó ag an eagraíocht 
idirnáisiúnta, ag aon stát nó rialtas eile nó ag an údarás cuí faoi aon rialtas 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1).”.

Leasuithe iarmhartacha ar Acht 2005

85.	 Leasaítear	Acht	2005—

	 	 (a)	 in	alt	113A—

   (i) i bhfo-alt (3), trí “, (4A), (4B) ” a chur isteach i ndiaidh “fho-ailt (4) ”, agus

   (ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):
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	 “(4A)	 Más	 rud	é,	maidir	 le	duine	atá	ag	 fáil	pinsean	easláine	 faoi	Chaibidil	17	
den	Chuid	seo,	go	slánóidh	sé	nó	sí	aois	 inphinsin	agus	go	dtiocfaidh	sé	
nó	sí	chun	bheith	i	dteideal	pinsean	faoin	alt	seo	agus	pinsean	ón	Ríocht	
Aontaithe,	is	é	an	ráta	seachtainiúil	pinsin	is	iníoctha	an	ceann	is	mó	díobh	
seo	a	leanas—

	 	 (a)	 an	méid	pinsin	is	iníoctha,	arna	ríomh	de	réir	an	tsocraithe	a	rinneadh	
leis an Ríocht Aontaithe an 1 Feabhra 2019, nó

	 	 (b)	 an	ráta	pinsin	easláine	 is	 iníoctha	 thairis	sin	de	réir	Chaibidil	17	den	
Chuid seo.

 (4B) I gcás duine lena mbaineann fo-ailt (4) agus (4A) araon, is é an ráta 
seachtainiúil	pinsin	is	iníoctha	an	ceann	is	mó	de	cheachtar	de	na	méideanna	
arna ríomh faoi gach fo-alt acu sin.”,

	 	 (b)	 in	alt	205—

   (i) trí “nó faoi reachtaíocht na Ríochta Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “(seachas 
an Stát) ” i mír (a), agus

   (ii) trí “nó na Ríochta Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “an Bhallstáit iomchuí” i 
mír (c),

  (c) tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 239:

“CUID 8A

Íocaíochtaí Áirithe – Teideal Chun Liúntais Oileáin

Íocaíochtaí áirithe - teideal chun liúntais oileáin

239A. I gcás go bhfuil gnáthchónaí ar dhuine ar oileán agus go bhfuil sé nó sí i 
dteideal íocaíocht ón Ríocht Aontaithe nó ag fáil íocaíocht ón Ríocht Aontaithe 
atá	i	gcomhréir	le	híocaíocht—

  (a) faoi alt 81, 111, 113, 116, 126, 156, 164 nó 174 agus go bhfuil aois 
inphinsin	slánaithe	aige	nó	aici,	nó

  (b) faoi alt 77, 121 nó 211,

beidh sé nó sí i dteideal liúntas seachtainiúil €12.70 nó aon mhéid a 
fhorordófar.”,

agus

  (d) i Sceideal 3, trí “nó ón Ríocht Aontaithe” a chur isteach i ndiaidh “ó Bhallstát eile” i 
dTábla 2 ag tagairt 2.
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CUID 12

leasú aR an acht um chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht FostóiRí), 1984

Míniú (Cuid 12)

86. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht 
Fostóirí), 1984.

Leasú ar alt 1 d’Acht 1984

87.	 Leasaítear	alt	1	d’Acht	1984—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1)—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “údarás inniúil”:

“ciallaíonn	‘údarás	inniúil’—

  (a) an t-údarás dá dtagraítear in Airteagal 2(1) den Treoir, nó

  (b) i gcás fostóir a mheastar a bheith dócmhainneach, nó a bheith tagtha 
chun bheith dócmhainneach, faoi mhír (f) d’fho-alt (3), údarás atá 
inniúil, de bhun dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta riaracháin 
na	Ríochta	Aontaithe,	chun	na	nithe	seo	a	leanas	a	dhéanamh—

   (i) leachtaitheoir, nó duine a chomhlíonann tasc den tsamhail chéanna, 
a	cheapadh,

   (ii) comhimeachtaí a bheidh bunaithe ar dhócmhainneacht an fhostóra 
a thionscnamh, nó

   (iii) a shuíomh gur dúnadh gnóthas nó gnó an fhostóra go cinntitheach 
agus nach leor na sócmhainní atá ar fáil chun imeachtaí a 
thionscnamh;”,

	 	 	(ii)	 tríd	an	míniú	seo	a	leanas	a	chur	in	ionad	an	mhínithe	ar	“oifigeach	iomchuí”:

“ciallaíonn	‘oifigeach	iomchuí’—

  (a) i gcás go bhfuil an fostóir dócmhainneach sa Stát agus go bhfuil 
na fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn siad ar fostú de 
ghnáth	sa	Stát,	seiceadóir,	riarthóir,	an	sannaí	oifigiúil	nó	iontaobhaí	i	
bhféimheacht, leachtaitheoir, glacadóir nó bainisteoir, iontaobhaí faoi 
shocrú idir fostóir agus a chreidiúnaithe nó faoi ghníomhas iontaobhais 
dá chreidiúnaithe arna fhorghníomhú ag fostóir,

  (b) i gcás gur gnóthas atá dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus 
nósanna imeachta riaracháin Ballstáit eile, de réir Airteagal 2(1) den 
Treoir, an fostóir, agus go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú 
nó	go	mbíonn	siad	ar	fostú	de	ghnáth	sa	Stát,	an	duine	a	cheapfaidh	an	
t-údarás	inniúil	cuí	chun	feidhmeanna	oifigigh	iomchuí	a	chomhlíonadh,	
nó
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  (c) i gcás go bhfuil an fostóir dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus 
nósanna imeachta riaracháin na Ríochta Aontaithe, agus go bhfuil na 
fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn siad ar fostú de ghnáth 
sa	Stát,	an	duine	a	cheapfaidh	an	t-údarás	inniúil	cuí	chun	feidhmeanna	
oifigigh	iomchuí	a	chomhlíonadh;”,

    agus

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

“ciallaíonn	 ‘Treoir’	Treoir	2008/94/CE	ó	Pharlaimint	na	hEorpa	agus	ón	
gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 200810 maidir le fostaithe a chosaint i 
gcás dhócmhainneacht a bhfostóra;

folaíonn ‘an Ríocht Aontaithe’ críoch nó áit eile a bhfuil an Ríocht Aontaithe 
freagrach as a caidreamh eachtrach agus ina raibh feidhm ag dlí an Aontais 
Eorpaigh	fad	a	bhí	an	Ríocht	Aontaithe	ina	Ballstát;”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

  “(e) gur gnóthas atá dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna 
imeachta riaracháin Ballstáit eile, de réir Airteagal 2(1) den Treoir, 
an fostóir, agus go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go 
mbíonn siad ar fostú de ghnáth sa Stát; nó

  (f) go bhfuil an fostóir dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna 
imeachta riaracháin na Ríochta Aontaithe, agus go bhfuil na fostaithe 
lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn siad ar fostú de ghnáth sa Stát.”.

Leasú ar alt 4 d’Acht 1984

88.	 Leasaítear	 alt	 4	 d’Acht	 1984,	 i	 bhfo-alt	 (1)(a	 leasaíodh	 le	Rialacháin	 na	 gComhphobal	
Eorpach	(Cosaint	Fostaithe	(Dócmhainneacht	Fostóirí)	),	2005	(I.R.	Uimh.	630	de	2005)	
)—

  (a) i mír (f), trí “chun bheith dócmhainneach,” a chur in ionad “chun bheith 
dócmhainneach, agus”, agus

  (b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (g):

  “(g) i gcás gur gnóthas atá dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus 
nósanna imeachta riaracháin Ballstáit eile, de réir Airteagal 2(1) den 
Treoir, an fostóir, agus go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú 
nó go mbíonn siad ar fostú de ghnáth sa Stát, ar an dáta a bunaíodh 
an dócmhainneacht faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta 
riaracháin an Bhallstáit eile sin, agus

  (h) i gcás go bhfuil an fostóir dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus 
nósanna imeachta riaracháin na Ríochta Aontaithe, agus go bhfuil na 
fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn siad ar fostú de ghnáth 
sa Stát, ar an dáta a bunaíodh an dócmhainneacht faoi dhlíthe, rialacháin 
agus nósanna imeachta riaracháin na Ríochta Aontaithe.”.

10 I.O. Uimh. L 283, 28.10.2008, lch 36
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Leasú ar alt 7 d’Acht 1984

89.	 Leasaítear	 alt	 7	 d’Acht	 1984,	 i	 bhfo-alt	 (3)(a	 leasaíodh	 le	Rialacháin	 na	 gComhphobal	
Eorpach	(Cosaint	Fostaithe	(Dócmhainneacht	Fostóirí)	),	2005	(I.R.	Uimh.	630	de	2005)	),	
tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

	 	“(b)	 an	méid	a	dheimhneoidh—

   (i) achtúire,

   (ii) i gcás go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn 
siad ar fostú de ghnáth sa Stát agus gur gnóthas an fostóir atá 
dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta 
riaracháin Ballstáit eile de réir Airteagal 2(1) den Treoir, achtúire 
nó duine a chomhlíonann tasc den tsamhail chéanna, nó

   (iii) i gcás go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn 
siad ar fostú de ghnáth sa Stát agus gur gnóthas an fostóir atá 
dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta 
riaracháin na Ríochta Aontaithe, achtúire nó duine a chomhlíonann 
tasc den tsamhail chéanna,

   a bheith riachtanach faoi choinne dhliteanas na scéime tráth a díscaoilte 
chun na sochair a sholáthraítear leis an scéim nó leis an gCuntas 
Coigiltis Scoir Pearsanta (de réir bhrí Acht na bPinsean, 1990) a íoc le 
fostaithe an fhostóra nó ina leith.”.

Sonraí pearsanta i ndáil le fostóirí atá dócmhainneach sa Ríocht Aontaithe a aistriú

90. Leasaítear Acht 1984 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8:

“8A.		(1)	Más	rud	é—

  (a) go bhfuil fostóir dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus nósanna 
imeachta riaracháin na Ríochta Aontaithe, agus

  (b) go bhfuil na fostaithe lena mbaineann ar fostú nó go mbíonn siad ar 
fostú de ghnáth sa Stát,

		 	 féadfaidh	an	tAire	le	rialacháin	foráil	a	dhéanamh	maidir	le	sonraí	pearsanta	
a	aistriú	chuig	na	daoine	seo	a	leanas	agus	uathu—

	 	 	 (i)	 oifigeach	iomchuí,	nó

   (ii) achtúire nó duine a chomhlíonann tasc den tsamhail chéanna,

	 	 a	mhéid	 atá	 sonraí	 pearsanta	den	 sórt	 sin	 riachtanach	 chun	 feidhmeanna	
oifigigh	 iomchuí,	 achtúire	 nó	 duine	 a	 chomhlíonann	 tasc	 den	 tsamhail	
chéanna a chomhlíonadh, nó thairis sin chun feidhmeanna faoin Acht seo a 
chomhlíonadh.

 (2) Le linn dó nó di rialachán dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an Aire 
ar	leas	tábhachtach	an	phobail	maidir	leis	na	nithe	seo	a	leanas—

  (a) fostaithe a chosaint i gcás a bhfostóir a bheith dócmhainneach,
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  (b) íosleibhéal cosanta a chinntiú, go háirithe d’fhonn ráthaíocht a thabhairt 
go n-íocfar éilimh fostaithe a bheidh gan íoc, agus

  (c) an gá atá le forbairt chothrom eacnamaíoch agus shóisialach.”.

CUID 13

leasú aR an acht um eiseachaDaDh, 1965

Míniú (Cuid 13)

91.	 Sa	Chuid	seo,	ciallaíonn	“Acht	1965”	an	tAcht	um	Eiseachadadh,	1965.

Leasú ar alt 4 d’Acht 1965

92. Leasaítear alt 4 d’Acht 1965 trí “nó faoi alt 23(2) den Acht seo” a chur in ionad “den Acht 
seo”.

Saoránaigh Éireannacha

93. Leasaítear Acht 1965 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 14:

“14. Ní dheonófar eiseachadadh i gcás gur saoránach d’Éirinn duine a éilítear, 
mura	rud	é—

  (a) go bhforáiltear a mhalairt leis na forálacha iomchuí um eiseachadadh 
nó leis an Acht seo, nó

  (b) nach dtoirmisctear le dlí na tíre iarrthaí ar an tír iarrthach saoránach den 
tír sin a thabhairt suas don Stát lena ionchúiseamh nó lena hionchúiseamh 
nó	lena	phionósú	nó	lena	pionósú	i	gcion.”.

Leasú ar alt 23 d’Acht 1965

94.	 Leasaítear	alt	23	d’Acht	1965—

  (a) tríd an alt a shainainmniú mar fho-alt (1),

	 	 (b)	 i	bhfo-alt	(1)—

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

   (ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a) : “(aa) ar an dóigh a 
shonraítear in ordú faoi fho-alt (2), nó”,

   agus

  (c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

	 “(2)	 Féadfaidh	an	tAire	Gnóthaí	Eachtracha	agus	Trádála,	tar	éis	dul	i	gcomhairle	
leis an Aire, le hordú, foráil a dhéanamh go bhféadfar iarraidh ó thír chun 
aon duine a eiseachadadh, ar tír í a bhfuil feidhm ag an gCuid seo i ndáil léi 
agus	a	shonraítear	san	ordú,	a	chur	in	iúl—

  (a) go díreach don Aire, agus
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  (b) trí mhodh leictreonach nó eile, nó trí mhodh leictreonach agus trí mhodh 
eile araon, nó trí cibé teaglaim díobh araon a shonrófar san ordú,

i gcás gur socraíodh an modh cumarsáide sin leis an tír sin trí chomhaontú 
díreach.

 (3) Maidir le hordú faoi fho-alt (2), i dteannta na nithe dá dtagraítear san fho-alt 
sin	agus	i	ndáil	le	tír	a	shonraítear	san	ordú—

  (a) sonrófar ann údarás na tíre, nó an duine eile sa tír, a fhéadfaidh iarraidh 
ar eiseachadadh a dhéanamh (dá ngairtear an ‘seoltóir’ san alt seo), agus

  (b) féadfar foráil a dhéanamh ann maidir le nithe iomchuí nó coimhdeacha 
eile i ndáil leis an modh cumarsáide iarrataí ar eiseachadadh a socraíodh 
trí chomhaontú díreach.

 (4) Beidh ordú faoi fho-alt (2) ina fhianaise go ndearnadh an modh cumarsáide 
agus an seoltóir a shonraítear san ordú a shocrú trí chomhaontú díreach leis 
an tír lena mbaineann.

 (5) I gcás go mbeidh ar áireamh in iarraidh ar eiseachadadh, arna chur in iúl tríd 
an	modh	dá	bhforáiltear	in	ordú	iomchuí	faoi	fho-alt	(2),	doiciméad	is	cóip	
leictreonach	de	dhoiciméad	foinse—

	 	 (a)	 soláthróidh	 an	 seoltóir	 don	 Aire	 cóip	 leictreonach	 de	 dheimhniú	
de	 chuid	 an	 tseoltóra	 ina	 luafar	 go	 bhfuil	 an	 chóip	 leictreonach	 den	
doiciméad foinse i gcomhréir leis an doiciméad foinse (agus gairfear 
‘cóip	 leictreonach	chomhréire’	den	chóip	 leictreonach	den	doiciméad	
foinse, arna deimhniú amhlaidh, san fho-alt seo),

	 	 (b)	 measfar,	 faoi	 réir	 fho-alt	 (6),	 gurb	 é	 an	 doiciméad	 foinse	 an	 chóip	
leictreonach chomhréire, agus aon atáirgeadh uirthi ar mhodh 
leictreonach	i	bhformáid	pháipéir	nó	i	bhformáid	den	tsamhail	chéanna	
i bhfoirm inléite, agus

	 	 (c)	 i	 gcás	 go	 nglacfaí	 an	 doiciméad	 foinse	 i	 bhfianaise	 gan	 tuilleadh	
cruthúnais in imeachtaí lena mbaineann an Chuid seo, glacfar i 
bhfianaise,	 faoi	 réir	 fho-alt	 (6),	 gan	 tuilleadh	 cruthúnais	 an	 chóip	
leictreonach chomhréire, nó aon atáirgeadh uirthi, a meastar gurb é an 
doiciméad foinse í nó é de réir mhír (b) agus, i gcás go mbeidh an 
doiciméad foinse séalaithe, tabharfar aird bhreithiúnach ar íomhá an 
tséala	 sin	 sa	chóip	 leictreonach	chomhréire	 sin	nó	san	atáirgeadh	sin	
uirthi.

	 (6)	 Mura	deimhin	leis	an	Aire	go	bhfuil	cóip	leictreonach	chomhréire,	de	réir	
bhrí fho-alt (5), nó aon atáirgeadh uirthi ar mhodh leictreonach dá dtagraítear 
i bhfo-alt (5), i gcomhréir leis an doiciméad foinse lena mbaineann, 
féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an seoltóir a chur faoi deara go soláthrófar 
an	doiciméad	foinse,	nó	cóip	dhílis	de,	go	díreach	dó	nó	di	laistigh	de	cibé	
tréimhse a shonróidh sé nó sí.

	 (7)	 Chun	críocha	fho-alt	(6),	is	cóip	dhílis	de	dhoiciméad	foinse	doiciméad	a	
airbheartaíonn	a	bheith	deimhnithe—
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  (a) ag an údarás breithiúnach sa tír iarrthach a d’eisigh an doiciméad foinse, 
nó

	 	 (b)	 ag	 oifigeach	 don	 tír	 iarrthach	 atá	 údaraithe	 go	 cuí	 chun	 déanamh	
amhlaidh,

mar	chóip	dhílis	den	doiciméad	foinse	agus,	i	gcás	go	nglacfaí	doiciméad	
foinse	i	bhfianaise	gan	tuilleadh	cruthúnais	in	imeachtaí	lena	mbaineann	an	
Chuid	seo,	glacfar	i	bhfianaise	gan	tuilleadh	cruthúnais	an	chóip	dhílis	de,	
agus	i	gcás	go	mbeidh	séala	an	údaráis	bhreithiúnaigh	nó	an	oifigigh	lena	
mbaineann	greamaithe	den	chóip	dhílis,	tabharfar	aird	bhreithiúnach	ar	an	
séala sin.

 (8) San alt seo, folaíonn tagairt d’iarraidh ar eiseachadadh tagairt do na 
doiciméid dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) d’alt 25(1) atá ag tacú leis an 
iarraidh.

	 (9)	 San	alt	seo,	ciallaíonn	‘doiciméad	foinse’,	i	ndáil	le	cóip	leictreonach,	an	
doiciméad	a	ndéanfar	an	chóip	leictreonach	de	agus	a	cheanglaítear	leis	an	
Acht seo nó faoi a sholáthar in iarraidh ar eiseachadadh.”.

CUID 14

inimiRce

Leasú ar an Acht Inimirce, 1999

95.	 Leasaítear	an	tAcht	Inimirce,	1999—

  (a) in alt 3(1), trí “alt 3A” a chur in ionad “alt 5 (refoulement a thoirmeasc) d’Acht na 
nDídeanaithe, 1996,”, agus

  (b) trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3:

“Refoulement a thoirmeasc

3A. Ní dhéanfar duine a dhíbirt ná a chur ar ais in aon slí ar bith chuig teorainn 
críche	arb	amhlaidh,	i	dtuairim	an	Aire—

  (a) go mbeadh beo nó saoirse an duine i mbaol inti mar gheall ar chine, 
creideamh,	náisiúntacht,	comhaltas	i	ngrúpa	sóisialta	áirithe	nó	tuairimí	
polaitíochta,	nó

	 	 (b)	 go	bhfuil	baol	tromchúiseach	ann	go	gcuirfí	pionós	an	bháis,	go	ndéanfaí	
céastóireacht	nó	go	gcuirfí	íde	nó	pionós	eile	atá	mídhaonna	nó	táireach	
ar an duine inti.

Foráil i ndáil le horduithe ionnarbtha áirithe

3B. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hordú ionnarbtha arna dhéanamh i leith 
duine—

  (a) sa tréimhse dar tosach an 31 Nollaig 2016 agus dar críoch díreach roimh 
an dáta a thiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh, agus
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  (b) más rud é, le linn dó nó di a chinneadh an ndéanfaidh sé nó sí an t-ordú 
ionnarbtha, go ndearna an tAire breithniú (lena n-áirítear féachaint 
d’aon uiríll arna ndéanamh chuige sin ag an duine de réir alt 3) i dtaobh 
an mbeadh i gceist in ionnarbadh an duine as an Stát an duine a chur ar 
ais	chuig	teorainn	críche—

   (i) a mbeadh beo nó saoirse an duine i mbaol inti mar gheall ar chine, 
creideamh,	 náisiúntacht,	 comhaltas	 i	 ngrúpa	 sóisialta	 áirithe	 nó	
tuairimí	polaitíochta,	nó

	 	 	(ii)	 a	 raibh	 baol	 tromchúiseach	 ann	 go	 gcuirfí	 pionós	 an	 bháis,	 go	
ndéanfaí	céastóireacht	nó	go	gcuirfí	íde	nó	pionós	eile	atá	mídhaonna	
nó táireach ar an duine inti.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanfar difear do bhailíocht ordaithe ionnarbtha 
lena mbaineann an t-alt seo, ná do bhailíocht fógra faoi alt 3(3)(b)(ii) i ndáil 
le hordú ionnarbtha den sórt sin, de bhíthin amháin, maidir leis an ordú 
ionnarbtha	sin	nó	leis	an	bhfógra	sin—

  (a) go bhfuil ráiteas ar áireamh ann ina dtagraítear do chumhacht an Aire 
faoi alt 3 chun ordú ionnarbtha a dhéanamh a bheith faoi réir achtachán 
sonraithe,

  (b) nach bhfuil ráiteas dá dtagraítear i mír (a) ar áireamh ann,

  (c) go bhfuil ráiteas ar áireamh ann á rá go ndearnadh an breithniú ar na 
nithe dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) d’fho-alt (1)(b) i gcomhlíonadh 
achtacháin shonraithe, nó

  (d) go dtagraítear ann don bhreithniú ar na nithe dá dtagraítear i bhfomhír 
(i) nó (ii) d’fho-alt (1)(b) gan an bonn dlíthiúil atá leis an mbreithniú sin 
a shonrú.

	 (3)	 Ní	bheidh	feidhm	ag	fo-alt	(2)	maidir	le	hordú	ionnarbtha—

  (a) atá neamhnithe ag cúirt nó ar dhearbhaigh cúirt go bhfuil sé neamhbhailí 
ar fhoras dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) den fho-alt sin, nó

  (b) ar ceistíodh a bhailíocht ar fhoras dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó 
(d) den fho-alt sin, in imeachtaí arna dtionscnamh roimh an dáta a 
thiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh.

 (4) San alt seo, tá le ‘achtachán’ an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 
2005.”.

Leasú ar alt 5 den Acht Inimirce, 2003

96. Leasaítear alt 5 den Acht Inimirce, 2003, i bhfo-alt (1), trí “alt 3A den Acht Inimirce, 1999” 
a chur in ionad “alt 5 d’Acht na nDídeanaithe, 1996”.
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Iarratas ar víosa: méarloirg a thógáil

97. Leasaítear an tAcht Inimirce, 2004 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 17:

“17A.		(1)	 Féadfaidh	an	tAire	nó	oifigeach	inimirce,	i	gcás	go	measfaidh	sé	nó	sí	
gur gá é chun sláine an chórais inimirce nó oibriú socraithe a bhaineann leis 
an gComhlimistéar Taistil a chinntiú, méarloirg duine a thógail nó a chur 
faoi deara go dtógfar méarloirg duine chun críoch iarratas an duine ar víosa 
Éireannach nó ar víosa idirthurais Éireannach.

 (2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána socrú chun go gcothabhálfar 
taifead ar mhéarloirg arna dtógáil de bhun fho-alt (1).

	 (3)	 San	alt	seo—

tá le ‘socrú a bhaineann leis an gComhlimistéar Taistil’ an bhrí a shanntar 
dó le halt 20 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015;

tá le ‘víosa Éireannach’ agus le ‘víosa idirthurais Éireannach’ na bríonna a 
shanntar dóibh leis an Acht Inimirce, 2003.”.

CUID 15

ilghnéitheach

Léiriú ar thagairt do Bhallstát in achtacháin in imthosca áirithe

98. (1) Más rud é, díreach roimh theacht i ngníomh don Chuid seo, gur fholaigh tagairt in 
achtachán do Bhallstát tagairt don Ríocht Aontaithe de bhua an stát sin a bheith ina 
Bhallstát	 de	 na	 Comhphobail	 Eorpacha	 nó	 den	Aontas	 Eorpach,	 ansin,	 ar	 theacht	 i	
ngníomh don Chuid seo, leanfaidh an tagairt san achtachán, a mhéid is gá chun éifeacht a 
thabhairt do théarmaí comhaontaithe um tharraingt siar, de thagairt don Ríocht Aontaithe 
a fholú.

 (2) Aon tagairt do Bhallstát in achtachán a thiocfaidh i ngníomh an tráth céanna a thiocfaidh 
an Chuid seo i ngníomh, nó aon tráth tar éis don Chuid seo teacht i ngníomh, folóidh sí, 
a mhéid is gá chun éifeacht a thabhairt do théarmaí comhaontaithe um tharraingt siar, 
tagairt don Ríocht Aontaithe.

 (3) Beidh feidhm ag fo-alt (1) cibé acu is roimh thosach feidhme Acht 2005, ar an lá céanna 
leis nó dá éis a tháinig an t-achtachán lena mbaineann i ngníomh.

 (4) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d’ainneoin alt 21(2) d’Acht 2005 agus d’ainneoin 
Chuid 2 den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin a mhéid a bhaineann siad leis an mbrí 
a shanntar leo do “Ballstát”.

	 (5)	 San	alt	seo—

  ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Léiriúcháin, 2005;

  tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2005;

  ciallaíonn “comhaontú um tharraingt siar” comhaontú arna thabhairt i gcrích faoi 
Airteagal	50	den	Chonradh	ar	an	Aontas	Eorpach	idir	an	Ríocht	Aontaithe,	de	pháirt,	
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agus	an	tAontas	Eorpach,	den	pháirt	eile,	lena	leagfar	amach	na	socruithe	le	haghaidh	
tharraingt	siar	na	Ríochta	Aontaithe	as	comhaltas	den	Aontas	Eorpach.
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