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Réamhrá an Tánaiste
Tá áthas orm an Tuarascáil Bhliantúil ar oibriú an Achta um Rialú Onnmhairí 2008 a chur i
láthair, a chlúdóidh an tréimhse 1 Eanáir go 31 Nollaig 2020.
Tacaíonn Éire le saothrú saorthrádála oscailte, fréamhaithe sa chóras iltaobhach, bunaithe ar
rialacha, agus aithníonn sí freisin an tábhacht ríthábhachtach a bhaineann le slándáil
dhomhanda agus cúinsí daonnúla sa trádáil. Táimid tiomanta go láidir do na rioscaí a
bhaineann le iomadú arm ollscriosta a íoslaghdú, slándáil agus cobhsaíocht réigiúnach a
choinneáil, sceimhlitheoireacht a chosc agus cearta an duine a chosaint. Chuige sin, tá Éire
ina rannpháirtí sna príomh-chórais iltaobhacha, neamh-iolraithe, agus déanann mo Roinn
Rialuithe Easpórtála agus Smachtbhannaí Trádála a riar agus a fhorfheidhmiú go dtí na
caighdeáin idirnáisiúnta is airde, de réir dhlí an AE agus an dlí náisiúnta.
Táim tiomanta don oscailteacht agus don trédhearcacht is mó agus is féidir i bhfeidhmiú
réimeas rialaithe onnmhairiúcháin na hÉireann. Ag teacht leis an tiomantas i gClár an Rialtais
- Ár dTodhchaí a Mhúnlú, coimeádfaidh mé an oscailteacht agus an trédhearcacht is mó agus
is féidir i bhfeidhmiú réimeas Rialaithe Easpórtála na hÉireann.
Sonraíonn an Tuarascáil seo an ghníomhaíocht cheadúnaithe ag an Roinn don bhliain dar
críoch 31 Nollaig 2020. Soláthraíonn sí sonraí faoi na ceadúnais a eisíodh, lena n-áirítear líon,
luach agus ceann scríbe, de réir catagóire earraí. In ainneoin srianta coróivíreas a bheith i
bhfeidhm le linn 2020, choinnigh an Roinn fócas láidir ar chomhlíonadh, ag déanamh
gníomhaíochtaí for-rochtana agus comhlíonta beagnach.
Déanann an tuarascáil achoimre freisin ar athruithe ar reachtaíocht rialaithe onnmhairiúcháin
na hÉireann agus na hEorpa le linn 2020.
I mí Lúnasa 2020, fuair mé cead ón Rialtas chun príomhreachtaíocht nua a thabhairt ar
aghaidh chun an tAcht um Rialú Onnmhairí 2008. a nuashonrú. Cinnteoidh an reachtaíocht
nua seo, atá á dréachtú faoi láthair, go leanfaidh Éire ag feidhmiú creat láidir chun onnmhairiú
earraí rialaithe a rialáil. , agus go bhfuil cumas forfheidhmithe cuimsitheach agus éifeachtach
againn. Maolóidh an reachtaíocht an riosca go bhféadfaí earraí rialaithe a onnmhairiú as Éirinn
de shárú ar na rialacháin agus a úsáid chun díobháil a dhéanamh i gcoimhlintí réigiúnacha nó
chun cearta an duine a shárú i dtíortha an tríú domhan.
_____________________________________
Leo Varadkar, T.D.
Tánaiste agus Aire Fiontraíochta, Trádála agus Fostaíochta
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1.

Réamhrá

Ceanglaítear leis an Acht um Rialú Onnmhairí 2008 ar an Aire, a luaithe is indéanta tar éis
dheireadh gach bliana, tuarascáil a ullmhú agus a leagan os comhair gach Teach den
Oireachtas ar oibriú ábhair sa Acht i rith na bliana roimhe sin.
Déanann an Tuarascáil seo cur síos ar ghníomhaíocht cheadúnaithe ag mo Roinn don bhliain
dar críoch 31 Nollaig 2020 agus tugtar achoimre ann freisin ar na príomhathruithe ar
reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa sa tréimhse sin. Soláthraíonn Iarscríbhinn I faisnéis
fhorlíontach ar rialacháin na hÉireann chun Bearta Sriantacha an AE a fhorfheidhmiú. Tá
staitisticí mionsonraithe ar na ceadúnais a eisíodh ar fáil in Iarscríbhinn II. Tá faisnéis chúlra
ar chóid liostaí míleata, catagóirí dé-úsáide, córais iltaobhacha neamh-iomadú, agus Bearta
Sriantacha an AE leagtha amach in Iarscríbhinní III-VI.
Tá tuairiscí roimhe seo ar oibriú réimeas rialaithe onnmhairiúcháin na hÉireann ar fáil ar
shuíomh Gréasáin na Roinne.

2.

Athruithe ar Reachtaíocht na hEorpa agus na

hÉireann
Nuashonrú ar an Rialachán Dé-úsáide
Rialachán (CE) 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 (an “Rialachán Dé-úsáide”)1 Is
é an “Rialachán Dé-úsáide an phríomhreachtaíocht Eorpach a rialaíonn onnmhairiú earraí déúsáide ón Aontas Eorpach. Liostaíonn Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Dé-úsáide
míreanna dé-úsáide atá faoi réir rialaithe agus a éilíonn údarú le haghaidh onnmhairiú
lasmuigh den AE2. Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Dé-úsáide gach
bliain chun athruithe a dhéanann na príomh-chórais rialaithe onnmhairiúcháin iltaobhaigh ar
liostaí rialaithe a chur san áireamh, a thuairiscítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an

1

Rialachán (CE) 428/2009 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2009 lena mbunaítear réimeas pobail chun
onnmhairí, aistriú, bróicéireacht agus idirthuras earraí dé-úsáide a rialú.
Faoi Airteagal 4 den Rialachán Dé-úsáide, d’fhéadfadh earraí nach bhfuil liostaithe in Iarscríbhinn 1
a bheith faoi réir rialaithe agus ceadúnas a éileamh chun onnmhairiú lasmuigh den AE a údarú.
2

1

tuarascáil seo. Cuirtear leasuithe ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Dé-úsáide i
bhfeidhm trí bhíthin gníomhartha tarmligthe ón gCoimisiún Eorpach.
An 15 Nollaig 2020, Rialachán Tarmligthe an Choimisiúin (EU) 2019/17493 tháinig an
Rialachán Dé-úsáide i bhfeidhm. Rinne an Rialachán seo roinnt breisithe, scriosadh agus
soiléiriú, ar na nótaí agus na sainmhínithe a úsáideadh in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an
Rialachán Dé-úsáide, d’fhonn liosta rialaithe an AE a nuashonrú chun cinntí a glacadh sna
córais rialaithe onnmhairithe iltaobhaigh i 2019 a léiriú.
Leasaíodh an Rialachán Dé-úsáide freisin le Rialachán (AE) 2020/2171 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 lena leasaítear Iarscríbhinn IIa a ghabhann
le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle maidir le húdarú ginearálta onnmhairithe
an Aontais a dheonú do onnmhairiú earraí dé-úsáide áirithe ón Aontas chuig Ríocht Aontaithe
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann. Chuir an Rialachán seo an Ríocht Aontaithe le
liosta na dtíortha atá san áireamh in Údarú Ginearálta Easpórtála an Aontais AE 001 d’fhonn
cur isteach díréireach trádála agus ualach riaracháin iomarcach d’onnmhairí an Aontais chuig
an Ríocht Aontaithe a sheachaint tar éis an Ríocht Aontaithe a tharraingt siar ón Aontas..

Nuashonruithe ar an Liosta Míleata Coiteann
Comhliosta Míleata an AE

4

leagtar sainmhínithe agus sonraíochtaí teicniúla trealaimh a

bhaineann le cosaint atá faoi réir Rialuithe Easpórtála. Leasaítear agus nuashonraítear an
liosta seo go tréimhsiúil, i 2020 le déanaí.

Aistriú laistigh den AE ar Tháirgí a Bhaineann le Cosaint
Bunaíonn Treoir 2009/43 / CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle tacar simplithe
rialacha agus nósanna imeachta chun earraí a bhaineann le cosaint a aistriú laistigh den
Aontas chun feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh a chinntiú. Leasaíodh Treoir 2009/43

3

Rialachán Tarmligthe an Choimisiúin (AE) 2020/1749 an 7 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear
Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena mbunaítear réimeas Comhphobail chun
onnmhairí, aistriú, bróicéireacht agus idirthuras earraí dé-úsáide a rialú.
4

Comhliosta Míleata an Aontais Eorpaigh a ghlac an Chomhairle an 17 Feabhra 2020 (trealamh a
chumhdaítear le Comhshuíomh na Comhairle 2008/944 / CFSP lena sainítear comhrialacha lena
rialaítear rialú onnmhairí teicneolaíochta agus trealaimh mhíleata)

2

/ CE trí Threoir (AE) 2019/514 ón gCoimisiún i Márta 2019 chun athruithe 2018 ar Chomhliosta
Míleata an AE a léiriú.

Arm Tine
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta
2012 (Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm i gcoinne
déantúsaíocht aindleathach agus gáinneáil ar airm tine, a gcuid agus a gcomhpháirteanna
agus armlón, ag forlíonadh na Aontaithe Bhunaigh Coinbhinsiún na Náisiún i gcoinne
Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, agus údarú onnmhairiúcháin a bhunú, agus bearta
iompórtála agus idirthurais d’arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón)
rialuithe onnmhairiúcháin d’onnmhairiú arm tine sibhialta le haghaidh fiaigh, spóirt srl chuig
tríú tíortha. Thug Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Prótacal Arm Tine na Náisiún
Aontaithe) 2020 (S.I. Uimh. 624 de 2020) éifeacht don Rialachán seo i ndlí na hÉireann.

Trealamh Cosanta Pearsanta
I 2020 thug an Coimisiún Eorpach rialuithe sealadacha isteach ar onnmhairiú trealaimh
chosanta pearsanta ón Aontas. Bhí sé mar aidhm ag an mbeart seo cabhrú le húdaráis sláinte
an AE freagra a thabhairt ar phaindéim Covid-19 trí sholáthairtí TCP a chosaint laistigh den
AE. Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Rialú Onnmhairí Trealamh Cosanta Pearsanta)
2020 (IR Uimh. 84 de 2020) agus Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Rialú Onnmhairí
Trealamh Cosanta Pearsanta) (Uimh. 2) 2020 (IR Uimh. 159 de 2020) tháinig na bearta seo i
bhfeidhm i ndlí na hÉireann.

Athbhreithniú ar an Acht um Rialú Onnmhairí
I mí Lúnasa 2020, fuair an tAire Fiontraíochta, Trádála agus Fostaíochta cead ón Rialtas chun
Scéim Ghinearálta den Bhille um Rialú Onnmhairí a dhréachtú. Is é rún an Bhille an tAcht um
Rialú Onnmhairí 2008. a nuashonrú agus a athsholáthar. Cinnteoidh an Bille go mbeidh creat
rialaithe onnmhairithe cuimsitheach agus éifeachtach ag Éirinn. Ina theannta sin, feabhsóidh
sé cumais chomhlíonta agus fhorfheidhmithe agus soláthróidh sé treoir shoiléir do
gheallsealbhóirí maidir lena n-oibleagáidí maidir le hearraí dé-úsáide agus míleata a
onnmhairiú a chomhlíonadh.
3

3.

Bearta Sriantacha an AE a glacadh i 2020

Is ionstraimí a úsáideann an AE iad smachtbhannaí AE, ar a dtugtar bearta sriantacha an AE
go foirmiúil, chun athrú a dhéanamh ar bheartais nó ar ghníomhaíochtaí tíortha eile. Is féidir
iad a úsáid chun dul i ngleic le sáruithe ar an dlí idirnáisiúnta nó ar chearta an duine, agus
chun an tsíocháin, an daonlathas agus an smacht reachta a chur chun cinn. Is minic a thugtar
bearta sriantacha AE isteach chun rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur i
bhfeidhm. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach Iarscríbhinn VI.
Tá freagracht ar an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus an Roinn Airgeadais as
ionstraimí reachtúla a dhréachtú chun foráil a dhéanamh maidir le pionóis sa dlí náisiúnta as
sáruithe ar bhearta sriantacha AE. Rinne an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus an
tAire Airgeadais caoga dó ionstraim reachtúla nua le linn 2020, d’fhonn éifeacht dhlíthiúil
iomlán a thabhairt in Éirinn do Bhearta Sriantacha AE nua agus nuashonraithe (féach
Iarscríbhinn I le haghaidh sonraí iomlána orthu seo Rialacháin).
Is í an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta an t-údarás inniúil náisiúnta atá freagrach as
gnéithe trádála Bhearta Sriantacha an AE a fhorfheidhmiú.

4. Athbhreithniú ar an mBeartas um Rialú
Easpórtála
Tá córas rialaithe an Aontais Eorpaigh maidir le hearraí dé-úsáide faoi athbhreithniú le roinnt
blianta agus tá reachtaíocht nua á hullmhú chun na rialuithe a nuachóiriú agus a nuashonrú.
Mar thoradh ar an bpróiseas athbhreithnithe seo foilsíodh:
•

Páipéar Uaine ar rialuithe easpórtála dé-úsáide i 20115.

•

Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na
hEorpa ar bheartas rialaithe onnmhairiúcháin i 20146.

•

Fóram Tionscail i 20147.

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0393&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0244&from=EN
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152858.pdf
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•

Tuarascáil ar phróiseas comhairliúcháin phoiblí agus tuarascáil ón gCoimisiún
Eorpach ina dhiaidh sin i 20158.

•

Togra ón gCoimisiún Eorpach, a foilsíodh i Meán Fómhair 2016, chun an Rialachán
Dé-úsáide a athchóiriú, a nuashonrú agus a nuachóiriú 9.

Tá togra an Choimisiúin Eorpaigh faoi réir bhreithniú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus
ag Parlaimint na hEorpa, na comhreachtóirí, a gcaithfidh an dá cheann acu aon nuashonrú ar
an Rialachán Dé-úsáide a cheadú sa deireadh.
Bhreithnigh Parlaimint na hEorpa togra an Choimisiúin i mí Eanáir 2018 agus chuir sí 98 leasú
ar thogra an Choimisiúin chun cinn. I mí an Mheithimh 2019 cheadaigh an Chomhairle
sainordú caibidlíochta d’idirbheartaíocht Trilogue le Parlaimint na hEorpa agus leis an
gCoimisiún Eorpach. An 9 Samhai 2020, tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar
chomhaontú sealadach maidir le téacs deiridh an rialacháin. Meastar go dtiocfaidh an
rialachán nua i bhfeidhm sa chéad leath de 2021.
Áireofar ar bhearta faoin rialachán nua 10:
-

rialuithe onnmhairiúcháin níos déine ar theicneolaíocht cibear-fhaireachais, chun an
teicneolaíocht seo a chosc ó úsáid chun cearta an duine i dtríú tíortha a shárú agus
chun slándáil na hEorpa a chosaint,

-

meicníocht comhordaithe ar leibhéal an AE a cheadaíonn malartú faisnéise i measc
na mballstát maidir le honnmhairiú earraí cibear-fhaireachais;

-

dhá údarú onnmhairiúcháin ginearálta ginearálta AE chun earraí dé-úsáide a
onnmhairiú - ceann le haghaidh earraí cripteagrafacha agus ceann le haghaidh
aistrithe teicneolaíochta laistigh de ghrúpaí faoi chúinsí áirithe;

-

foráil chun comhar idir údaráis cheadúnaithe agus chustaim a fheabhsú;

-

povision do theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, ag ligean, i gcásanna áirithe, do
bhallstát rialuithe onnmhairiúcháin a thabhairt isteach ar bhonn na reachtaíochta arna
bunú ag ballstát eile, rud a cheadaíonn éifeacht trasteorann rialuithe onnmhairiúcháin
na mballstát.;

-

comhchuibhiú na rialacha is infheidhme maidir le cúnamh teicniúil;

-

rialacha tuairiscithe nua a mhéadóidh trédhearcacht don trádáil in earraí dé-úsáide.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_154003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b8f930e-8648-11e6-b07601aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=pdf
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5.

Sonraí Ceadúnais Easpórtála

Ceadúnais Dé-úsáide Aonair
Eisíodh ceithre chéad seachtó a sé (476) ceadúnas dé-úsáide aonair i 2020, méadú 6.9% ar
na 445 ceadúnas a eisíodh i 2019. Tháinig laghdú 19.7% ar luach na n-onnmhairí ar
cheadúnais aonair a eisíodh i 2020 i gcomparáid le 2019, ie, ó € 454.2 milliún go € 364.7
milliún.
Tháinig méadú ar luach ceadúnais Chatagóir 1 (Ábhair speisialta agus trealamh gaolmhar) ó
€ 1.9m i 2019 go € 71.5 i 2020. Tháinig laghdú 55% ar luach na gceadúnas a eisíodh le
haghaidh earraí Chatagóir 3 (Leictreonaic). ó € 212.5 milliún go € 95.3 agus laghdú ar líon na
gceadúnas, ó 50 go 40. Tháinig laghdú 17.4% ar luach na gceadúnas a eisíodh le haghaidh
earraí de Chatagóir 5 (Teileachumarsáid agus Slándáil Faisnéise) ó € 234.4m i 2019 go dtí €
193.6m, ach léirigh sé seo méadú 11.1% ar líon na gceadúnas a eisíodh, ó 341 go 379.
Ionchorpraíonn go leor táirgí caighdeánacha TFC gnó, idir chrua-earraí agus bhogearraí (e.g.
stóráil sonraí, líonrú, cibearshlándáil), criptiú láidir chun críocha slándála agus dá bhrí sin tá
siad faoi réir Rialuithe Easpórtála.

Ceadúnais Dhé-úsáide Domhanda
Údaraíonn ceadúnais dhomhanda lastais iolracha de raon sonraithe earraí agus
teicneolaíochta chuig tír chinn scríbe amháin nó níos mó agus féadfaidh an Roinn iad a eisiúint
do chuideachtaí a bhfuil líon an-ard d’onnmhairí riosca íseal acu. Mar sin féin, ní eisítear iad
ach tar éis dian-mheasúnaithe riosca ar na hearraí agus na tíortha lena mbaineann agus ar
stair chomhlíonta an onnmhaireora. Tá na hearraí agus na tíortha a chumhdaítear faoi réir a
gceadaithe ag an Roinn agus tá siad sonraithe ar an gceadúnas.
Ina theannta sin, eisítear ceadúnais onnmhairiúcháin dé-úsáide domhanda faoi réir roinnt
coinníollacha dochta, mar shampla toirmeasc ar a n-úsáid le haghaidh onnmhairí chuig
úsáideoirí deiridh slándála míleata, póilíní nó Stáit. Ní mór do shealbhóirí ceadúnais
domhanda iarratas a dhéanamh ar cheadúnas dé-úsáide aonair má tá sé ar intinn acu
onnmhairiú chuig na catagóirí úsáideoirí deiridh sin.
Bhí fiche trí cheadúnas dé-úsáide domhanda in úsáid i 2020, an líon céanna agus a bhí I
2019. Ba é luach na n-onnmhairí iarbhír a tuairiscíodh faoi cheadúnais dhomhanda dé-úsáide
6

i 2020 ná € 1,481.6m i gcomparáid le € 1,897.8m i 2019. Onnmhairí faoi cheadúnas domhanda
i 2020 bhí siad le haghaidh míreanna de Chatagóir 5 (Teileachumarsáid agus Slándáil
Faisnéise).

Ceadúnais Mhíleata
Coinníonn an AE liosta de threalamh míleata, ar a dtugtar Comhliosta Míleata an AE. Tá 22
chatagóir trealaimh ar an Liosta (féach Iarscríbhinn III). Teastaíonn ceadúnas chun trealamh
a aistriú ar an liosta seo laistigh den AE, chomh maith le haghaidh onnmhairí chuig tríú tír (i.e.
lasmuigh den AE).
I rith 2020, eisíodh 135 ceadúnas míleata aonair, le luach iomlán de € 96.7m. Cuirtear é seo
i gcomparáid le 99 ceadúnas i 2019, le luach iomlán de € 37.6m.
Ba é an chatagóir is mó d’onnmhairí ceadúnaithe míleata i 2020 ná TFC d’iarratais mhíleata,
arbh ionann é agus níos mó ná € 42 milliún de na ceadúnais. Eisíodh sé cheadúnas maidir le
honnmhairiú arm tine pearsanta le haghaidh fiaigh nó spóirt.
Eisíodh dhá cheadúnas míleata domhanda i 2020, an líon céanna le 2019. Ba é luach na nonnmhairí sin i 2020 ná € 11.7m, méadú ar an € 4.7m ó 2019.

Ceadúnais Bróicéireachta
Teastaíonn ceadúnas bróicéireachta nuair a bhíonn duine nó eintiteas ag idirbheartú nó ag
socrú idirbheart chun earraí rialaithe a cheannach, a dhíol nó a sholáthar ó thríú tír go tríú tír
eile; ón Stát go tríú tír; nó ó bhallstát eile go tríú tír.
Eisíodh ceadúnas bróicéireachta amháin i 2020.

Cosaint Sonraí
Tá sé i gceist ag an tuarascáil seo an oiread trédhearcachta agus is féidir a sholáthar maidir
le gníomhaíocht ceadúnaithe. Mar sin féin, tá meas ag an Roinn freisin ar íogaireacht tráchtála
agus rúndacht na faisnéise a sholáthraíonn onnmhaireoirí. Tá freagracht ar an Roinn freisin
pearsanra agus saoráidí onnmhaireoirí a chosaint. Dá bharr sin, tuairiscítear sonraí
onnmhairiúcháin i bhfoirm chomhiomlánaithe.
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Sa tábla thíos leagtar amach faisnéis achomair maidir le líon agus luach na gceadúnas a
dheonaigh an Roinn le linn 2019 agus 2020. Tá faisnéis staitistiúil níos mionsonraithe leagtha
amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an tuarascáil seo.

Sonraí Achoimre ar Uimhreacha agus Luachanna Ceadúnais a
Eisíodh
Cineál Ceadúnais

Líon de réir bliana

Luach de réir bliana€

2020

2019

2020

476

445

364.7m

454.2m

23

23

1,481.6m

1,897.8m

135

99

96.7m

37.6m

Míleata Domhanda

2

2

11.7m

4.7m

Bróicéireacht

1

0

0.1m

0.0m

636

569

1,954.8m

2,394.3m

Dé-Úsáid Aonair
Dé-Úsáid Dhomhanda
Míleata Aonair

IOMLÁN

6.

2019

Iarratais ar Cheadúnas a Mheas

Díríonn an measúnú ar iarratais ar cheadúnas ar fhíorú, a mhéid is féidir, go n-úsáidfidh an túsáideoir deiridh an earra atá le honnmhairiú le haghaidh na húsáide deiridh luaite, agus ní
úsáidfear í chun críche aindleathaí, m.sh. le hairm ollscriosta nó chun cearta an duine a shárú.
Éascaíonn na cosaintí a chuimsítear sa chóras ceadúnaithe seiceálacha láidre agus crosseiceálacha ina leith seo.
Téann an Roinn i gcomhairle leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála maidir le gach
iarratas ar cheadúnas. Téann sé i gcomhairle freisin le húdaráis cheadúnaithe
onnmhairiúcháin eile an AE agus idirnáisiúnta, de réir mar is cuí.
I 2020, diúltaíodh 22 iarratas ar cheadúnas onnmhairiúcháin, i gcomparáid le 38 séanadh i
2019. Rinneadh na séantaí seo ar fhorais breithnithe faoin úsáid deiridh atá beartaithe, cosaint
chearta an duine, an riosca atreoraithe agus smachtbhannaí AE.
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Critéir Mheasúnaithe
Leagtar amach sa Rialachán Dé-úsáide na critéir chun cinneadh a dhéanamh maidir le
ceadúnas dé-úsáide aonair nó domhanda a dheonú nó a dhiúltú. Ceanglaítear le hAirteagal
12 go gcuirfidh na Ballstáit gach breithniú ábhartha san áireamh:
a) Na hoibleagáidí agus na tiomantais ar ghlac gach duine acu mar chomhaltaí de na
córais neamh-iolraithe idirnáisiúnta ábhartha agus de na socruithe rialaithe
onnmhairiúcháin, nó trí chonarthaí idirnáisiúnta ábhartha a dhaingniú.
b) A n-oibleagáidí faoi smachtbhannaí arna bhforchur ag comhshuíomh nó ag
comhghníomhaíocht arna ghlacadh ag an gComhairle nó ag cinneadh ón Eagraíocht
um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (OSCE) nó le rún ceangailteach ó Chomhairle
Slándála na Náisiún Aontaithe .
c) Breithnithe ar bheartas náisiúnta eachtrach agus slándála, lena n-áirítear iad siúd a
chumhdaítear le Comhshuíomh na Comhairle 2008/944 / CFSP an 8 Nollaig 2008 lena
sainítear comhrialacha lena rialaítear rialú ar onnmhairí teicneolaíochta agus trealaimh
mhíleata.
d) Breithnithe maidir leis an úsáid deiridh atá beartaithe agus an riosca atreoraithe.
Leagtar amach sa Chomhshuíomh, dá dtagraítear i bpointe (c) thuas, comhchritéir ar cheart
iarratais ar onnmhairí earraí míleata a mheas ina gcoinne. Seo a leanas iad:
Critéar a hAon: Meas ar oibleagáidí agus tiomantais idirnáisiúnta na mBallstát, go
háirithe smachtbhannaí arna nglacadh ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe
nó ag an Aontas Eorpach, comhaontuithe ar neamh-iomadú agus ábhair eile, chomh
maith le hoibleagáidí idirnáisiúnta eile.
Critéar a Dó: Meas ar chearta an duine sa tír is ceann scríbe deiridh chomh maith le
meas ag an tír sin ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta.
Critéar a Trí: Staid inmheánach i dtír an chinn scríbe dheiridh, mar fheidhm de
theannas nó de choimhlintí armtha a bheith ann.
Critéar a Ceathair: Síocháin, slándáil agus cobhsaíocht réigiúnach a chaomhnú.
Critéar a Cúig: Slándáil náisiúnta na mBallstát agus na gcríoch a bhfuil Ballstát
freagrach as a gcaidreamh seachtrach, chomh maith le tíortha cairdiúla agus
gaolmhara.
Critéar a Sé: Iompar na tíre ceannaitheoirí maidir leis an bpobal idirnáisiúnta, go
háirithe

maidir

lena

dearcadh

i

leith

na

sceimhlitheoireachta,

comhghuaillíochtaí agus a meas ar an dlí idirnáisiúnta.
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cineál

a

Critéar a Seacht: Riosca a bheith ann go ndéanfar an teicneolaíocht nó an trealamh
míleata a atreorú laistigh de thír an cheannaitheora nó a athonnmhairiú faoi
choinníollacha neamh-inmhianaithe.
Critéar a hOcht: Comhoiriúnacht onnmhairí na teicneolaíochta nó an trealaimh
mhíleata le hacmhainn theicniúil agus eacnamaíoch na tíre is faighteoir, ag cur san
áireamh an inmhianaitheacht gur cheart do stáit freastal ar a riachtanais dlisteanacha
slándála agus cosanta leis an atreorú is lú d’acmhainní daonna agus eacnamaíocha
d’armálacha.

7.

For-rochtain agus Forfheidhmiú

Ba dhúshlán ar leith é srianta Covid-19 do ghníomhaíochtaí For-rochtana agus Forfheidhmithe
na Roinne le linn 2020. Mar sin féin, thug Oifigigh Comhlíonta agus Forfheidhmithe na Roinne
os cionn 20 cuairt ar láithreáin i rith na bliana, nuair a ceadaíodh srianta. Ina theannta sin,
chun fócas láidir na Roinne ar chomhlíonadh a choinneáil, rinne Oifigigh os cionn 80
caidreamh comhlíonta le honnmhaireoirí beagnach.
Le linn 2020 chuir an Roinn tús le hathbhreithniú ar théarmaí agus ar choinníollacha do gach
catagóir de cheadúnais onnmhairiúcháin, lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach agus
comhréireach. Tá an t-athbhreithniú seo ar siúl go leanúnach agus críochnófar é i 2021.
Tá an Roinn tiomanta i gcónaí do chúnamh a thabhairt do FBManna maidir le Rialuithe
Easpórtála a chomhlíonadh. Ag tógáil ar an rath a bhí ar a treoirleabhar simplí Béarla maidir
le Rialuithe Easpórtála a foilsíodh i 2019, i 2020 chuir an Roinn físeán gairid faisnéise ar fáil
maidir le Rialuithe Easpórtála.
Déanann an Roinn monatóireacht ar onnmhairí earraí rialaithe i ndlúthchomhar leis na
Coimisinéirí Ioncaim. Mar chuid den chomhoibriú seo, déanann na Coimisinéirí Ioncaim
mionsonraí faoi idirbhearta onnmhairiúcháin áirithe atá ar feitheamh chuig tíortha atá faoi réir
smachtbhannaí trádála a tharchur chuig an Roinn sula gceadaítear dóibh dul ar aghaidh. Le
linn 2020 atreoraigh na Coimisinéirí Ioncaim 165 ar feitheamh onnmhairí chuig an Roinn lena
athbhreithniú.
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Iarscríbhinn I - Rialacháin na hÉireann maidir le
Smachtbhannaí an AE
1. Bearta Sriantacha maidir le Gníomhaíochtaí
Airm Cheimiceacha
1. S.I. Uimh. 617/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i
gcoinne Iomadú agus Úsáid Airm Cheimiceacha) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
2018/1542 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha i gcoinne iomadú agus
úsáid arm ceimiceach. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Cibear-ionsaithe
1. S.I. Uimh. 361/2020 - Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha i
gcoinne Cibear-ionsaithe atá ag bagairt ar an Aontas nó a Bhallstáit) 2020
2. S.I. Uimh. 494/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha i gcoinne
Cibear-ionsaithe atá ag bagairt ar an Aontas nó a Bhallstáit) (Uimh. 2) 2020
3. S.I. Uimh. 607/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha i gcoinne
Cibear-ionsaithe atá ag bagairt ar an Aontas nó a Bhallstáit) (Uimh. 3) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
2019/796 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha i gcoinne cibear-ionsaithe
atá ag bagairt ar an Aontas nó a Bhallstáit. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.
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•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

ISIL/Al-Qaeda
1. S.I. Uimh. 360 / 2020- Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir
le ISIL (Da’esh) agus Al-Qaeda agus daoine, eintitis nó comhlachtaí nádúrtha agus
dlíthiúla a bhaineann leo) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
2016/1686 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le daoine,
eintitis agus comhlachtaí nádúrtha agus dlíthiúla a shainaithin an Chomhairle mar dhaoine a
bhfuil baint acu le ISIL (Da 'esh) agus Al-Qaeda.

1. Uimh. 108/2020 S.I. Uimh.
2. IR Uimh. 168/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe a
Bhaineann le hEagraíochtaí ISIL (Da'esh) agus Al-Qaida) (Uimh. 2) 2020
3. IR Uimh. 211/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe a
Bhaineann le hEagraíochtaí ISIL (Da'esh) agus Al-Qaida) (Uimh. 3) 2020
4. IR Uimh. 286/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe a
Bhaineann le hEagraíochtaí ISIL (Da'esh) agus Al-Qaida) (Uimh. 4) 2020
5. IR Uimh. 493/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe a
Bhaineann le hEagraíochtaí ISIL (Da'esh) agus Al-Qaida) (Uimh. 5) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
881/2002 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le daoine,
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eintitis agus comhlachtaí nádúrtha agus dlíthiúla a shainaithin an Chomhairle mar dhaoine a
bhfuil baint acu le ISIL (Da 'esh) agus Al-Qaeda.

Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar ghníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le ISIL (Da’esh) agus Al-Qaeda agus daoine, eintitis
nó comhlachtaí nádúrtha agus dlí a bhfuil baint acu leo.

Sceimhlitheoireacht
1. S.I. Uimh. 105/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe d’fhonn an
Sceimhlitheoireacht a Chomhrac) 2020
2. S.I. Uimh. 362/2020 - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)
2005 (Alt 42) (Bearta Sriantacha maidir le Daoine agus Aonáin Áirithe d’fhonn an
Sceimhlitheoireacht a Chomhrac) (Uimh. 2) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
2580/2001 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sonracha chun an sceimhlitheoireacht
a chomhrac. Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.
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•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

2. Bearta Sriantacha maidir le Tíortha

An Bhealarúis
1. S.I. Uimh. 491 / 20
20- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an mBealarúis) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE)
765/2006 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an
mBealarúis. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar earraí a dhíol / a onnmhairiú a d'fhéadfaí a úsáid chun críocha faoi chois
inmheánach agus ar sholáthar seirbhísí a bhaineann leis an trealamh sin.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an mBealarúis.
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An Bhurúin
1. S.I. Uimh. 68 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an
mBurúin) 2020
2. S.I. Uimh. 615 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an
mBurúin) (Uimh. 2) 2020

Déanann na Rialacháin seo foráil maidir le bearta sriantacha atá i Rialachán (AE) 2015/1755
na Comhairle, arna leasú, a fhorfheidhmiú maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an
mBurúin. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Poblacht na hAfraice Láir
1. S.I. Uimh. 67/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Poblacht na hAfraice Láir) 2020
2. S.I. Uimh. 390/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha maidir
le Poblacht na hAfraice Láir) (Uimh. 2) 2020
3. S.I. Uimh. 616/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Poblacht na hAfraice Láir) (Uimh. 3) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
224/2014 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Poblacht na
hAfraice Láir. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
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•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar ghníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata nó pearsanra amhais armtha.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le Poblacht na hAfraice Láir.

Daonlathach Phoblacht na Cóiré
1. S.I. Uimh. 391/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha
maidir le Poblacht Dhaonlathach na Cóiré) 2020
2. S.I. Uimh. 618/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha
maidir le Poblacht Dhaonlathach na Cóiré) (Uimh. 2) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE)
2017/1509 na Comhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Poblacht
Dhaonlathach na Cóiré (DPRK). Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar ghníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata.

•

Toirmisc ar shrianta onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin ar earraí agus earraí déúsáide a d’fhéadfadh cur le cláir núicléacha nó airm DPRK.

•

Toirmisc ar earraí só a onnmhairiú.

•

Srianta onnmhairiúcháin agus iompórtála maidir le hór, miotail lómhara agus
diamaint agus bróicéireacht, cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais a sholáthar
maidir leis na míreanna seo.
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•

Srianta onnmhairiúcháin maidir le nótaí bainc agus monaíocht DPRK.

•

Srianta iompair.

•

Smachtbhannaí airgeadais agus infheistíochtaí.

•

Toirmisc earnála maidir le hór a sholáthar agus mianta agus mianraí áirithe.

•

Toirmisc ar bhreosla eitlíochta a dhíol nó a sholáthar.

•

toirmeasc ar leachtanna gáis nádúrtha a dhíol le DPRK.

•

toirmeasc ar allmhairí teicstíle ó DPRK.

•

toirmisc ar tháirgí peitriliam scagtha agus amhola a dhíol le DPRK.

•

toirmeasc ar aistrithe ó long go long chuig soithí faoi bhratach DPRK nó uathu a
éascú.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le DPRK.

Poblacht Dhaonlathach an Chongó
1. S.I. Uimh. 66/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Poblacht Dhaonlathach an Chongó) 2020
2. S.I. Uimh. 392/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha maidir
le Poblacht Dhaonlathach an Chongó) (Uimh. 2) 2020
3. S.I. Uimh. 619/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha maidir
le Poblacht Dhaonlathach an Chongó) (Uimh. 3) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
1183/2005 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Poblacht
Dhaonlathach an Chongó. Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.
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•

Toirmisc ar ghníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le Poblacht Dhaonlathach an Chongó.

An Éigipt
1- S.I. Uimh. 111/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Éigipt) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
270/2011 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Éigipt.
Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

An Iaráin
1. 388/2020 S.I. - Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha
maidir leis an Iaráin) 2020
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Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
359/2011 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Iaráin.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
o

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe
áirithe.

o

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine
agus na heintitis liostaithe.

Toirmisc ar:
o

díol / onnmhairiú earraí a d'fhéadfaí a úsáid chun críocha faoi chois
inmheánach agus trealamh liostaithe eile.

o

gníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí a d'fhéadfaí a úsáid le
haghaidh brú inmheánach nó trealamh liostaithe eile.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

1. S.I. Uimh. 389/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Iaráin) (Uimh. 2) 2020
2. Uimh. 622/2020 S.I. - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha maidir
leis an Iaráin) (Uimh. 3) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
267/2012 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Iaráin.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar theicneolaíocht diúracán a sholáthar.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh
nó idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

•

Córais údaraithe i ndáil le:
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o

Earraí áirithe a sholáthar a bhaineann le gníomhaíochtaí áirithe cumhachta
núicléiche.

o

Bogearraí Pleanála Acmhainní Fiontraíochta a sholáthar atá deartha le
húsáid i ngníomhaíochtaí núicléacha agus míleata.

o

Soláthar miotail áirithe.

Tá lánchosc arm i bhfeidhm maidir leis an Iaráin.

An Iaráic
1. S.I. Uimh. 104/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Iaráic) 2020
2. S.I. Uimh. 712/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Iaráic) (Uimh. 2) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
1210/2003 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Iaráic.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe agus srianta ar thrádáil in earraí cultúrtha.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an Iaráic.

Libia
1. S.I. Uimh. 110/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Libia) 2020
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2. S.I. Uimh. 363/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Libia) (Uimh. 2) 2020
3. S.I. Uimh. 492/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Libia) (Uimh. 3) 2020

Déanann na Rialacháin seo foráil maidir le bearta sriantacha atá i Rialachán (AE) 2016/44 na
Comhairle, arna leasú, a fhorfheidhmiú maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Libia.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

•

Toirmisc on:
o

díol / onnmhairiú agus allmhairiú earraí a d'fhéadfaí a úsáid chun críocha faoi
chois inmheánach.

o

gníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata, earraí a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú inmheánach nó pearsanra
armtha armtha a sholáthar.

o

Gníomhaíochtaí a bhaineann le soithí áirithe d’fhonn onnmhairiú amhola amh
a chosc ón Libia.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an Libia.

Mailí
1. S.I. Uimh. 103/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Mailí) 2020
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Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán na
Comhairle (AE) 2017/1770, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Mailí.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Maenmar / Burma
1. S.I. Uimh. 169/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Maenmar / Burma) 2020
Déanann na Rialacháin seo foráil maidir le bearta sriantacha atá i Rialachán (CE) Uimh.
401/2013 ón gComhairle a fhorfheidhmiú maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Maenmar
/ Burma. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Toirmisc ar ghníomhaíochtaí áirithe a sholáthar i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht
mhíleata.

•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Srianta ar:
o

earraí a onnmhairiú a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú inmheánach.

o

trealamh, teicneolaíocht nó bogearraí monatóireachta teileachumarsáide
áirithe a onnmhairiú.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le Maenmar / Burma.
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Nicearagua
1. S.I. Uimh. 70/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Nicearagua) 2020
2. S.I. Uimh. 387/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Nicearagua) (Uimh. 2) 2020

Déanann na Rialacháin seo foráil maidir le bearta sriantacha atá i Rialachán (AE) 2019/1716
na Comhairle, arna leasú, a fhorfheidhmiú maidir le bearta sriantacha a bhaineann le
Nicearagua. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Poblacht na Guine
1. S.I. Uimh. 72/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Poblacht na Guine) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
1284/2009 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le Poblacht na
Guine. Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.
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An tSomáil
1. S.I. Uimh. 107/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir
leis an tSomáil) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE)
147/2003 ón gComhairle, arna leasú, agus i Rialachán na Comhairle (AE) 356/2010, arna
leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an tSomáil. Cuimsíonn éifeacht na mbeart
seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmeasc ar gualaigh a allmhairiú ón tSomáil.

•

Ceanglas ar Bhallstáit gach lasta chuig agus ón tSomáil ar a gcríoch a iniúchadh, má
tá faisnéis acu go bhfuil earraí toirmiscthe sa lasta.

•

Ceanglas ar Bhallstáit a bheith ar an airdeall maidir le soláthar, díol nó aistriú earraí
chuig an tSomáil earraí nach bhfuil faoi réir an lánchosc arm agus thar an gcomhairle
theicniúil ghaolmhar, cúnamh agus oiliúint airgeadais agus eile.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as mainneachtain
treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí
agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an tSomáil.

An tSiria
1. S.I. Uimh. 69/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an
tSiria) 2020
2. S.I. Uimh. 393/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an tSiria) (Uimh. 2) 2020
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3. S.I. Uimh. 620/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an tSiria) (Uimh. 3) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
36/2012 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an tSiria.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Réimse leathan srianta airgeadais agus trádála lena n-áirítear reo cistí agus acmhainní
eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmeasc ar éilimh a dhéanann daoine áirithe a shásamh i ndáil le haon chonradh nó
idirbheart a ndéanann na bearta a fhorchuirtear leis an Rialachán difear dó.

•

Srianta ar:
o

earraí dé-úsáide a onnmhairiú a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú
inmheánach.

o

srianta ar onnmhairiú trealaimh áirithe le húsáid sna hearnálacha ola agus gáis
agus earraí só áirithe.

o

seirbhísí airgeadais áirithe a sholáthar agus infheistíocht i dtionscadail
bhonneagair áirithe.

o

trádáil in earraí cultúrtha; agus srianta ar allmhairí ar amhola, táirgí peitriliam,
diamaint agus miotail lómhara.

Foráiltear leis na Rialacháin seo go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint
chun éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin seo cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as
mainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na
smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an tSiria.

An Túinéis
1. S.I. Uimh. 71/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an
Túinéis) 2020
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Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
101/2011 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Túinéis.
Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

An Tuirc
1. S.I. Uimh. 109/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Tuirc) 2020
2. S.I. Uimh. 606/2020 - Rialacháin 2020 ón Aontas Eorpach (Bearta Sriantacha maidir
leis an Tuirc) (Uimh. 2) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (AE) Uimh.
2019/1890 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Tuirc.
Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.
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An Úcráin
1. S.I. Uimh. 106 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir
leis an Úcráin) 2020
2. 364/2020 - Rialacháin 2020 an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis
an Úcráin) (Uimh. 2) 2020
3. S.I. Uimh. 490 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir
leis an Úcráin) (Uimh. 3) 2020

Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
208/2014 ón gComhairle, arna leasú, Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle,
Rialachán ón gComhairle (AE) UIMH 692/2014, arna leasú, agus le Rialachán ón gComhairle
(AE) Uimh. 833/2014, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an Úcráin.
Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Réimse leathan srianta airgeadais agus trádála lena n-áirítear reo cistí agus acmhainní
eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmeasc ar earraí a thionscnaíonn sa Crimea nó Sevastopol a allmhairiú isteach san
AE agus a sholáthraíonn, go díreach nó go hindíreach, maoiniú nó cúnamh airgeadais
a bhaineann leis an allmhairiú sin.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Veiniséala
1. S.I. Uimh. 64 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
Veiniséala) 2020
2. S.I. Uimh. 386 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir
le Veiniséala) (Uimh. 2) 2020
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3. 621/2020 S.I. Uimh. 621 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta
Sriantacha maidir le Veiniséala) (Uimh. 3) 2020

Déanann na Rialacháin seo foráil maidir le bearta sriantacha atá i Rialachán (CE) Uimh.
2017/2063 na Comhairle a fhorfheidhmiú maidir le bearta sriantacha a bhaineann le
Veiniséala. Cuimsíonn éifeacht na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Srianta ar:
o

earraí a onnmhairiú a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh brú inmheánach.

o

trealamh, teicneolaíocht nó bogearraí monatóireachta teileachumarsáide
áirithe a onnmhairiú.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin freisin cionta mar gheall ar shárú ar Rialachán na Comhairle nó mar
gheall ar mhainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i
bhfeidhm na smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.

Éimin
1. S.I. Uimh. 167 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir le
hÉimin) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
1352/2014 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann le hÉimin.
Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Ceanglas ar Bhallstáit gach lasta chuig agus ó Éimin ina gcríoch a iniúchadh, má tá
faisnéis acu go bhfuil earraí toirmiscthe sa lasta.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
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Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as
mainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na
smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir le hÉimin.

An tSiombáib
1. S.I. Uimh. 65 / 2020- Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bearta Sriantacha maidir leis an
tSiombáib) 2020
Foráiltear leis na Rialacháin seo do fhorfheidhmiú beart sriantach atá i Rialachán (CE) Uimh.
314/2004 ón gComhairle, arna leasú, maidir le bearta sriantacha a bhaineann leis an
tSiombáib. Cuimsíonn éifeachtaí na mbeart seo:
•

Reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine agus eintiteas liostaithe áirithe.

•

Toirmisc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a sholáthar do na daoine agus na
heintitis liostaithe.

•

Toirmisc ar earraí a dhíol / a onnmhairiú a d'fhéadfaí a úsáid chun críocha faoi chois
inmheánach agus ar sholáthar seirbhísí a bhaineann leis an trealamh sin.

Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfaidh údaráis inniúla an Stáit treoracha a eisiúint chun
éifeacht iomlán a thabhairt do na smachtbhannaí.
Cruthaíonn na Rialacháin cionta freisin as sárú Rialachán na Comhairle nó as
mainneachtain treoracha údaráis inniúla an Stáit a chomhlíonadh maidir le cur i bhfeidhm na
smachtbhannaí agus foráiltear do phionóis iomchuí.
Tá lánchosc arm i bhfeidhm freisin maidir leis an tSiombáib.
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Iarscríbhinn II - Staitisticí Ceadúnais Easpórtála
2020
Sonraí Achoimre ar Uimhreacha agus Luachanna Ceadúnais a
Eisíodh
Cineál Ceadúnais

Líon de réir bliana

Luach de réir bliana€

2020

2019

Dé-Úsáid Aonair

476

445

364.7m

454.2m

Dé-Úsáid Dhomhanda

23

23

1,481.6m

1,897.8m

Míleata Aonair

135

99

96.7m

37.6m

Míleata Domhanda

2

2

11.7m

4.7m

Bróicéireacht

1

0

0.1m

0.0m

636

569

1,954.8m

2,394.3m

IOMLÁN
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2020

2019

Ceadúnais Dé-úsáide Aonair de réir Catagóire
2020
Catagóir 11

No.

2019

Luach

No.

Ceadúnais €

2018

Luach

No.

Ceadúnais €

Luach
Ceadúnais €

1

11

71.5m

12

1.9 m

15

2.4 m

2

25

0.5m

26

2.6 m

36

0.1 m

3

40

95.3m

50

212.5 m

51

147.3 m

5

379

193.6m

341

234.4 m

315

258.3 m

7

12

0.7m

7

1.9 m

20

1.6 m

4,6 & clásal
uileghabhálach

9

3.1m

9

0.9 m

7

1.0 m

Iomlán

476

364.7m

445

454.2m

444

410.8 m

11

Freagraíonn na catagóirí dóibh siúd atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an
Rialachán Dé-úsáide (féach Iarscríbhinn IV den tuarascáil seo). Níor eisíodh aon cheadúnais
d’onnmhairí earraí i gcatagóirí 0, 8 & 9 i 2020
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Ceadúnais Dé-úsáide Domhanda de réir Catagóire

Catagóir 12

2020

2019

2018

€

€

€

Uimh. Luach

Uimh.

Luach

Uimh.

Luach

1

1

0.0m

0

0.0 m

2

0.0 m

2

1

0.0m

0

0.0 m

2

0.1 m

3

8

0.0m

13

1.0 m

5

2.5m

4

1

0.0m

4

0.0 m

2

0.0 m

5

23

1,481.6m

23

1,797.8 m

23

3,154.5 m

6

1

0.0m

0

0.0 m

2

0.0 m

7

1

0.0m

0

0.0 m

1

0.0 m

23

1,481.6m

23

1,897.8

23

3,157.1 m

Iomlán13

12

Freagraíonn na catagóirí dóibh siúd atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an
Rialachán Dé-úsáide (féach Iarscríbhinn IV den tuarascáil seo), níor eisíodh aon cheadúnais le
haghaidh míreanna i gcatagóirí 0, 8 & 9 i 2020.
13

Féadfaidh míreanna ó níos mó ná catagóir amháin a bheith san áireamh i gceadúnas domhanda
agus, i gcás gur taifeadadh é i ngach catagóir, e.g., áireofar ceadúnas domhanda lena n-áirítear táirgí
i gcatagóirí 3 agus 4 i gcomhaireamh na gceadúnas domhanda don dá chatagóir. Dá bhrí sin, ní
aontóidh an tsuim os cionn an cholúin de líon na gceadúnas le fíorlíon na gceadúnas, a taifeadadh sa
tsraith bhun.
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Ceadúnais Dé-úsáide Aonair de réir Catagóire agus Ceann Scríbe
2020

Ceann Scríbe

Catagóir
1

2

3

Líon
Eisithe

Luach €

Ceanada

3

19,941

An tSile

1

210,689

An tSín

1

125,089

Georgia

1

965

Hong Cong (An tSín)

1

69,471,834

An Araib Shádach

1

1,499,957

Taiwan (An tSín)

1

6,378

An Téalainn

1

168,357

Stáit Aontaithe

1

10,000

An tSín

6

411,381

An India

1

957

Iosrael

3

7,472

An Mhalaeisia

2

4,778

Catar

2

4,194

An Araib Shádach

1

1,381

Singeapór

1

587

An Chóiré Theas / Poblacht na Cóiré

1

641

Taiwan (An tSín)

1

1,550

An Téalainn

1

575

An Tuirc

3

20,000

Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

3

2,304

An tSín

19

7,719,476

Hong Cong (An tSín)

1

3,650

An India

1

10,038,336
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5

An Mhalaeisia

5

12,039,324

Na hOileáin Fhilipíneacha

5

27,285,008

An Rúis

3

186,000

Singeapór

2

21,179,157

An Chóiré Theas / Poblacht na Cóiré

4

16,839,271

Albáin

1

62,000

An Ailgéir

2

1,531,439

An Airgintín

1

9,000,000

Asarbaiseáin

2

1,900,803

Bairéin

6

3,712,417

An Bhealarúis

2

144,503

Beirmiúda

1

18,000

An Bholaiv

1

11,700

An Bhrasaíl

5

6,821,957

Camarún

1

892

An tSín

24

12,337,333

An Cholóim

2

2,737

Cósta Eabhair

1

1,323

Eacuadór

1

396,000

An Éigipt

13

6,852,950

Polainéis na Fraince

3

1,695

An Ghaimbia

1

507,687

An Seoirsia

2

221,044

Gána

1

691

Hong Cong (An tSín)

34

6,675,298

An India

18

14,758,762

An Indinéis

2

1,444,374

An Iaráic

1

28,610

Iosrael

24

9,688,263

An tSeapáin

1

891

34

An Iordáin

5

3,008,127

An Chasacstáin

3

1,445,823

An Chéinia

2

2,972,048

An Chosaiv

1

1,540,098

Cuáit

7

1,963,450

An Chirgeastáin

1

102,484

Macadóine

3

21,348

Madagascar

1

892

An Mhalaeisia

2

8,900

Oileán Mhuirís

1

1,487,134

Meicsiceo

2

1,583

An Mholdóiv

1

91,788

Montainéagró

1

22,143

Maracó

5

2,064,965

An Nigéir

3

3,435

An Iorua

1

60,000

Óman

7

2,200,129

Peiriú

1

1,532,269

An Phacastáin

2

1,465,855

Catar

30

25,772,918

An Rúis

11

879,293

Ruanda

1

390,794

An Araib Shádach

26

11,369,524

An tSeineagáil

1

691

An tSeirbia

3

126,536

Siarra Leon

1

507,687

Singeapór

18

3,794,069

an Afraic Theas

4

1,736,499

An Chóiré Theas / Poblacht na Cóiré

13

14,867,459

Taiwan (An tSín)

4

1,638,573

An Téalainn

4

2,891,461
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6

7

clásal
uileghabhálach

Tóga

1

910,000

Oileán na Tríonóide agus Tobága

1

1,437,180

An Túinéis

1

1,514,190

An Tuirc

1

82

An Úcráin

20

10,134,314

Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

32

13,294,291

Uragua

2

2,966,559

Vítneam

4

3,177,050

Éimin

1

32,000

An tSiombáib

1

16

Asarbaiseáin

1

3,300

An India

1

1,664

An Mhalaeisia

1

269,370

Peiriú

1

435,500

Na hOileáin Fhilipíneacha

2

295,289

An Tuircméanastáin

1

2,115,919

An tSín

1

15,570

An Indinéis

1

65,740

An Chóiré Theas / Poblacht na Cóiré

10

656,643

An India

1

19,271

An Tuirc

1

38,991

Iomlán

476

36

364,731,535

Ceadúnais Mhíleata Aonair de réir Catagóire agus Ceann Scríbe
2020
Ceann Scríbe

Cód

Líon na
gCeadúnas
a Eisíodh

Luach na
gCeadúnas €

AN ASTRÁIL

1

11,000

POBLACHT NA SEICE

1

20,534

AN GHEARMÁIN

2

1,316,028

AN CHOSAIV

2

5,791

AN ELVÉIS

2

14,000

AN TUiRC

1

3,530

STÁIT AONTAITHE

3

14,839

ML2

AN GHEARMÁIN

1

171,808

ML3

AN GHEARMÁIN

2

13,007

ML4

AN GHEARMÁIN

1

52,950

AN RÍOCHT AONTAITHE

18

445,237

STÁIT AONTAITHE

2

3,280,000

AN ASTRÁIL

10

1,631,443

CEANADA

1

47,752

AN GHEARMÁIN

2

1,011,753

AN IODÁIL

3

316,250

CÓRAS THEAS / PHOBLACHT NA CÓIR

4

155,000

AN TSUALAINN

1

170,020

STÁIT AONTAITHE

20

39,296,092

AN GHEARMÁIN

1

4,727,000

AN MHALAEISIA

1

20,508

ML1

ML5

ML6

37

SINGEAPÓR

7

495,055

AN SPÁINN

1

50,000

AN EILVÉIS

1

122,400

AN RÍOCHT AONTAITHE

1

1,000,000

ML7

AN PHOLANN

3

375,000

ML9

AN GHEARMÁIN

1

750,000

CATAR

2

224,684

AN GHEARMÁIN

1

150,000

AN IORUA

2

42,940

AN RÍOCHT AONTAITHE

1

556,200

STÁIT AONTAITHE

8

24,112,078

AN FHRAINC

1

14,350

AN RÍOCHT AONTAITHE

2

1,297,800

STÁIT AONTAITHE

5

134,377

CEANADA

2

19,901

AN TSEOIRSIA

2

500

AN GHEARMÁIN

1

106,000

AN RÍOCHT AONTAITHE

3

9,378,029

AN ASTRÁIL

1

100,000

STÁIT AONTAITHE

3

300,000

AN ASTRÁIL

1

50,000

AN INDIA

1

255,323

AN RÍOCHT AONTAITHE

2

4,089,210

ML10

ML11

ML13

ML15

ML21

ML22

38

STÁIT AONTAITHE

4

IOMLÁN

135

39

400,000

€96,748,389

Ceadúnais Mhíleata Chomhiomlánaithe faoi Cheann Scríbe 2020
Líon na
gCeadúnas

Ceann Scríbe

Luachanna
Ceadúnais €

An Astráil

13

1,792,443

Ceanada

3

67,653

Poblacht na Seice

1

20,534

An Fhrainc

2

908,682

Georgia

2

500

An Ghearmáin

13

18,683,194

An India

1

255,323

An Iodáil

4

389,256

An Chosaiv

2

5,791

An Mhalaeisia

1

20,508

An Ísiltír

1

179,450

An Iorua

2

42,940

An Pholainn

3

375,000

Catar

2

224,684

Singeapór

7

495,055

An Chóiré Theas / Poblacht na Cóiré

4

155,000

an Spáinn

1

50,000

An tSualainn

2

346,244

An Eilvéis

3

136,400

An Tuirc

1

3,530

An Ríocht Aontaithe

28

16,779,858

Stáit Aontaithe

45

67,537,386

13714

108,469,431

Iomlán

14

Seo líon iomlán na gceadúnas míleata aonair a eisíodh (135) agus ceadúnais dhomhanda mhíleata
a eisíodh (2).
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Iarscríbhinn III - Achoimre ar Chóid an Liosta Míleata
ML1

Arm tolladh réidh le caighdeán níos lú ná 20 mm, airm eile agus airm uathoibríocha le
cáilíocht 12.7 mm (caliber 0.50 orlach) nó níos lú agus gabhálais, agus comhpháirteanna
atá saindeartha dóibh.

ML2

Airm tolladh réidh le caighdeán 20 mm nó níos mó, airm nó armáil eile le cáilíocht níos mó
ná 12.7 mm (caliber 0.50 orlach), teilgeoirí agus gabhálais, agus comhpháirteanna atá
saindeartha dóibh.

ML3

Feistí armlón agus suiteála fiúsanna, agus comhpháirteanna atá saindeartha dóibh.

ML4

Buamaí, torpedoes, roicéid, diúracáin, gairis agus muirir phléascacha eile agus trealamh
agus gabhálais gaolmhara, agus comhpháirteanna atá saindeartha dóibh.

ML5

Rialú dóiteáin, agus trealamh rabhaidh agus rabhaidh gaolmhar, agus córais bhainteacha,
trealamh tástála agus ailínithe agus frith-áise, atá deartha go speisialta le haghaidh úsáide
míleata, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha dóibh.

ML6

Feithiclí agus comhpháirteanna talún.

ML7

Gníomhairí tocsaineacha ceimiceacha nó bitheolaíocha, "gníomhairí rialaithe círéibe",
ábhair radaighníomhacha, trealamh gaolmhar, comhpháirteanna agus ábhair.

ML8

“Ábhair fuinniúla” agus substaintí gaolmhara.

ML9

Árthaí cogaidh (dromchla nó faoi uisce), trealamh cabhlaigh speisialta, gabhálais,
comhpháirteanna agus soithí dromchla eile.

ML10

"Aerárthaí", "feithiclí níos éadroime ná an t-aer", aerfheithiclí gan foireann, aer-innill agus
trealamh "aerárthach", trealamh agus comhpháirteanna gaolmhara, atá saindeartha nó
modhnaithe le haghaidh úsáide míleata.

ML11

Trealamh leictreonach, nach sonraítear in áit eile ar Chomhliosta Míleata an AE, agus
comhpháirteanna atá deartha go speisialta dó.

ML12

Córais arm fuinnimh cinéiteach ard-treoluais agus trealamh gaolmhar, agus
comhpháirteanna atá saindeartha dóibh.

ML13

Trealamh armúrtha nó cosanta, tógálacha agus comhpháirteanna.
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ML14

‘Trealamh speisialaithe le haghaidh oiliúna míleata’ nó chun cásanna míleata a insamhladh,
insamhlóirí atá saindeartha le haghaidh oiliúna in úsáid aon arm tine nó arm a shonraíonn
ML1 nó ML2, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha dóibh.

ML15

Trealamh íomháithe nó frith-áise, atá deartha go speisialta le haghaidh úsáide míleata, agus
comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha dóibh.

ML16

Forgings, teilgin agus táirgí neamhchríochnaithe eile atá saindeartha le haghaidh earraí a
shonraíonn ML1 go ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 nó ML19.

ML17

Trealamh ilghnéitheach, ábhair agus 'leabharlanna', agus comhpháirteanna atá
saindeartha dóibh.

ML18

Trealamh táirgeachta agus comhpháirteanna.

ML19

Córais arm fuinnimh faoi threoir (DEW), trealamh gaolmhar nó frith-thomhais agus
samhlacha tástála, agus comhpháirteanna atá saindeartha dóibh.

ML20

Trealamh crióigineach agus "sár-seoltánach", agus comhpháirteanna agus gabhálais atá
saindeartha dóibh.

ML21

"Bogearraí."

ML22

"Teicneolaíocht."
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Iarscríbhinn IV - Achoimre ar Chatagóirí Dé-úsáide
Freagraíonn na catagóirí Dé-úsáide dá dtagraítear sa tuarascáil seo dóibh siúd atá leagtha
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Dé-úsáide arna leasú:

Catagóir 0: Ábhair, áiseanna agus trealamh núicléach
Catagóir 1: Ábhair speisialta agus trealamh gaolmhar
Catagóir 2: Próiseáil Ábhair
Catagóir 3: Leictreonaic
Catagóir 4: Ríomhairí
Catagóir 5: Teileachumarsáid agus slándáil faisnéise
Catagóir 6: Braiteoirí agus léasair
Catagóir 7: Nascleanúint agus eitlíocht
Catagóir 8: Mara
Catagóir 9: Aeraspáis agus Tiomáint
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Iarscríbhinn V - Córais Iltaobhacha Iltaobhacha
Tá roinnt réimeanna neamh-iomadú domhanda, iltaobhacha, mar bhonn agus taca ag an
gcreat domhanda le haghaidh rialuithe onnmhairiúcháin ar earraí dé-úsáide. Tá na córais seo
bunaithe ar chomhaontuithe deonacha riaracháin idir na tíortha rannpháirteacha chun
comhoibriú agus slándáil dhomhanda a chosaint. Coinníonn gach réimeas liosta dinimiciúil
d’earraí íogaire atá faoi raon feidhme an réimis, a cheanglaítear ar na tíortha rannpháirteacha
iad a rialú mar gheall ar na rioscaí iomadú a bhaineann leo. Molann agus ceadaíonn
saineolaithe teicniúla ó na tíortha rannpháirteacha nuashonruithe ar na liostaí chun dul chun
cinn sa teicneolaíocht agus forbairtí geo-pholaitiúla a léiriú.
Comhcheanglaíonn liosta an AE d’earraí dé-úsáide na liostaí aonair a tháirgeann na réimis.
Is iad na réimis seo:
➢ Tacaíonn Socrú Wassenaar le rialuithe onnmhairiúcháin a bhaineann le gnáth-airm agus
earraí dé-úsáide thar raon leathan earraí agus teicneolaíochtaí lena n-áirítear ábhair,
ceimiceáin, TFC, muirí agus aeraspáis.15
➢ Tá sé mar aidhm ag Grúpa na hAstráile a chinntiú nach gcuireann onnmhairí le forbairt
arm ceimiceach nó bitheolaíoch.16
➢ Tá sé mar aidhm ag an gCóras Rialaithe Teicneolaíochta Diúracán iomadú diúracán
ballistic agus córais aerfheithiclí gan foireann a chosc atá in ann airm ollscriosta a
sheachadadh.17
➢ Tá sé mar aidhm ag an nGrúpa Soláthraithe Núicléacha iomadú núicléach a chosc trí
onnmhairiú ábhar, trealaimh agus teicneolaíochta is féidir a úsáid chun airm núicléacha a
mhonarú a rialú..18
➢ Tá sé mar aidhm ag an Eagraíocht um Thoirmeasc Airm Cheimiceacha forálacha an
Choinbhinsiúin Airm Cheimiceacha a chur i bhfeidhm chun domhan a bhaint amach saor
ó airm cheimiceacha.19

Glacann Éire páirt i ngach ceann de na cúig réimeas.

15

Féach <http://www.wassenaar.org>.
Féach <http://www.australiagroup.net/en>.
17 Féach <http://mtcr.info>.
18 Féach <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en>.
19 Féach <https://www.opcw.org>.
16
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Iarscríbhinn VI - Bearta Sriantacha an AE
Is uirlis de chuid Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an AE (CFSP) bearta sriantacha,
nó smachtbhannaí. Cuireann an AE gach smachtbhanna a chuireann na Náisiúin Aontaithe i
bhfeidhm. Ina theannta sin, féadfaidh an AE smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe a threisiú
trí bhearta níos déine agus breise a chur i bhfeidhm. I gcás go measann an AE gur gá é,
féadfaidh sé a chinneadh smachtbhannaí uathrialacha a fhorchur.
Príomhchuspóirí smachtbhannaí an AE
•

Luachanna, leasanna bunúsacha agus slándáil an AE a chosaint;

•

Síocháin a chaomhnú;

•

An daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus Prionsabail an dlí
idirnáisiúnta a chomhdhlúthú agus tacú leo;

•

Coimhlintí a chosc agus slándáil idirnáisiúnta a neartú.

Níl sé i gceist go mbeadh smachtbhannaí an AE pionósach, ach go dtiocfaidh athrú ar
bheartas nó ar iompar na spriocthíre, na n-eintiteas nó na ndaoine aonair, d’fhonn cuspóirí
an CFSP a chur chun cinn. Féadfaidh smachtbhannaí a bheith i bhfoirm lánchosc arm,
toirmisc taistil agus bearta eacnamaíocha amhail reo sócmhainní agus rialuithe
onnmhairiúcháin. Déantar athbhreithniú ar na smachtbhannaí go tráthrialta agus déanann
Comhairle an AE cinneadh ar cheart smachtbhannaí a athnuachan, a leasú nó a ardú.
Pléitear Smachtbhannaí an AE ag Meitheal na gComhairleoirí Caidrimh Eachtraigh
(RELEX)20. Achtaítear na smachtbhannaí trí Rialacháin an AE, a bhfuil éifeacht dhíreach acu
i ndlí na hÉireann. Ní mór foráil a dhéanamh, áfach, do phionóis mar gheall ar shárú ar na
Rialacháin sin trí ionstraimí reachtúla a achtú faoi Acht na gComhphobal Eorpach 1972
(arna leasú).

Tá an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (D/ETE) ar cheann de na trí údarás inniúla
náisiúnta in Éirinn le haghaidh Bearta Sriantacha an AE, mar aon leis an Roinn Gnóthaí
Eachtracha (D/FA) agus an Banc Ceannais. Ní ghlacann D/ETE páirt i gceapadh
smachtbhannaí AE agus tugann D/FA fógra dó faoi smachtbhannaí nua.

20

Féach<http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/working-party-foreignrelations-counsellors>.
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•

Tá D/ETE freagrach as Ionstraimí Reachtúla a chur i bhfeidhm d’fhonn éifeacht iomlán a
thabhairt do na smachtbhannaí a bhaineann le tíortha ar leith (roinntear an fhreagracht as
IRanna tír-shonracha a chur i bhfeidhm idir D/ETE agus an Roinn Airgeadais).

•

Tá D/ETE freagrach as smachtbhannaí trádála (neamhairgeadais) a fhorfheidhmiú agus
oibríonn go dlúth le Coimisinéirí Ioncaim chun na críche seo.

•

Cuireann D/ETE smachtbhanna uathúil i bhfeidhm i gcoinne na Rúise a éilíonn údarú roimh
ré chun earraí áirithe a onnmhairiú go dtí an Rúis.
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