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Acht do leasú an Achta Uchtála, 2010; agus do dhéanamh socrú i
dtaobh nithe gaolmhara.

[20 Nollaig 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

1.—Leasaítear an tAcht Uchtála, 2010 tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 63:

“Dearbhuithe
incháilitheachta
agus
oiriúnachta
áirithe do
leanúint i
bhfeidhm

63A(1) Aon dearbhú incháilitheachta agus
oiriúnachta a bhfuil feidhm ag alt 63(2)(a) maidir
leis agus—

(a) a bhí i bhfeidhm an dáta iomchuí, agus

(b) inar sonraíodh Cónaidhm na Rúise mar
an stát a raibh feidhm ag an dearbhú
maidir leis,

measfar gur fhan sé i bhfeidhm le linn na tréimhse
dar tosach an dáta iomchuí agus dar críoch an lá
díreach roimh an Acht Uchtála (Leasú), 2013 a
rith agus leanfaidh sé, faoi réir an Achta seo, de
bheith i bhfeidhm ó dháta an Achta sin a rith go
dtí an 31 Deireadh Fómhair 2014.

(2) Ní dhéanfar dearbhú incháilitheachta
agus oiriúnachta a leanfaidh de bheith
i bhfeidhm de bhua fho-alt (1) a leasú
faoi alt 41(2) chun go sonrófar ann aon
stát seachas Cónaidhm na Rúise mar
an stát a bhfuil feidhm ag an dearbhú
maidir leis.

(3) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’, i
ndáil le dearbhú incháilitheachta agus
oiriúnachta, an 31 Deireadh Fómhair
2013.”.
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Leasú ar an Acht
Uchtála, 2010
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comhlua
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[Uimh. 44.] [2013.]An tAcht Uchtála (Leasú), 2013.

2.—(1) Féadfar an tAcht Uchtála (Leasú), 2013 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Uchtála, 2010 go 2013 a ghairm de na
hAchtanna Uchtála, 2010 agus 2011 agus den Acht seo le chéile.


