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ACHT DO LEASÚ ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH,
1972, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA EILE.

[20 Iúil 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1972” Acht na gComhphobal Eorpach, 1972;

ciallaíonn “Comhaontú LEE” an Comhaontú ar an Limistéar
Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2ú lá de Bhealtaine,
1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a ghabhann leis an
gComhaontú sin a rinneadh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mhárta, 1993.

(2) San Acht seo, déanfar tagairt d’aon achtachán, mura
n-éileoidh an comhthéacs a mhalairt, a fhorléiriú mar thagairt don
achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon
achtachán dá éis sin nó faoi aon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear
an tAcht seo.

2.—(1) Leasaítear, leis seo, fo-alt (1) d’alt 1 d’Acht 1972—

(a) trí “13ú” a chur in ionad “12ú” i mír (l), agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa mhíniú ar “na
conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha” i
ndiaidh mhír (p) (a cuireadh isteach le hAcht na
gComhphobal Eorpach (Leasú), 1992):

“agus

(q) an Ionstraim a leasaíonn an Prótacal ar Reacht
an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, lena
gcumhachtaítear don Bhord Gobharnóirí Ciste
Eorpach Infheistíochta a bhunú, a síníodh sa
Bhruiséil an 25ú lá de Mhárta, 1993, mar aon
leis an gConradh a leasaíonn forálacha áirithe
den Phrótacal ar Reacht an Bhainc Eorpaigh
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Infheistíochta, a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá
d’Iúil, 1975.”.

(2) Tá téacs an mhínithe ar “na conarthaí a rialaíonn na
Comhphobail Eorpacha” san alt sin 1, arna leasú le fo-alt (1) den alt
seo agus le leasuithe roimhe sin, leagtha amach sa Tábla a ghabhann
leis an alt seo.

AN TÁBLA

ciallaíonn “na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha”—

(a) “Conradh CEGC”, is é sin le rá, an Conradh ag bunú an Chomhphobail
Eorpaigh do Ghual agus Cruach, a síníodh i bPáras an 18ú lá
d’Aibreán, 1951,

(b) “Conradh CEE”, is é sin le rá, an Conradh ag bunú Chomhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta,
1957,

(c) “Conradh Euratom”, is é sin lá rá, an Conradh ag bunú an Chomhphobail
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de
Mhárta, 1957,

(d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail
Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

(e) an Conradh ag bunú Comhairle aonair agus Coimisiún aonair de na
Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Bhruiséil an 8ú lá d’Aibreán, 1965,

(f) an Conradh a leasaíonn Forálacha Buiséadachta áirithe de na Conarthaí
ag bunú na gComhphobal Eorpach agus den Chonradh ag bunú
Comhairle aonair agus Coimisiún aonair de na Comhphobail Eorpacha,
a síníodh i Lucsamburg an 22ú lá d’Aibreán, 1970,

(g) an Conradh i dtaobh aontachas na hÉireann le Comhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa agus leis an gComhphobal Eorpach do
Fhuinneamh Adamhach, a síníodh sa Bhruiséil an 22ú lá d’Eanáir, 1972,

(h) cinneadh an 22ú lá d’Eanáir, 1972, ó Chomhairle na gComhphobal
Eorpach i dtaobh aontachas na hÉireann leis an gComhphobal Eorpach
do Ghual agus Cruach,

arna bhforlíonadh nó arna leasú ag conarthaí nó gníomhartha eile ar dátaí nach déanaí
ná an 1ú lá d’Eanáir, 1973, a ndátaí tosach feidhme, agus

(i) an Conradh a leasaíonn forálacha airgeadais áirithe de na conarthaí ag
bunú na gComhphobal Eorpach agus den Chonradh ag bunú Comhairle
aonair agus Coimisiún aonair de na Comhphobail Eorpacha, a síníodh
sa Bhruiséil an 22ú lá d’Iúil, 1975, agus

(j) an Conradh i dtaobh aontachas na Poblachta Heilléanaí le Comhphobal
Eacnamaíochta na hEorpa agus leis an gComhphobal Eorpach do
Fhuinneamh Adamhach, a síníodh san Aithin an 28ú lá de Bhealtaine,
1979, agus

(k) cinneadh an 24ú lá de Bhealtaine, 1979, ó Chomhairle na gComhphobal
Eorpach i dtaobh aontachas na Poblachta Heilléanaí leis an
gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, agus

(l) an Conradh lena leasaítear, maidir leis an nGraonlainn, na Conarthaí ag
bunú na gComhphobal Eorpach, a síníodh sa Bhruiséil an 13ú lá de
Mhárta, 1984, agus

(m) an Conradh i dtaobh aontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na
Portaingéile le Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus leis an
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, a síníodh i Liospóin
agus i Maidrid an 12ú lá de Mheitheamh, 1985, agus

(n) cinneadh an 11ú lá de Mheitheamh, 1985, ó Chomhairle na gComhphobal
Eorpach i dtaobh aontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na
Portaingéile leis an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, agus

(o) na forálacha seo a leanas den Ionstraim Eorpach Aonair (arna déanamh
i Lucsamburg an 17ú lá d’Fheabhra, 1986, agus sa Háig an 28ú lá
d’Fheabhra, 1986), eadhon, Airteagal 3.1; Teideal II; Airteagail 31 agus
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32; agus, a mhéid a bhaineann siad leis an Airteagal sin 3.1, leis an
Teideal sin II agus leis na hAirteagail sin 31 agus 32, Airteagail 33 agus
34, agus

(p) na forálacha seo a leanas den Chonradh ar an Aontas Eorpach, eadhon,
Teidil II, III agus IV; i dTeideal VII, Airteagail L, M agus P, agus
forálacha eile an Teidil sin a mhéid a bhaineann siad le haon cheann
de na conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha mar a mhínítear
leis an bhfo-alt seo; mar aon leis na Prótacail (cibé acu a deirtear iad a
bheith i gceangal leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
nó leis an gConradh sin ar an Aontas Eorpach agus leis na Conarthaí
ag bunú na gComhphobal Eorpach), arna dhéanamh i Maastricht an 7ú
lá d’Fheabhra, 1992, agus

(q) an Ionstraim a leasaíonn an Prótacal ar Reacht an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta, lena gcumhachtaítear don Bhord Gobharnóirí Ciste
Eorpach Infheistíochta a bhunú, a síníodh sa Bhruiséil an 25ú lá de
Mhárta, 1993, mar aon leis an gConradh a leasaíonn forálacha áirithe
den Phrótacal ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, a síníodh
sa Bhruiséil an 10ú lá d’Iúil, 1975.

3.—Leasaítear, leis seo, alt 2 d’Acht 1972 tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach.

“(2) Gan dochar d’fho-alt (1) den alt seo, ón tráth a
thiocfaidh Comhaontú LEE i bhfeidhm, maidir le forálacha an
Chomhaontaithe sin agus leis na gníomhartha a bheidh le
glacadh ag institiúidí arna mbunú leis an gComhaontú sin, is
forálacha agus gníomhartha a bheidh, de bhun na gconarthaí a
rialaíonn na Comhphobail Eorpacha, ina gceangal ar an Stát
agus ina gcuid dhílis de dhlíchóras na gComhphobal sin, beidh
feidhm dlí acu sa Stát ar na coinníollacha atá leagtha síos sna
conarthaí sin agus sa Chomhaontú sin.”,

agus, dá réir sin, is é an t-alt sin 2 mar a achtaíodh i gcéaduair é
fo-alt (1) den alt sin 2.

4.—(1) Gan dochar d’fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar le halt
3 d’Acht 1972 sa todhchaí, maidir le haon rialacháin arna ndéanamh
faoin alt sin 3 is rialacháin a bheidh i bhfeidhm díreach roimh theacht
i ngníomh d’alt 3 den Acht seo, agus maidir le haon achtachán, nó
aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán, lena ndéantar
oibleagáidí de chuid an Stáit faoi na conarthaí a rialaíonn na
Comhphobail Eorpacha a fhorfheidhmiú, forléireofar iad nó é nó í,
a mhéid is indéanta, amhail is go ndearnadh, ar theacht i ngníomh
d’alt 3 den Acht seo, iad a oiriúnú mar a cheanglaítear le Comhaontú
LEE nó faoi.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, in aon
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 3 d’Acht 1972, agus in aon
achtachán, nó in aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán,
déanfar, a mhéid is gá chun éifeacht a thabhairt d’oibleagáidí an Stáit
de bhun Chomhaontú LEE, aon tagairt do Bhallstáit na
gComhphobal Eorpach nó d’aon duine dá ndéanann na conarthaí a
rialaíonn na Comhphobail sin difear a fhorléiriú mar thagairt a
fholaíonn tagairt do na Stáit sin (nach Ballstáit de na Comhphobail
sin) is páirtithe conarthacha i gComhaontú LEE agus d’aon duine dá
ndéanann Comhaontú LEE difear.

5.—(1) Gan dochar d’fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar le halt
3 d’Acht 1972 sa todhchaí, daingnítear, leis seo, na rialacháin go léir
arna ndéanamh faoi alt 3 d’Acht 1972 roimh an Acht seo a rith
amhail ar an agus ón dáta a d’airbheartaigh siad teacht i ngníomh.
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(Leasú), 1993.

(2) Oibreoidh fo-alt (1) den alt seo chun rialacháin nó aon fhoráil
d’aon rialachán a dhaingniú sa mhéid amháin go bhfuil an daingniú
sin de réir an Bhunreachta.

(3) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1) nó (2) den alt seo mar ní
a chiallaíonn go mbeadh, murach an tAcht seo, aon rialacháin nó
aon fhoráil de rialacháin neamhbhailí ar aon chúis ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta nó ar shlí eile.

(4) D’ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
maidir le himeachtaí i leith cionta a dhéanfar tar éis an tAcht seo a
rith faoi rialacháin (cibé acu a rinneadh iad roimh an Acht seo a rith
nó dá éis sin) faoi Acht 1972, féadfar iad a thionscnamh aon tráth
laistigh de dhá bhliain ón dáta a rinneadh an cion.

(5) Beidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir leis na rialacháin
go léir arna ndéanamh faoi alt 3 d’Acht 1972 roimh an Acht seo a
rith faoi réir aon oiriúnaithe, leasaithe nó cúlghairme ar an gcéanna,
cibé acu le rialacháin arna ndéanamh faoin alt sin 3 nó le haon Acht
den Oireachtas nó le haon ionstraim faoin gcéanna.

6.—(1) Ar cibé lá agus ó cibé lá a cheapfaidh an tAire Gnóthaí
Eachtracha le hordú, beidh alt 4 (a cuireadh isteach le hAcht na
gComhphobal Eorpach (Leasú), 1973) d’Acht 1972 arna leasú trí “an
Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha” a chur in ionad “an
Comhchoiste faoi Reachtaíocht Thánaisteach na gComhphobal
Eorpach”.

(2) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (1) den alt seo sula mbunóidh
dhá Theach an Oireachtais Comhchoiste ar a dtabharfar “an
Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha”.

7.—(1) Féadfar Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 1993, a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na gComhphobal Eorpach, 1972 go 1993 a
ghairm d’Achtanna na gComhphobal Eorpach, 1972 go 1992, agus
den Acht seo le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht
amháin.

(3) Tiocfaidh ailt 2 agus 3 den Acht seo i ngníomh cibé lá nó
laethanta a cheapfar le hordú nó le horduithe arna dhéanamh nó
arna ndéanamh ag an Aire Gnóthaí Eachtracha.


