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(FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2006

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977

3. Leasú ar alt 1 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (léiriú).

4. Leasú ar alt 5 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977
(rialacháin chun mí-úsáid drugaí rialaithe a chosc).

5. Leasú ar alt 6 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977
(treoracha á thoirmeasc ar chleachtóirí nó ar
chógaiseoirí, etc., a ciontaíodh i gcionta, drugaí
rialaithe a oideasú nó a sholáthar, etc.).

6. Leasú ar alt 8 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (imscrúdú
cásanna má mheasann an tAire go bhfuil forais ann
chun treoir speisialta a thabhairt).

7. Leasú ar alt 14 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977
(ceadúnais, etc.).

8. Leasú ar alt 17 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977
(toirmeasc ar phoipín óipiam nó planda cannabais a
shaothrú).

9. Leasú ar alt 24 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977
(cumhachtaí chun drugaí, leabhair nó doiciméid a
iniúchadh agus a éileamh go dtabharfaí ar aird iad).
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CUID 3

Leasú ar an Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

10. Leasú ar alt 1 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (léiriú).

11. Leasú ar alt 4 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (feidhmeanna an Bhoird).

12. Leasú ar alt 5 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord).

13. Leasú ar alt 7 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (comhaltaí an Bhoird).

14. Leasú ar alt 9 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (coistí comhairleacha).

15. Leasú ar alt 13 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (táillí).

16. Leasú ar alt 32 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (rialacháin).

17. Ailt nua 32A go 32F a chur isteach san Acht um Bord
Leigheasra na hÉireann, 1995 (oifigigh údaraithe, etc.).

18. Leasú ar alt 35 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 (leasú ar achtacháin).

19. Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bord
Leigheasra na hÉireann, 1995.

20. Sceideal 2 nua a chur isteach san Acht um Bord Leigheasra
na hÉireann, 1995.

CUID 4

Leasú ar an Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987

21. Leasú ar alt 1 den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
(léiriú).

22. Leasú ar alt 2 den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
(srian le feidhmiú an Achta, etc.).

23. Leasú ar alt 13 den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla,
1987 (cionta).

24. Alt nua 15A a chur isteach san Acht um Rialú Trialacha
Cliniciúla, 1987 (oifigigh údaraithe).

CUID 5

Leasú ar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2005

25. Leasú ar alt 54 den Acht Sláinte, 1947 (rialacháin chun
contúirt ó bhia agus deoch a chosc).

26. Leasú ar alt 59 den Acht Sláinte, 1970.
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hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006.

27. Leasú ar alt 66 den Acht Sláinte, 1970 (seirbhís sláinte
leanaí).

28. Leasú ar alt 67 den Acht Sláinte, 1970 (seirbhísí déadliachta,
súl-liachta agus cluasliachta).

29. Leasú ar alt 1 den Acht Sláinte (Leasú), 1994 (seirbhísí
déadsláinte saor in aisce do leanaí).

CUID 6

Leasuithe Iarmhartacha ar Rialacháin arna nDéanamh faoi
Alt 32 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 nó dá

dTagraítear in Alt 34(4) den Acht sin

30. Leasú ar rialachán 3 de na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis
(Ceadúnais Mhórdhíola), 1993.

31. Rialacháin 11, 12 agus 13 de na Rialacháin um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnais Mhórdhíola), 1993 agus an Sceideal
a ghabhann leo, a chúlghairm.

32. Leasú ar rialachán 3 de na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis
(Ceadúnú Monaraíochta), 1993.

33. Rialacháin 11, 12 agus 13 de na Rialacháin um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnú Monaraíochta), 1993 agus Sceideal
III a ghabhann leo, a chúlghairm.

34. Rialachán 13 de na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis
(Bileoga Lipéadaithe agus Pacáistithe), 1993 a
chúlghairm.

35. Rialachán 2 de na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte
(Ceadúnú agus Díol), 1998 a leasú.

36. Rialacháin 12, 13 agus 13A de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Ceadúnú agus Díol), 1998 agus an Dara
Sceideal a ghabhann leo, a chúlghairm.

37. Leasú ar rialachán 4(1) de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair), 2003
(léiriú).

38. Rialacháin 21 agus 22 de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair), 2003 agus
an Séú Sceideal a ghabhann leo, a chúlghairm.

39. Leasú ar rialachán 23 de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair), 2003.

40. Rialachán 18 de na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis
(Fógraíocht), 1993 a chúlghairm.

CUID 7

Leasú ar an Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993

41. Rialacháin agus táillí agus méadú ar fhíneálacha.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 1993, Uimh. 23

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

An tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 1987, Uimh. 28

Na hAchtanna um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 agus
1990

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003

Acht na bhFiaclóirí, 1985 1985, Uimh. 9

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht Sláinte, 1947 1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte, 1970 1970, Uimh. 1

Na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2005

An tAcht Sláinte (Leasú), 1994 1994, Uimh. 11

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 1995, Uimh. 29

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978 1978, Uimh. 4

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 1977, Uimh. 12

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1984 1984, Uimh. 18

Na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 agus 1984

Acht na nAltraí, 1985 1985, Uimh. 18

Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vict., c. 93

Na hAchtanna Cógaisíochta, 1875 go 1977

Sale of Food and Drugs Act 1875 38 & 39, Vic., c. 93

Acht na dTrádmharcanna, 1996 1996, Uimh. 6
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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977
(ARNA LEASÚ LEIS AN ACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ,
1984); DO LEASÚ AN ACHTA UM BORD LEIGHEASRA
NA hÉIREANN, 1995; DO LEASÚ AN ACHTA UM RIALÚ
TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987; DO LEASÚ NA
nACHTANNA SLÁINTE, 1947 GO 2005; AGUS DO
DHÉANAMH LEASÚ IARMHARTACH AR
RIALACHÁIN A RINNEADH FAOIN ACHT UM BORD
LEIGHEASRA NA hÉIREANN, 1995 NÓ DÁ
dTAGRAÍTEAR IN ALT 34(4) DEN ACHT SIN AGUS DO
LEASÚ AN ACHTA UM LEIGHEASANNA AINMHITHE,
1993.

[4 Márta 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 go 2006 a
ghairm de na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 agus 1984 agus
de Chuid 2 le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
agus 2006 a ghairm den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
agus de Chuid 3 le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon
ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 go
2006 a ghairm de na hAchtanna um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
agus 1990 agus de Chuid 4 le chéile, agus forléireofar le chéile iad
mar aon ní amháin.

5

Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.



Cd.1 A.1

Léiriú.

Leasú ar alt 1 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(léiriú).

Leasú ar alt 5 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(rialacháin chun mí-
úsáid drugaí
rialaithe a chosc).
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(5) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2006 a ghairm de na
hAchtanna Sláinte, 1947 go 2005 agus de Chuid 5 le chéile, agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(6) Féadfar na Achtanna um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 agus
2006 a ghairm den Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993 agus de
Chuid 7 le chéile.

(7) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas Cuid 7) i ngníomh cibé lá nó
laethanta a cheapfaidh an tAire Sláinte agus Leanaí le hordú nó le
horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe
agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

2.—Déanfar tagairt san Acht seo d’aon achtachán a fhorléiriú mar
thagairt don achtachán arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le
haon achtachán eile, nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an
tAcht seo.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977

3.—Leasaítear alt 1(1) den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (arna
leasú le halt 2 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1984)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú
ar “cannabas”:

“folaíonn ‘gnó’ gairm;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “oideas brionnaithe”:

“ciallaíonn ‘Bord Leigheasra na hÉireann’ Bord
Leigheasra na hÉireann a bunaíodh faoi alt 3 den Acht
um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995;”

(c) sa mhíniú ar “cleachtóir”, trí “, tréidlia cláraithe agus altra
chláraithe” a chur in ionad “agus tréidlia cláraithe”, agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “lia-chleachtóir cláraithe”:

“ciallaíonn ‘altra chláraithe’ duine a bhfuil a ainm
taifeadta i gclár na n-altraí arna chothabháil ag an mBord
Altranais faoi alt 27 d’Acht na nAltraí, 1985;”.

4.—Leasaítear alt 5 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (f):

“(f) faoi réir fho-alt (1A) den alt seo, ag rialáil
eisiúint oideas do dhrugaí rialaithe agus
soláthar drugaí rialaithe ar oideas—
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(i) ag lia-chleachtóirí cláraithe, ag fiaclóirí
cláraithe nó ag tréidlianna cláraithe, nó

(ii) ag altraí cláraithe, nó ag altraí cláraithe
d’aicme altraí cláraithe,”,

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

“(1A) Ní fheidhmeoidh an tAire an chumhacht chun
rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1)(f) den alt seo i gcás
altraí cláraithe, nó altraí cláraithe d’aicme altraí cláraithe,
ach amháin más deimhin leis an Aire, tar éis aird a
thabhairt ar chineál agus cuspóir an druga rialaithe lena
mbaineann (lena n-áirítear aon éifeachtaí dochracha a
d’fhéadfadh eascairt as a mhí-úsáid), go bhfuil sé réasúnta
sábháilte a cheadú d’altraí cláraithe, nó d’altraí cláraithe
d’aicme altraí cláraithe, oidis a eisiúint i gcomhair an
druga sin.”,

(c) i bhfo-alt (2), i mír (a), trí “(seachas altra chláraithe)” a
chur isteach i ndiaidh “do chleachtóir”, agus

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

“(3) Faoi réir alt 13 den Acht seo, féadfaidh an tAire
cumhacht an Aire chun rialacháin a dhéanamh faoin alt
seo a fheidhmiú chun a áirithiú nach mbeidh sé
neamhdhleathach faoin Acht seo do chleachtóir is altra
chláraithe, nó do chleachtóir is altra chláraithe d’aicme
altraí cláraithe, chun críche ghairm an chleachtóra mar
altra chláraithe, druga rialaithe a oideasú, a fhriotháil, a
mhonarú, a chumasc nó a sholáthar, más deimhin leis an
Aire, tar éis aird a thabhairt ar chineál agus cuspóir an
druga rialaithe (lena n-áirítear aon éifeachtaí dochracha a
d’fhéadfadh eascairt as a mhí-úsáid), go bhfuil sé réasúnta
sábháilte a cheadú don chleachtóir, chun críche ghairm an
chleachtóra mar altra chláraithe, an druga rialaithe sin a
oideasú, a fhriotháil, a mhonarú, a chumasc nó a
sholáthar.”.

5.—Leasaítear alt 6 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977—

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

“(1A) Má dhéantar, tar éis thosach feidhme an fho-ailt
seo, duine iomchuí a chiontú—

(a) i gcion faoin Acht seo, nó

(b) i gcion i gcoinne na nAchtanna Custam i ndáil
le druga rialaithe a allmhairiú nó a onnmhairiú,

féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt faoi fho-alt (2)
den alt seo i leith an duine sin.”,

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “nó duine iomchuí, treoir á thoirmeasc
ar an gcógaiseoir nó ar an duine iomchuí, de réir mar a
bheidh, cibé drugaí rialaithe a shonrófar sa treoir a bheith
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Cd.2 A.4

Leasú ar alt 6 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(treoracha á
thoirmeasc ar
chleachtóirí nó ar
chógaiseoirí, etc., a
ciontaíodh i gcionta,
drugaí rialaithe a
oideasú nó a
sholáthar, etc.).



Cd.2 A.5

Leasú ar alt 8 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(imscrúdú cásanna
má mheasann an
tAire go bhfuil
forais ann chun
treoir speisialta a
thabhairt).

Leasú ar alt 14 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(ceadúnais, etc.).
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á sealbhú, á monarú, á gcumasc agus á soláthar ag an
gcógaiseoir nó ag an duine iomchuí, de réir mar a
bheidh,” a chur in ionad “, treoir á thoirmeasc air cibé
drugaí rialaithe a shonrófar sa treoir a shealbhú, a
mhonarú, a chumasc agus a sholáthar,” agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(7) San alt seo, ciallaíonn ‘duine iomchuí’—

(a) duine, nach cógaiseoir, a choimeádann siopa ar
oscailt chun oidis liachta a urghnamh nó a
chumasc, de réir fhorálacha na nAchtanna
Cógaisíochta, 1875 go 1977, nó

(b) aon stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach
eile de chuid duine dá dtagraítear i mír (a) den
mhíniú seo, ar comhlacht corpraithe é.”.

6.—Leasaítear alt 8(7) den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (arna
leasú le halt 3 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1984)—

(a) i mír (c), trí “freagróir,” a chur in ionad “freagróir.”, agus

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

“(d) chuig an mBord Altranais, más altra chláraithe
an cleachtóir lena mbaineann,”.

7.—Leasaítear alt 14 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Bord Leigheasra na hÉireann” a chur in
ionad “an tAire”, agus

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

“(3) Aon cheadúnas, cead nó údarú—

(a) arna dheonú nó arna eisiúint ag an Aire faoi
fho-alt (1) (lena n-áirítear arna dheonú nó arna
eisiúint trína athnuachan) aon tráth roimh
thosach feidhme an fho-ailt seo, agus

(b) a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an tosach
feidhme sin,

leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an tosach feidhme sin
agus dá éis ach sin faoi réir na gcoinníollacha, más ann, a
chuirfear ag gabháil leis faoi fho-alt (1) agus a bheidh i
bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin, mura
túisce a chúlghairfear é faoi fho-alt (1), don chuid den
tréimhse bhailíochta, más ann, a bheidh gan chaitheamh
agus a bheidh fágtha díreach roimh an tosach feidhme sin
amhail is dá mba rud é, ar an tosach feidhme sin, go
ndearna Bord Leigheasra na hÉireann, faoi fho-alt (1)—
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(c) an ceadúnas, an cead nó an t-údarú sin a dheonú
nó a eisiúint, agus

(d) na coinníollacha sin, más ann, a chur ag gabháil
leis an gceadúnas, leis an gcead nó leis an
údarú sin,

agus beidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir leis
an gceadúnas, leis an gcead nó leis an údarú dá réir sin.”.

8.—Leasaítear alt 17 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (arna
leasú le halt 11(1) den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1984)—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “chun óipiam a tháirgeadh” a chur isteach i ndiaidh
“poipín óipiam”, agus

(ii) trí “faoi alt 14(1)” a chur in ionad “ag an Aire”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “chun óipiam a tháirgeadh” a chur isteach
i ndiaidh “poipín óipiam”.

9.—Leasaítear alt 24 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “chuige sin i scríbhinn ag an Aire nó ag Bord
Leigheasra na hÉireann” a chur in ionad “ag an Aire
chuige sin i scríbhinn”,

(ii) i mír (a), trí “nó mar chleachtóir” a chur leis an mír i
ndiaidh “drugaí rialaithe”, agus

(iii) i mír (c), trí “(lena n-áirítear aon sonraí de réir bhrí
na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003)”
a chur isteach i ndiaidh “eile”,

agus

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

“(2) Chun an tAcht seo agus aon ionstraimí reachtúla
arna ndéanamh faoi a fhorfheidhmiú, agus gan dochar do
ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh duine a
bheidh údaraithe chuige sin i scríbhinn ag Comhairle
Chumann Cógaiseoirí na hÉireann, gach tráth
réasúnach—

(a) dul isteach in aon fhoirgneamh nó áitreabh ina
gcoimeádann duine siopa ar oscailt chun oidis
liachta a urghnamh nó a chumasc,

(b) a cheangal ar aon duine den sórt sin, nó ar aon
duine a bheidh ar fostú i dtaca le siopa den sórt
sin a choimeád ar oscailt chun oidis liachta a
urghnamh nó a chumasc, aon drugaí rialaithe a

9

Cd.2 A.7

Leasú ar alt 17 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(toirmeasc ar
phoipín óipiam nó
planda cannabais a
shaothrú).

Leasú ar alt 24 den
Acht um Mí-Úsáid
Drugaí, 1977
(cumhachtaí chun
drugaí, leabhair nó
doiciméid a
iniúchadh agus a
éileamh go
dtabharfaí ar aird
iad).



Cd.2 A.9
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bheidh ina sheilbh nó faoina rialú a thabhairt
ar aird,

(c) a cheangal ar aon duine den sórt sin, nó ar aon
duine a bheidh ar fostú amhlaidh, aon leabhair,
taifid nó doiciméid eile (lena n-áirítear aon
sonraí de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint
Sonraí, 1988 agus 2003) a bhaineann le
hidirbhearta maidir le drugaí rialaithe agus atá
ina sheilbh nó faoina rialú a thabhairt ar aird,
agus

(d) aon druga rialaithe, leabhar, taifead nó
doiciméad eile a thabharfar ar aird de bhun
ceanglais faoin alt seo a iniúchadh.

(3) Má dhéanann an tAire nó Bord Leigheasra na
hÉireann duine a údarú faoi fho-alt (1) den alt seo, ansin
tabharfaidh an tAire nó Bord Leigheasra na hÉireann, de
réir mar a bheidh, barántas a údaraithe don duine.

(4) Má dhéanann Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
duine a údarú faoi fho-alt (2) den alt seo, ansin tabharfaidh
sé barántas a údaraithe don duine.

(5) Más rud é—

(a) go mbeidh duine údaraithe ag an Aire faoi fho-
alt (1) den alt seo aon tráth roimh thosach
feidhme an fho-ailt seo,

(b) go bhfuil an t-údarú i bhfeidhm fós díreach
roimh an tosach feidhme sin, agus

(c) (i) go mbeidh deimhniú a údaraithe eisithe,
roimh an tosach feidhme sin, chuig an
duine, nó

(ii) nach mbeidh deimhniú a údaraithe eisithe,
roimh an tosach feidhme sin, chuig an
duine,

ansin déanfaidh an tAire—

(d) i gcás a thagann faoi réim mhír (c)(i) den fho-
alt seo, barántas a údaraithe a thabhairt don
duine tar éis don duine deimhniú a údaraithe a
thabhairt suas,

(e) i gcás a thagann faoi réim mhír (c)(ii) den fho-
alt seo, barántas a údaraithe a thabhairt don
duine a luaithe is indéanta le réasún tar éis an
tosach feidhme sin.

(6) Más rud é, maidir le duine arna údarú faoi fho-alt
(1) nó (2) den alt seo—

(a) go n-éilíonn sé go bhfuil cumhacht á feidhmiú
aige de bhua an údaraithe sin, agus
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(b) go gcuireann duine ar i ndáil leis a bheartaítear
an chumhacht a fheidhmiú ceangal air fianaise
ar an údarú sin a thabhairt ar aird,

ansin, ní dhéanfaidh an duine arna údarú amhlaidh an
chumhacht sin a fheidhmiú go dtí go dtabharfaidh sé an
barántas ar údarú ar aird faoin alt seo don duine ar i ndáil
leis a bheartaítear an chumhacht a fheidhmiú.

(7) Maidir le deimhniú ar údarú dá dtagraítear i bhfo-
alt (5)(c)(i) den alt seo nach mbeidh tugtha suas amhail dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)(d) den alt seo, measfar gur
barántas ar údarú é arna thabhairt faoin alt seo don duine
dár tugadh an deimhniú ar údarú, agus forléireofar fo-alt
(6) den alt seo dá réir sin.”.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

10.—Leasaítear alt 1(1) den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar
“an Bord”:

“ciallaíonn ‘friotháil’, i ndáil le táirge íocshláinte (agus
bíodh nó ná bíodh go ndearnadh an táirge a thuaslagadh
nó a easrú in aon substaint eile, nó a chaolú nó a
mheascadh le haon substaint eile), an táirge a fhriotháil ar
dhuine nádúrtha—

(a) tríd an mbéal,

(b) trí instealladh nó trína chur isteach ar shlí eile i
gcorp an duine, nó

(c) trína úsáid go seachtrach,

agus bíodh nó ná bíodh gur trí theagmháil dhíreach le corp
an duine a dhéantar é;”;

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “táirge cosmaideach”:

“ciallaíonn ‘réamhtheachtaí druga’ substaint sceidealta
mar a mhínítear in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh.
111/2005 an 22 Nollaig 2004 ón gComhairle1;”;

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“táirge íocshláinte”:

“ciallaíonn ‘feiste liachta’ feiste liachta a thagann faoi réim
aon cheann de na mínithe ar ‘feiste liachta’—

(a) in Airteagal 1 de Threoir 90/385/CEE an 20
Meitheamh 1990 ón gComhairle2,

1IO L22, 26.01.2005, lch. 1
2IO L189, 20.07.1990, lch. 17

11

Cd.2 A.9

Leasú ar alt 1 den
Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995
(léiriú).



Cd.3 A.10

Leasú ar alt 4 den
Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995
(feidhmeanna an
Bhoird).

12

[Uimh. 3.] [2006.]An tAcht um Bord Leigheasra na
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(b) in Airteagal 1 de Threoir 93/42/CEE an 14
Meitheamh 1993 ón gComhairle3, nó

(c) in Airteagal 1 de Threoir 98/79/CE an 27
Deireadh Fómhair 19984;

tá le ‘táirge íocshláinte’ an bhrí a shanntar dó le Treoir
2001/83/CE an 6 Samhain 20015, arna leasú ó am go ham;”;

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “an tAire”:

“folaíonn ‘áitreabh’ aon aerárthach, sciorrárthach, long,
stalla nó feithicil;”;

(e) sa mhíniú ar “ceardchumainn agus comhlachais foirne
aitheanta”, trí “de chuid an Bhoird;” a chur in ionad “de
chuid an Bhoird.”; agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur leis i ndiaidh an mhínithe
ar “ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta”:

“ciallaíonn ‘fiaclóir cláraithe’ duine atá cláraithe sa chlár a
bunaíodh faoi Acht na bhFiaclóirí, 1985;

ciallaíonn ‘lia-chleachtóir cláraithe’ duine atá cláraithe i
gClár Ginearálta na Lia-Chleachtóirí a bunaíodh faoi Acht
na Lia-Chleachtóirí, 1978;

ciallaíonn ‘altra chláraithe’ duine a bhfuil a ainm nó a
hainm taifeadta i gclár na n-altraí arna chothabháil faoi alt
27 d’Acht na nAltraí, 1985;

tá le ‘táirge íocshláinte tréidliachta’ an bhrí a shanntar dó
le Treoir 2001/82/CE an 6 Samhain 20016, arna leasú ó am
go ham.”.

11.—Leasaítear alt 4 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “Faoi réir fho-alt (4), is iad” a chur in ionad “Is
iad”;

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(b), (c) agus (d):

“(b) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil
le Treoir Uimh. 2001/83/CE an 6 Samhain
2001 a fheidhmiú,

(c) na cumhachtaí a thugtar don údarás
maoirseachta le Rialachán (CE) Uimh.
726/2004 an 31 Márta 20047 a fheidhmiú,

3IO L169, 12.07.1993, lch. 1
4IO L331, 07.12.1998, lch.1
5IO L311, 28.11.2001, lch.67
6IO L311, 28.11.2001, lch. 1
7IO L136, 30.04.2004, lch.1
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(d) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil
le Treoir Uimh. 2001/82/CE an 6 Samhain
2001 a fheidhmiú,”;

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

“(k) seirbhís a bhunú agus a riaradh—

(i) chun iarratais a ghlacadh ó dhaoine a
bheartaíonn táirgí íocshláinte, táirgí
cosmaideacha, táirgí íocshláinte
tréidliachta nó feistí liachta d’aon
tuairisc a onnmhairiú, agus

(ii) chun deimhnithe ina mbeidh aon
ráiteas a bhaineann le cibé táirgí nó
feistí de cibé tuairisc is cuí leis an
mBord a eisiúint do na daoine sin, tar
éis aird a thabhairt—

(I) ar an dlí (cibé acu faoi aon
achtachán nó riail dlí nó ar shlí
eile) sa Stát is infheidhme de
thuras na huaire maidir leis na
táirgí sin nó na feistí sin den
tuairisc sin, agus

(II) ar an dlí (cibé acu faoi aon
achtachán nó riail dlí nó ar shlí
eile) san áit chun a mbeidh na
táirgí sin nó na feistí sin den
tuairisc sin le honnmhairiú agus
is infheidhme de thuras na huaire
maidir leis na táirgí sin nó na
feistí sin den tuairisc sin,”;

(iv) i mír (p), trí “1994),” a chur in ionad “1994).”; agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (p):

“(q) na cumhachtaí a shonraítear in alt 14(1)
den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (arna
leasú le halt 7 den Acht um Bord
Leigheasra na hÉireann (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2006) a fheidhmiú, faoi
réir fho-alt (5),

(r) daoine a údarú faoi alt 24 den Acht um Mí-
Úsáid Drugaí, 1977 (arna leasú le halt 9
den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2006),

(s) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil
le Treoir 2001/20/CE an 4 Aibreán 20018

a fheidhmiú,

(t) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil
le Treoir 76/768/CEE an 27 Iúil 1976 ón
gComhairle9, arna leasú, le Treoir

8IO L121, 01.05.2001, lch.34
9IO L262, 27.09.1976, lch.169
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95/17/CE an 19 Meitheamh 1995 ón
gCoimisiúin10 agus le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Táirgí
Cosmaideacha), 2004 (I.R. Uimh. 870 de
2004) a fheidhmiú,

(u) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil
le Treoir 2004/23/CE an 31 Márta 200411

a fheidhmiú,

(v) cibé feidhmeanna eile a thugtar don Bhord
leis an achtachán seo nó le haon achtachán
eile (lena n-áirítear aon ionstraim
reachtúil arna déanamh faoi gcéanna) a
chomhlíonadh.”;

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (4) agus
(5):

“(4) Feidhmeoidh an Bord na cumhachtaí a thugtar dó
faoi mhír d’fho-alt (1) mar an t-údarás inniúil nó an t-
údarás maoirseachta de réir aon rialachán arna ndéanamh
ag an Aire nó ag an Aire Talmhaíochta agus Bia, chun
éifeacht a thabhairt do Threoir ón gComhairle, do Threoir,
do Rialachán ón gComhairle nó do Threoir ón gCoimisiún
dá dtagraítear sa mhír.

(5) Déanfaidh an Bord, le linn na cumhachtaí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(q) a fheidhmiú, de réir aon
treorach nó treoirlíne arna heisiúint ag an Aire chuig an
mBord maidir le beartas i ndáil le drugaí rialaithe.”.

12.—Leasaítear alt 5(1)(a) den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995 trí “, táirgí íocshláinte tréidliachta, táirgí
cosmaideacha, réamhtheachtaithe drugaí nó feistí liachta” a chur
isteach i ndiaidh “táirgí íocshláinte”.

13.—Leasaítear alt 7 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Maidir le comhaltaí an Bhoird—

(a) cathaoirleach an Choiste Chomhairligh um
Leigheasra an Duine a bheidh i nduine amháin
díobh,

(b) cathaoirleach an Choiste Chomhairligh um
Leigheasra Tréidliachta a bheidh i nduine amháin
díobh, agus

(c) cathaoirleach an Choiste Chomhairligh um Fheistí
Liachta a bheidh i nduine amháin díobh,

10IO L140, 23.06.1995, lch.26
11IO L102, 07.04.2004, lch.48
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ach ní bheidh aon chomhalta ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar níos mó ná ceann amháin de na coistí sin.”.

14.—Leasaítear alt 9 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann,
1995—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (8) agus
(9):

“(8) Ní dhiúltóidh an Bord ceadúnas nó údarú a
dheonú—

(a) i leith táirge íocshláinte nó aicme táirgí
íocshláinte, ná

(b) i leith monarú nó mórdhíol táirge íocshláinte nó
aicme táirgí íocshláinte,

ar aon fhoras a bhaineann le sábháilteacht, cáilíocht nó
éifeachtacht an táirge íocshláinte nó na haicme táirgí
íocshláinte, de réir mar a bheidh, mura mbeidh an Bord
tar éis comhairle a iarraidh ar an gcoiste cuí i ndáil leis an
gcéanna agus an chomhairle a bheidh tugtha de bhun na
hiarrata a bhreithniú.

(9) Aon uair a dhéanfaidh an Bord ceadúnas nó údarú
eile a dheonú, a fhionraí, a athnuachan nó a chúlghairm i
leith táirge íocshláinte, cuirfidh sé an deonú, an fhionraí,
an athnuachan nó an chúlghairm sin in iúl don choiste
cuí.”,

agus

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

“(10) I bhfo-ailt (8) agus (9), folaíonn aon tagairt do
tháirge íocshláinte tagairt do tháirge íocshláinte lena úsáid
ar ainmhithe.”.

15.—Leasaítear alt 13 den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995—

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

“(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
ndéanfar foráil maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) táillí a íoc leis an mBord agus an Bord do
ghnóthú táillí i ndáil le haon ní a eascróidh i
dtaca le comhlíonadh aon cheann dá
fheidhmeanna faoi alt 4,

(b) táillí éagsúla, díolúine ó tháillí a íoc, táillí a íoc
ina dtráthchodanna agus táillí a tharscaoileadh,
a loghadh nó a aisíoc (go hiomlán nó go
páirteach)—

(i) i ndáil le haon ní den sórt sin, agus
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(ii) in imthosca éagsúla nó in aicmí éagsúla
imthosca nó i leith cásanna éagsúla nó
aicmí éagsúla cásanna,

(c) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), táillí a
íoc leis an mBord agus an Bord do ghnóthú
táillí i ndáil le haon iarratas faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 32—

(i) ar cheadúnas, ar údarú nó ar dheimhniú, nó

(ii) ar aon cheadúnas, údarú nó deimhniú den
sórt sin a leasú nó a athnuachan,

(d) gan dochar do ghinearáltacht mhíreanna (a)
agus (c), táillí bliantúla a íoc leis an mBord
agus an Bord do ghnóthú táillí bliantúla i ndáil
le haon cheadúnas, údarú nó deimhniú den sórt
sin nach bhfuil in-athnuaite gach bliain, agus

(e) gan dochar do ghinearáltacht mhír (b), táillí
éagsúla, díolúine ó tháillí a íoc, táillí a íoc ina
dtráthchodanna agus táillí a tharscaoileadh, a
loghadh nó a aisíoc (go hiomlán nó go
páirteach)—

(i) i ndáil le haon cheadúnas, údarú nó
deimhniú den sórt sin nó i ndáil le haon
leasú nó athnuachan den sórt sin, agus

(ii) in imthosca éagsúla nó in aicmí éagsúla
imthosca nó i leith cásanna éagsúla nó
aicmí éagsúla cásanna.”;

(b) i bhfo-alt (2), trí “i leith aon ní nó iarratais, beidh an ní nó
an t-iarratas” a chur in ionad “i leith aon iarratais nó ní,
beidh an t-iarratas nó an ní”; agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(5) Gan dochar do ghinearáltacht rialachán arna
ndéanamh faoin alt seo i leith an Bord do ghnóthú táillí is
iníoctha faoi na rialacháin, féadfaidh an Bord aon táille nó
aon chuid de tháille a bheidh dlite agus iníoctha faoi na
rialacháin a ghnóthú ón duine a bhfuil sé iníoctha aige nó
aici mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(6) Maidir le haon rialacháin arna ndéanamh faoin alt
seo agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach
feidhme alt 15 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2006, ar an tosach feidhme sin
agus dá éis—

(a) leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm agus
measfar iad a bheith déanta faoin alt seo arna
leasú leis an alt sin, agus

(b) dlífear iad a leasú agus a chúlghairm faoin alt
seo dá réir sin.”.
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16.—Leasaítear alt 32 den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995—

(a) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “, le táirgí cosmaideacha nó le feistí liachta” a chur
in ionad “nó le táirgí cosmaideacha”,

(ii) i mír (a)—

(I) trí “friotháil,” a chur isteach i ndiaidh
“soláthar,”, agus

(II) trí “, nó na feiste nó na bhfeistí,” a chur isteach i
ndiaidh “an táirge nó na dtáirgí”,

(iii) i mír (b)—

(I) trí “, nó na feiste nó na bhfeistí,” a chur isteach i
ndiaidh “an táirge nó na dtáirgí”, agus

(II) trí “nó an fheiste nó na feistí sin” a chur isteach
i ndiaidh “an táirge nó na táirgí sin”,

(iv) i mír (c)—

(I) trí “, nó an fheiste nó na feistí,” a chur isteach i
ndiaidh “an táirge nó na táirgí”,

(II) trí “, údarú nó deimhniú i leith an táirge nó na
dtáirgí sin nó na feiste nó na bhfeistí sin” a chur
in ionad “chun na táirgí sin a fhógairt”, agus

(III) trí “aon táirge nó táirgí den sórt sin nó aon
fheiste nó feistí den sórt sin” a chur in ionad
“aon táirge den sórt sin”,

(v) i mír (d)—

(I) trí “, nó na feiste nó na bhfeistí,” a chur isteach i
ndiaidh “an táirge nó na dtáirgí”,

(II) trí “nó le feiste nó feistí den sórt sin,” a chur
isteach i ndiaidh “le táirge nó táirgí den sórt sin”
agus trí “nó feiste nó feistí den sórt sin” a chur
isteach i ndiaidh “i ndáileadh táirge nó táirgí
den sórt sin”,

(vi) i míreanna (e), (f) agus (g), trí “, údaruithe nó
deimhnithe” a chur isteach i ndiaidh “ceadúnais”,

(vii) i mír (h)—

(I) trí “, ar údarú nó ar dheimhnithe” a chur isteach
i ndiaidh “ar cheadúnais”,

(II) trí “, nó na feiste nó na bhfeistí” a chur isteach i
ndiaidh “na dtáirgí”,

(III) agus trí “, a n-údaruithe nó a ndeimhnithe” a
chur isteach i ndiaidh “nó a gceadúnais”,
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(viii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(i), (j), (k), (l) agus (m):

“(i) oifigigh údaraithe d’eisiúint fógraí, de réir
bhrí alt 32A, chuig úinéirí, áititheoirí nó
oibritheoirí áitreabh á cheangal ar na
húinéirí, na háititheoirí nó na hoibritheoirí
sin scor de ghníomhaíocht—

(i) a bhaineann leis an táirge nó leis na
táirgí, nó leis an bhfeiste nó leis na
feistí, lena mbaineann na rialacháin,
agus

(ii) a fhéadfaidh, i dtuairim an oifigigh
údaraithe lena mbaineann, sláinte
daoine nó ainmhithe a chur i mbaol,

(j) faoi réir fho-alt (9), a shonrú go bhfolaíonn
tagairt do tháirge íocshláinte a sholáthar—

(i) in aon rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo (cibé acu an roimh thosach
feidhme fho-alt (7), air sin nó dá éis
sin a dhéantar iad), nó

(ii) in aon rialacháin dá dtagraítear in alt
34(4),

an táirge a fhriotháil,

(k) faoi réir fho-alt (10), toirmeasc a chur ar
fhriotháil táirge íocshláinte, nó aicme
táirgí íocshláinte, a shonraítear sna
rialacháin, ach amháin ag comhalta de
ghairm iomchuí ina cháil nó ina cáil mar
chomhalta den sórt sin, nó—

(i) ag duine, nó ag aicme daoine, a
shonraítear sna rialacháin (a
bhféadfadh gur duine nó aicme
daoine é nó í nó iad, nó go mbeidh ar
áireamh ann nó inti nó iontu, duine,
nó aicme daoine, a bhfuil baint aige
nó aici nó acu le seirbhís sláinte a
sholáthar, cibé acu an in ospidéal, i
dteach banaltrais, i gclinic nó in áit
eile a dhéantar an tseirbhís sláinte a
sholáthar), agus

(ii) de réir na gcoinníollacha, más ann, a
shonraítear sna rialacháin i ndáil leis
sin,

(l) faoi réir fho-alt (11) agus gan dochar do
ghinearáltacht aon rialachán arna
ndéanamh faoi mhír (k), toirmeasc a chur
ar dhíol táirge íocshláinte, nó aicme táirgí
íocshláinte, a shonraítear sna rialacháin,
nó ar a sholáthar nó a soláthar ar shlí eile,
ach amháin—
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(i) de bhun oidis arna eisiúint ag comhalta
de ghairm iomchuí ina cháil nó ina
cáil mar chomhalta den sórt sin,

(ii) de bhun oidis arna eisiúint ag altra
chláraithe—

(I) ar altra é nó í—

(A) atá sonraithe sna rialacháin
mar altra chláraithe a
fhéadfaidh, nó

(B) a bhaineann le haicme altraí
cláraithe atá sonraithe sna
rialacháin mar aicme altraí
cláraithe a bhféadfaidh aon
chomhalta di,

oideas a eisiúint i ndáil leis an
táirge íocshláinte, nó leis an
aicme táirgí íocshláinte, de réir
mar a bheidh, lena mbaineann,
agus

(II) de réir cibé coinníollacha, más
ann, a shonraítear sna rialacháin
i ndáil leis sin,

nó

(iii) ag cibé duine, i cibé imthosca
éigeandála nó i leith cibé imthosca
éigeandála agus de réir cibé
coinníollacha, más ann, a shonraítear
sna rialacháin i ndáil leis sin,

(m) táirgí íocshláinte atá faoi réir a n-aicmithe
faoi Airteagal 70 de Threoir 2001/83/CE
an 6 Samhain 200112 a rialáil agus a rialú
agus, go háirithe, i gcás táirge íocshláinte
den sórt sin a ndéantar é a aicmiú mar
tháirge íocshláinte nach bhfuil faoi réir
oidis liachta, toirmeasc a chur ar dhíol an
táirge íocshláinte nó ar a sholáthar ar shlí
eile ach amháin—

(i) ag duine a choimeádann siopa ar
oscailt go dleathach chun oidis liachta
a urghnamh nó a chumasc de réir na
nAchtanna Cógaisíochta, 1875 go
1977 agus de réir cibé coinníollacha,
más ann, a shonraítear sna rialacháin
i ndáil leis sin, nó

(ii) faoi réir fho-alt (12), ag duine seachas
duine dá dtagraítear i bhfomhír (i)
agus de réir cibé coinníollacha, más
ann, a shonraítear sna rialacháin i
ndáil leis sin,

12IO L311, 28.11.2001, lch. 67
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[Uimh. 3.] [2006.]An tAcht um Bord Leigheasra na
hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006.

(n) gan dochar do ghinearáltacht alt 3(1)
d’Acht na gComhphobal Eorpach, 1972,
lena dtugtar éifeacht d’ionstraimí de chuid
institiúidí na gComhphobal Eorpach a
bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid
ag an duine, le táirgí cosmaideacha nó le
feistí liachta,

(o) cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha
agus iarmhartacha is dóigh leis an Aire is
gá nó is fóirsteanach chun críocha na
rialachán.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3) agus
(4):

“(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2)(o),
féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoi fho-alt (2)(n) is
dóigh leis an Aire is gá chun críocha na rialachán (lena
n-áirítear forálacha chun dlí eile, ar leith ón Acht seo, a
aisghairm, a leasú nó a chur chun feidhme, fara modhnú
nó gan mhodhnú).

(4) Aon duine a sháraíonn rialachán faoin alt seo, beidh
sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €2,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná bliain amháin, nó iad araon, a
chur air nó uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) i gcás an chéad chiona, fíneáil nach mó ná
€120,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a
chur air nó uirthi,

(ii) i gcás aon chiona dá éis sin, fíneáil nach mó
ná €300,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 10 mbliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(7) Aon tagairt (cibé slí a sainítear í) do tháirge
íocshláinte a sholáthar—

(a) in aon rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo
(cibé acu an roimh thosach feidhme an fho-ailt
seo, air sin nó dá éis sin a dhéantar iad), nó

(b) in aon rialacháin dá dtagraítear in alt 34(4),

ní fholóidh sí an táirge a fhriotháil mura sonrófar sin ar
shlí eile de bhun fho-alt (2)(j).
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(8) Faoi réir fho-alt (13), féadfar a shonrú le rialacháin
arna ndéanamh faoin alt seo go bhfolóidh tagairt (cibé slí
a sainítear í) do dhíol nó do sholáthar táirge íocshláinte nó
feiste liachta—

(a) sna rialacháin, nó

(b) i rialacháin eile arna ndéanamh faoin alt seo
(lena n-áirítear rialacháin arna ndéanamh
roimh thosach feidhme an fho-ailt seo), nó dá
dtagraítear in alt 34(4), agus a leasaítear leis na
rialacháin chéadluaite,

an táirge nó an fheiste a thabhairt, de réir mar a bheidh,
le híocaíocht nó gan íocaíocht, i gcúrsa seirbhís sláinte a
sholáthar (cibé acu an in ospidéal, i dteach banaltrais, i
gclinic nó in áit eile a dhéantar an tseirbhís sláinte a
sholáthar).

(9) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo chun
foráil a dhéanamh maidir le sonrú dá dtagraítear i bhfo-
alt (2)(j) ach amháin más deimhin leis an Aire, tar éis aird
thabhairt ar chineál agus cuspóir an táirge íocshláinte lena
mbaineann (lena n-áirítear aon éifeachtaí dochracha a
d’fhéadfadh eascairt as a mhí-úsáid), go bhfuil an sonrú ar
mhaithe le leas na ndaoine ar a ndéantar an táirge a
fhriotháil de ghnáth.

(10) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo
chun foráil a dhéanamh maidir le toirmeasc agus maidir le
heisceacht ón toirmeasc dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(k) ach
amháin más deimhin leis an Aire, tar éis aird a thabhairt
ar chineál agus cuspóir an táirge íocshláinte nó na haicme
táirgí íocshláinte lena mbaineann (lena n-áirítear aon
éifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh eascairt as a mhí-úsáid
nó a mí-úsáid), go bhfuil an toirmeasc agus an eisceacht
ón toirmeasc ar mhaithe le leas na ndaoine ar a ndéantar
an táirge íocshláinte, nó an aicme táirgí íocshláinte, de réir
mar a bheidh, a fhriotháil de ghnáth.

(11) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo
chun foráil a dhéanamh maidir le toirmeasc agus eisceacht
ón toirmeasc dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(l) ach amháin
más deimhin leis an Aire, tar éis aird a thabhairt ar chineál
agus cuspóir an táirge íocshláinte nó na haicme táirgí
íocshláinte lena mbaineann (lena n-áirítear aon éifeachtaí
dochracha a d’fhéadfadh eascairt as a mhí-úsáid nó a mí-
úsáid), go bhfuil an toirmeasc agus an eisceacht ón
toirmeasc ar mhaithe le leas na ndaoine ar a ndéantar an
táirge íocshláinte, nó an aicme táirgí íocshláinte, de réir
mar a bheidh, a fhriotháil de ghnáth.

(12) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo
chun foráil a dhéanamh maidir leis an eisceacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)(m)(ii) ach amháin más deimhin
leis an Aire, tar éis aird a thabhairt ar chineál agus cuspóir
an táirge íocshláinte lena mbaineann (lena n-áirítear aon
éifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh eascairt as a mhí-
úsáid), go bhfuil sé réasúnta sábháilte a cheadú do dhuine
seachas duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(m)(i) an táirge
íocshláinte a dhíol nó a sholáthar ar shlí eile.
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(13) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo
chun foráil a dhéanamh maidir le sonrú dá dtagraítear i
bhfo-alt (8) ach amháin más deimhin leis an Aire, tar éis
aird a thabhairt ar chineál agus cuspóir an táirge
íocshláinte nó na feiste liachta lena mbaineann (lena n-
áirítear aon éifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh eascairt as
a mhí-úsáid nó a mí-úsáid), go bhfuil an sonrú ar mhaithe
le leas na ndaoine dá dtugtar an táirge nó an fheiste, de
réir mar a bheidh, de ghnáth, i gcúrsa seirbhís sláinte a
sholáthar.

(14) San alt seo, ciallaíonn “gairm iomchuí”—

(a) chun críocha fho-alt (2)(k), aon ghairm a
bhféadfaidh comhalta di, roimh thosach
feidhme an fho-ailt seo, agus ina cháil nó ina
cáil mar chomhalta den sórt sin, táirge
íocshláinte a fhriotháil go dleathach, agus

(b) chun críocha fho-alt (2)(l), aon ghairm a
bhféadfaidh comhalta di, roimh thosach
feidhme an fho-ailt seo, agus ina cháil nó ina
cáil mar chomhalta den sórt sin, oideas a
eisiúint go dleathach i leith táirge íocshláinte.”.

17.—Leasaítear an tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 32:

“Léiriú ar ailt
32A go 32F go
huile.

32A.—San alt seo agus in ailt 32B go 32F go
huile—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’—

(a) duine arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi alt 32B(1) chun bheith ina
oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach
údaraithe, nó

(b) oifigeach custam agus máil;

folaíonn ‘iniúchadh’ cuardach;

ciallaíonn ‘áitreabh’ aon áit, long nó soitheach eile,
aerárthach, vaigín iarnróid nó feithicil eile, agus
folaíonn sé coimeádán a úsáidtear chun nithe
iomchuí a iompar;

folaíonn ‘taifead’, i dteannta taifid i scríbhinn—

(a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste eile ina
bhfuil faisnéis, fuaimeanna nó
comharthaí corpraithe ionas gur féidir
(le cúnamh nó gan chúnamh aon ghléis
eile) iad a atáirgeadh i bhfoirm inléite
nó inchloiste,

(b) scannán, téip nó feiste eile ina bhfuil
amharcíomhánna corpraithe ionas gur
féidir (le cúnamh nó gan chúnamh aon
ghléis eile) iad a atáirgeadh in
amharcfhoirm, agus
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(c) grianghraf,

agus folaíonn aon tagairt do chóip de thaifead—

(d) i gcás taifid lena mbaineann mír (a),
athscríbhinn ar na fuaimeanna nó na
comharthaí atá corpraithe ann,

(e) i gcás taifid lena mbaineann mír (b), fos-
atáirgeadh ar na híomhánna atá
corpraithe ann, agus

(f) i gcás taifid lena mbaineann míreanna
(a) agus (b), athscríbhinn den sórt sin
mar aon le fos-atáirgeadh den sórt sin;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’—

(a) an tAire,

(b) an Príomhfheidhmeannach,

(c) Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, nó

(d) Comhairle Chumann Cógaiseoirí na
hÉireann;

ciallaíonn ‘ní iomchuí’—

(a) aon táirge íocshláinte, táirge
cosmaideach nó feiste liachta, agus

(b) aon airceadal nó substaint a úsáidtear i
dtaca le haon táirge íocshláinte, táirge
cosmaideach nó feiste liachta a
mhonarú, a phróiseáil nó a stóráil;

folaíonn ‘an tAcht seo’ aon rialacháin—

(a) arna ndéanamh faoin Acht seo, nó

(b) dá dtagraítear in alt 34(4).

Oifigigh
údaraithe.

32B.—(1) Maidir le duine iomchuí—

(a) féadfaidh sé nó sí cibé daoine agus cibé
líon daoine is cuí leis an duine iomchuí
a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh
údaraithe chun críocha an Achta seo,
agus

(b) tabharfaidh sé nó sí barántas ar
cheapachán an oifigigh údaraithe do
gach oifigeach údaraithe arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an
duine iomchuí.
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[Uimh. 3.] [2006.]An tAcht um Bord Leigheasra na
hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006.

(2) Déanfaidh oifigeach údaraithe (seachas
oifigeach údaraithe is oifigeach custam agus máil),
le linn dó nó di feidhm a fhorchuirtear faoin Acht
seo ar oifigeach údaraithe a chomhlíonadh, a
bharántas nó a barántas a thabhairt ar aird lena
iniúchadh má iarrann duine dá ndéanann
comhlíonadh na feidhme sin difear air nó uirthi
déanamh amhlaidh.

(3) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh
oifigeach údaraithe—

(a) faoi réir fho-alt (5), dul isteach (trí
fhorneart réasúnach a úsáid, más gá),
gach tráth réasúnach, in aon áitreabh a
bhfuil forais réasúnacha aige nó aici
chun a chreidiúint—

(i) go bhfuil nó go raibh aon trádáil,
gnó nó gníomhaíocht á sheoladh
nó á seoladh ann i dtaca le haon ní
iomchuí a mhonarú, a phróiseáil, a
dhiúscairt, a onnmhairiú, a
allmhairiú, a dháileadh, a dhíol, a
sholáthar, a stóráil, a phacáistiú nó
a lipéadú, nó

(ii) go gcoimeádtar leabhair, taifid nó
doiciméid eile (lena n-áirítear
doiciméid arna stóráil i bhfoirm
neamh-inléite) ann a bhaineann
leis an trádáil, leis an ngnó nó leis
an ngníomhaíocht sin,

(b) iniúchadh a dhéanamh san áitreabh sin
ar aon leabhair, taifid, doiciméid eile
(lena n-áirítear doiciméid a stóráiltear
i bhfoirm neamh-inléite) nó sleachta
astu, a gheobhaidh sé nó sí i gcúrsa a
iniúchta nó a hiniúchta, agus
cóipeanna díobh a thógáil,

(c) aon leabhair, taifid nó doiciméid eile
den sórt sin a thabhairt chun siúil ón
áitreabh sin agus iad a choinneáil go
ceann cibé tréimhse is dóigh leis nó léi
le réasún is gá chun críocha a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo,

(d) cibé tástálacha, scrúduithe, anailísí,
iniúchtaí agus seiceálacha a dhéanamh
nó a chur faoi deara iad a dhéanamh—

(i) ar an áitreabh,

(ii) ar aon ní iomchuí san áitreabh, nó

(iii) ar aon trealamh, innealra nó
gléasra san áitreabh,
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is dóigh leis nó léi le réasún is gá chun
críocha a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo,

(e) a cheangal ar aon duine san áitreabh nó
ar úinéir an áitribh nó ar an duine atá
ina fheighil agus ar aon duine a
fhostaítear ann cibé cúnamh agus
faisnéis a thabhairt dó nó di agus cibé
leabhair, taifid nó doiciméid eile a
thabhairt ar aird dó nó di (agus i gcás
doiciméad nó taifead a stóráiltear i
bhfoirm neamh-inléite, atáirgeadh
inléite díobh a thabhairt ar aird dó nó
di) atá faoi chumhacht an duine sin nó
ar fáil dó nó di agus a éileoidh sé nó sí
le réasún chun críocha a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna faoin Acht seo,

(f) gan íocaíocht, samplaí a thógáil d’aon ní
iomchuí a fhaightear san áitreabh chun
críocha aon tástála, scrúdaithe nó
anailíse,

(g) a ordú nach ndéanfar an ní iomchuí sin
a fhaightear san áitreabh agus a
chreideann sé nó sí, ar fhorais
réasúnacha, a sháraíonn foráil den
Acht seo, a dhíol, a dháileadh ná a
thabhairt chun siúil ón áitreabh, gan a
thoiliú nó a toiliú,

(h) aon áitreabh nó cuid d’aon áitreabh a
dhaingniú lena iniúchadh nó lena
hiniúchadh níos faide anonn, is
áitreabh nó cuid d’áitreabh ina
bhfaightear ní iomchuí, leabhair, taifid
nó doiciméid eile, nó ina gcoimeádtar
é nó iad de ghnáth, go ceann cibé
tréimhse is gá le réasún chun críocha a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo,

(i) gan íocaíocht, seilbh a ghlacadh ar aon
ní iomchuí a fhaightear san áitreabh
agus é a thabhairt chun siúil ón
áitreabh i gcomhair aon tástála,
scrúdaithe nó anailísithe, agus é a
choinneáil go ceann cibé tréimhse a
mheasann sé nó sí is gá le réasún chun
críocha a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo,

(j) gan íocaíocht, samplaí a thógáil d’aon ní
iomchuí a bheidh á choinneáil de bhun
mhír (i), chun críocha aon tástála,
scrúdaithe nó anailíse,

(k) i gcás nach mbeidh sé indéanta, ar chúis
ar bith, samplaí a thógáil d’aon ní
iomchuí de bhun mhír (f) nó (j), an ní
iomchuí lena mbaineann a thógáil, gan
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hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006.

íocaíocht, chun críocha aon tástála,
scrúdaithe nó anailíse,

(l) aon sonraí de réir bhrí na nAchtanna
um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, a
iniúchadh agus a chóipeáil nó faisnéis
a bhaint astu,

(m) a cheangal ar aon duine, a bhfuil údarás
aige nó aici é sin a dhéanamh, aon
choimeádán nó pacáiste a bhriseadh ar
oscailt nó aon mheaisín díola a oscailt
nó cead a thabhairt dó nó di é sin a
dhéanamh, de réir mar a éileoidh sé nó
sí le réasún chun críocha a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo, nó

(n) a cheangal ar aon duine a chuireann
saoráidí de leithéid boscaí oifige poist,
teileachumarsáide nó seoltaí poist
leictreonacha nó saoráidí eile dá
samhail ar fáil, cibé cúnamh agus
faisnéis a thabhairt dó nó di a éileoidh
sé nó sí le réasún chun críocha a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo in aon chás ina mbeidh forais
réasúnacha ag an oifigeach chun a
chreidiúint go bhfuil aon ní iomchuí á
sholáthar tríd an bpost nó ar mhodh
seachadta eile.

(4) Le linn dó nó di feidhm a chomhlíonadh
faoin Acht seo, féadfaidh oifigeach údaraithe, faoi
réir aon bharántais faoi fho-alt (6), cibé líon díobh
seo a leanas a bheith ina theannta nó ina teannta—

(a) oifigigh údaraithe eile,

(b) comhaltaí den Gharda Síochána, nó

(c) daoine ag a bhfuil saineolas a bhaineann
le haon ní iomchuí,

is cuí leis nó léi in imthosca an cháis.

(5) Ní rachaidh oifigeach údaraithe isteach i
dteaghais, ach amháin—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de réir barántais arna eisiúint faoi fho-
alt (6).

(6) Ar iarratas ó oifigeach údaraithe, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche, más deimhin leis
nó léi go bhfuil forais réasúnacha ann chun a
chreidiúint—

(a) go bhfuil ní iomchuí le fáil in aon
teaghais, nó go bhfuil nó go raibh aon
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phróiseas á dhéanamh air nó go bhfuil
nó go raibh sé á stóráil in aon teaghais,

(b) go bhfuil teaghais á háitiú go hiomlán
nó go páirteach ag gnóthas atá ag
gabháil d’aon trádáil, gnó nó
gníomhaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)(a)(i), nó

(c) go bhfuil leabhair, taifid nó doiciméid
eile (lena n-áirítear doiciméid atá á
stóráil i bhfoirm neamh-inléite) dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(a)(ii) á stóráil
nó á gcoimeád in aon teaghais,

barántas a eisiúint á údarú d’oifigeach údaraithe
ainmnithe, agus cibé oifigigh údaraithe eile,
comhaltaí den Gharda Síochána nó daoine ag a
bhfuil saineolas a bhaineann le haon ní iomchuí is
gá ina theannta nó ina teannta, aon tráth nó
tráthanna, laistigh de mhí amháin ó dháta eisithe
an bharántais, dul isteach sa teaghais agus aon
cheann d’fheidhmeanna oifigigh údaraithe faoi
fho-alt (3)(b) go (n) a chomhlíonadh.

(7) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar
oifigeach údaraithe, ar chomhalta den
Gharda Síochána, nó ar dhuine ag a
bhfuil saineolas a bhaineann le haon ní
iomchuí, le linn dó nó di feidhm a
thugtar dó nó di leis an Acht seo nó le
barántas faoi fho-alt (6) a
chomhlíonadh,

(b) a choisceann ar an oifigeach, ar an
gcomhalta nó ar an duine ag a bhfuil
saineolas, de réir mar a bheidh, an
fheidhm sin a chomhlíonadh nó a
mhainníonn nó a dhiúltaíonn iarraidh
nó ceanglas ón oifigeach, ón gcomhalta
nó ón duine ag a bhfuil saineolas, de
réir mar a bheidh, a chomhlíonadh, nó
ceist a chuireann sé nó sí a fhreagairt,
de bhun an ailt seo, nó

(c) a dhéanann, i gcomhlíonadh
airbheartaithe na hiarrata nó an
cheanglais sin nó mar fhreagra ar an
gceist sin, faisnéis is eol dó nó di a
bheith bréagach nó míthreorach in aon
phonc ábhartha a thabhairt don
oifigeach, don chomhalta, nó don
duine ag a bhfuil saineolas, de réir mar
a bheidh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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(8) I gcás go gcreideann oifigeach údaraithe, ar
fhorais réasúnacha, go bhfuil cion faoin Acht seo
déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí a cheangal ar
an duine sin a ainm nó a hainm, agus an seoladh
ag a mbíonn gnáthchónaí air nó uirthi, a thabhairt
dó nó di.

(9) Ní bheidh ráiteas nó admháil ó dhuine de
bhun ceanglais faoi fho-alt (3)(e) inghlactha mar
fhianaise in imeachtaí a thionscnófar in aghaidh
an duine sin i leith ciona (seachas cion faoi fho-
alt (7)).

(10) Aon duine a thabharfaidh le fios go
bréagach gur oifigeach údaraithe é nó í, beidh sé
nó sí ciontach i gcion.

(11) Ní mheasfar go gcuirtear iallach, le haon
ní san alt seo, ar aon duine doiciméad a thabhairt
ar aird a mbeadh sé nó sí díolmhaithe óna
thabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar fhoras
pribhléide gairmiúla dlíthiúla.

Oifigigh
údaraithe do
thógáil samplaí
etc.

32C.—(1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go
dtógfaidh oifigeach údaraithe sampla de ní
iomchuí de bhun alt 32B(3)(f) nó (j), déanfaidh sé
nó sí—

(a) an sampla a roinnt ina 3 chuid, a bheidh
comhionann a bheag nó a mhór,

(b) gach cuid a chur i gcoimeádáin ar
leithligh, agus

(c) gach coimeádán acu sin a shéalú agus a
mharcáil ar shlí go ndéantar é a
shainaithint mar chuid den sampla a
thóg an t-oifigeach údaraithe sin.

(2) I gcás gur chomhlíon oifigeach údaraithe fo-
alt (1), déanfaidh sé nó sí—

(a) ceann amháin de na coimeádáin
shéalaithe a thairiscint don úinéir nó
don duine atá de thuras na huaire i
bhfeighil nó i seilbh an ní iomchuí ónar
tógadh an sampla lena mbaineann,

(b) ceann amháin de na coimeádáin
shéalaithe a choinneáil, agus

(c) ceann de na coimeádáin shéalaithe a
chur ar aghaidh, nó a chur faoi deara é
a chur ar aghaidh, chun go ndéanfaidh
duine a luaitear in alt 32D(1)(a), (b)
nó (c) tástáil, scrúdú nó anailís ar an
sampla lena mbaineann.
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(3) I gcás go mbeidh ní iomchuí i gcoimeádán
agus nach indéanta ar cibé cúis ar bith é a roinnt
ina chodanna de bhun fho-alt (1), déanfaidh
oifigeach údaraithe, ar mian leis nó léi samplaí de
na nithe iomchuí sin a thógáil chun críocha aon
tástálacha, scrúdaithe nó anailíse, seilbh a
ghlacadh ar 3 choimeádán den sórt sin a
bhaineann leis an mbaisc chéanna, agus measfar
go bhfuil gach coimeádán acu sin ina chuid de
shampla chun críocha fho-alt (1), agus beidh
feidhm dá réir sin ag forálacha fho-ailt (1) agus (2)
maidir leis.

(4) I gcás go dtógann oifigeach údaraithe ní
iomchuí de bhun alt 32B(3)(k), déanfaidh sé nó
sí—

(a) an ní iomchuí a chur i gcoimeádán,

(b) an coimeádán a shéalú agus a mharcáil
láithreach ar shlí go ndéantar é a
shainaithint mar ní iomchuí arna
thógáil de bhun an ailt sin, agus

(c) an coimeádán séalaithe a chur ar
aghaidh, nó a chur faoi deara é a chur
ar aghaidh, chun go ndéanfaidh duine
a luaitear in alt 32D(1)(a), (b) nó (c)
tástáil, scrúdú nó anailís ar an ní
iomchuí.

Deimhniú ar
thoradh
tástála, etc., ar
shampla, etc.

32D.—(1) In aon imeachtaí i leith ciona faoin
Acht seo, maidir le deimhniú san fhoirm a
shonraítear i Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht
seo, atá sínithe—

(a) ag ceachtar díobh seo a leanas—

(i) an Ceimiceoir Stáit, nó

(ii) ceimiceoir eile atá fostaithe nó
fruilithe sa tSaotharlann Stáit agus
údaraithe ag an gCeimiceoir Stáit
chun an deimhniú a shíniú,

(b) ag ceachtar díobh seo a leanas—

(i) anailísí poiblí arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 10 den Sale
of Food and Drugs Act 1875, nó

(ii) anailísí eile atá údaraithe ag anailísí
poiblí den sórt sin chun an
deimhniú a shíniú, nó

(c) ag poitigéir nó anailísí arna cheapadh
nó arna ceapadh ag an mBord nó ag
Comhairle Chumann Cógaiseoirí na
hÉireann,
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ina luaitear toradh aon tástála, scrúdaithe nó
anailíse ar shampla d’aon ní iomchuí, nó ar aon ní
iomchuí, de réir mar a bheidh, arna chur ar
aghaidh faoi alt 32C(2)(c) nó (4)(c), beidh an
deimhniú sin, maidir leis an sampla sin den ní
iomchuí nó maidir leis an ní iomchuí, de réir mar
a bheidh, ina fhianaise ar na nithe a luaitear sa
deimhniú, mura gcruthaítear a mhalairt.

(2) In imeachtaí i leith ciona faoin Acht seo,
beidh ní iomchuí, nó pacáiste ina bhfuil ní
iomchuí, a airbheartaíonn ainm mhonaróir nó
onnmhaireoir an ní sin nó ainm an duine a chuir
an ní sin ar an margadh a bheith air ina fhianaise,
mura gcruthaítear a mhalairt, gurb é nó í an duine
arna ainmniú nó arna hainmniú amhlaidh a
mhonaraigh nó a d’onnmhairigh an ní iomchuí nó
a chuir ar an margadh é, de réir mar a bheidh.

(3) In imeachtaí i leith ciona faoin Acht seo,
beidh ní iomchuí, nó pacáiste ina bhfuil ní
iomchuí, ar a bhfuil trádmharc ina fhianaise, mura
gcruthaítear a mhalairt, gurb é nó í an duine a
raibh an trádmharc sin ar úinéireacht aige nó aici
an tráth a líomhnaítear go ndearnadh an cion an
duine a mhonaraigh an ní.

(4) San alt seo, tá le ‘trádmharc’ an bhrí
chéanna atá leis in Acht na dTrádmharcanna,
1996.

Pionóis mar
gheall ar
chionta.

32E.—(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoi
alt 32B(7) nó (10) dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000, nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Féadfaidh an chúirt, ar dhuine a chiontú i
leith ciona faoin Acht seo, i dteannta aon
phionóis eile—

(a) a ordú go ndéanfar aon ní iomchuí nó
aon ghaireas, trealamh nó ní eile lena
mbaineann an cion a fhorghéilleadh do
dhuine iomchuí lena dhíothú nó lena
dhiúscairt ar shlí eile, de réir mar is cuí
leis an duine iomchuí,

(b) ar iarratas arna dhéanamh chuici ag an
duine iomchuí, nó thar ceann an duine
iomchuí, a ordú don duine a
chiontaítear sa chion na costais go léir
nó cuid de na costais a bhaineann leis
an díothú sin nó leis an diúscairt sin a
íoc leis an duine iomchuí faoi réir cibé
coinníollacha, más ann, a shonraítear
san ordú.
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Imeachtaí. 32F.—(1) Féadfaidh duine iomchuí imeachtaí
achoimre mar gheall ar chion faoin Acht seo a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions
(Ireland) Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i
leith ciona faoin Acht seo a thionscnamh laistigh
de 2 bhliain tar éis dháta an chiona.

(3) Aon tagairtí in alt 382 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963 do chuideachta, forléireofar
iad, chun críocha an Achta seo, mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí do chomhlacht corpraithe (cibé
acu is cuideachta é de réir bhrí an ailt sin nó nach
ea) a chúisítear ar díotáil i gcion faoin Acht seo.”.

18.—Leasaítear alt 35(1) den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995 trí “de Sceideal 1” a chur in ionad “den Sceideal”
agus “den Sceideal sin 1” a chur in ionad “den Sceideal sin”.

19.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bord
Leigheasra na hÉireann, 1995 trí “SCEIDEAL 1” a chur in ionad
“AN SCEIDEAL”.

20.—Leasaítear an tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 1 a
ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le halt 19 den Acht seo):

31

Cd.3 A.17

Leasú ar alt 35 den
Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995
(leasú ar
achtacháin).

Leasú ar an
Sceideal a
ghabhann leis an
Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995.

Sceideal 2 nua a
chur isteach san
Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995.
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Alt 32D.

“SCEIDEAL 2

AN tACHT UM BORD LEIGHEASRA NA
hÉIREANN, 1995 (ARNA LEASÚ LEIS AN

ACHT UM BORD LEIGHEASRA NA
hÉIREANN (FORÁLACHA
ILGHNÉITHEACHA), 2006)

Deimhniú ina Luaitear Torthaí Tástála,
Scrúdaithe nó Anailíse

Déanaimse, a bhfuil mo shíniú leis seo thíos, an
deimhniú seo a eisiúint chun críocha alt 32D den
Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 (arna
leasú le halt 17 den Acht um Bord Leigheasra na
hÉireann (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006, arb
éard atá ionam—

1————————————

Deimhním leis seo go bhfuair mé, an — lá de
——— ——, ó 2—————————————— as
————————— sampla den ní iomchuí/an ní
iomchuí*, arb éard é 3—————————— chun
é a thástáil, a scrúdú nó a anailísiú; ar ní é a bhí
gan damáiste, a bhí séalaithe go cuí agus a raibh
an méid seo a leanas marcáilte air
4———————————————.
Deimhním ina theannta sin go bhfuil an sampla/an
ní iomchuí* sin arna thástáil, arna scrúdú nó arna
anailísiú agam nó faoi mo threoir agus gur mar seo
a leanas na torthaí—

5

Síniú —————————————

Dáta ———————————

Seoladh ————————————

————————————————

————————————————

1. Cuir isteach anseo teideal oifigiúil an duine ag a bhfuil an
deimhniú á shíniú.

2. Cuir isteach anseo ainm an oifigigh údaraithe a chuir an
sampla den ní iomchuí, nó an ní iomchuí féin, de réir mar a
bheidh, isteach.

3. Cuir isteach anseo ainm nó tuairisc an ní iomchuí.

4. Cuir isteach anseo aon mharc sainiúil ar an sampla den ní
iomchuí, nó ar an ní iomchuí féin, de réir mar a bheidh, agus
dáta na samplála mar a thaispeántar ar a choimeádán é, nó an
dáta a glacadh seilbh ar an ní iomchuí, de réir mar a bheidh.

5. Cuir isteach anseo na torthaí iomchuí de réir mar is cuí.

* Scrios cibé ceann nach mbaineann.”.
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CUID 4

Leasú ar an Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987

21.—Leasaítear alt 1(1) den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla,
1987—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “tabhairt”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach údaraithe arna
cheapadh faoi alt 15A(1);”;

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “coiste eitice”:

“ciallaíonn ‘Bord Leigheasra na hÉireann’ Bord
Leigheasra na hÉireann arna bhunú faoi alt 3 den Acht
um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995;

ciallaíonn ‘feiste liachta’ feiste liachta de réir bhrí alt 1(1)
den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995;”;

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “rannpháirtí”:

“folaíonn ‘áitreabh’ aon aerárthach, sciorrárthach, long,
stalla nó feithicil;

folaíonn ‘taifead’, i dteannta taifid i scríbhinn—

(a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste eile ina bhfuil
faisnéis, fuaimeanna nó comharthaí corpraithe
ionas gur féidir (le cúnamh nó gan chúnamh
aon ghléis eile) iad a atáirgeadh i bhfoirm
inléite nó inchloiste,

(b) scannán, téip nó feiste eile ina bhfuil
amharcíomhánna corpraithe ionas gur féidir (le
cúnamh nó gan chúnamh aon ghléis eile) iad a
atáirgeadh in amharcfhoirm, agus

(c) grianghraf,

agus folaíonn aon tagairt do chóip de thaifead—

(d) i gcás taifid lena mbaineann mír (a) den mhíniú
seo, athscríbhinn ar na fuaimeanna nó na
comharthaí atá corpraithe ann,

(e) i gcás taifid lena mbaineann mír (b) den mhíniú
seo, fos-atáirgeadh ar na híomhánna atá
corpraithe ann, agus

(f) i gcás taifid lena mbaineann míreanna (a) agus
(b) den mhíniú seo, athscríbhinn den sórt sin
mar aon le fos-atáirgeadh den sórt sin;”.
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Acht um Rialú
Trialacha Cliniciúla,
1987 (léiriú).
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Leasú ar alt 2 den
Acht um Rialú
Trialacha Cliniciúla,
1987 (srian le
feidhmiú an Achta,
etc.).

Leasú ar alt 13 den
Acht um Rialú
Trialacha Cliniciúla,
1987 (cionta).

Alt nua 15A a chur
isteach san Acht um
Rialú Trialacha
Cliniciúla, 1987
(oifigigh údaraithe).
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22.—Leasaítear alt 2 den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Ní bheidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir le
haon triail chliniciúil atá faoi réir a rialaithe faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Trialacha Cliniciúla ar Tháirgí
Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine), 2004 (I.R. Uimh. 190 de
2004).”.

23.—Leasaítear alt 13 den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla,
1987—

(a) i bhfo-alt (3), trí “2 bhliain” a chur in ionad “12 mhí”; agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(4) Féadfaidh Bord Leigheasra na hÉireann cion faoin
alt seo a ionchúiseamh go hachomair.”.

24.—Leasaítear an tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 15:

“Oifigigh
údaraithe.

15A.—(1) Féadfaidh Bord Leigheasra na
hÉireann oifigigh dá chuid a cheapadh chun
bheith ina n-oifigigh údaraithe chun críocha an
Achta seo agus aon rialachán faoin Acht seo.

(2) Cuirfidh Bord Leigheasra na hÉireann faoi
deara barántas a eisiúint chuig oifigeach údaraithe
lena ndéantar an t-oifigeach a shainaithint mar
oifigeach den sórt sin.

(3) Déanfaidh oifigeach údaraithe, le linn dó nó
di feidhm a chomhlíonadh nó cumhacht a
fheidhmiú ina cháil mar oifigeach údaraithe, an
barántas a bheidh eisithe chuige nó chuici faoi fho-
alt (2) a thabhairt ar aird, má iarrann duine dá
ndéanann comhlíonadh na feidhme nó feidhmiú
na cumhachta, de réir mar a bheidh, difear air nó
uirthi déanamh amhlaidh.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), féadfaidh
oifigeach údaraithe, chun a chinntiú go bhfuil aon
fhoráil den Acht seo nó d’aon rialacháin faoin
Acht seo á comhlíonadh—

(a) gach tráth réasúnach, dul isteach in
áitreabh d’aon aicme nó tuairisc agus é
a chuardach,

(b) iniúchadh a dhéanamh ar aon substaint
nó táirge a stóráiltear, nó a thairgtear
nó a choimeádtar lena soláthar nó lena
sholáthar san áitreabh sin,

(c) a cheangal go dtabharfar ar aird aon
oideas, leabhar, sonrasc, ordú, taifead,
clár nó doiciméad eile nó aon iontráil
in aon leabhar, sonrasc, ordú, taifead,
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clár nó doiciméad eile den sórt sin atá
san áitreabh sin, é nó í a iniúchadh
agus, más cuí leis nó léi, cóipeanna a
dhéanamh de nó di,

(d) aon sonraí, de réir bhrí na nAchtanna
um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, a
iniúchadh agus iad a chóipeáil nó
faisnéis a bhaint astu,

(e) samplaí a thógáil (gan íocaíocht) d’aon
táirge íocshláinte, feiste liachta nó
substaint a stóráiltear, nó a thairgtear
nó a choimeádtar lena sholáthar nó
lena soláthar san áitreabh sin chun iad
a thástáil, a scrúdú nó a anailísiú,

(f) aon táirge íocshláinte, feiste liachta,
substaint nó airteagal a urghabháil
agus a choinneáil,

(g) aon doiciméad a thógáil a bhfuil cúis
réasúnach aige nó aici chun a
chreidiúint gur doiciméad é a
d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar
fhianaise in imeachtaí faoin Acht seo
nó faoi aon rialacháin faoin Acht seo.

(5) Ní dhéanfaidh oifigeach údaraithe, seachas
le toiliú an áititheora, dul isteach i dteaghais
phríobháideach (seachas aon chuid den teaghais
phríobháideach a úsáideann liachleachtóir
cláraithe nó fiaclóir cláraithe chun a chleachtas nó
a cleachtas gairmiúil a sheoladh) mura mbeidh
barántas faighte aige nó aici ó bhreitheamh den
Chúirt Dúiche faoi fho-alt (8) á údarú dó nó di dul
isteach amhlaidh.

(6) Féadfaidh oifigeach údaraithe, chun aon
cheann de na cumhachtaí a thugtar dó nó di faoi
fho-alt (4) a fheidhmiú, a cheangal ar aon duine
eile, a bhfuil údarás aige nó aici sin a dhéanamh,
aon choimeádán nó pacáiste a bhriseadh ar oscailt,
nó cead a thabhairt don oifigeach é sin a
dhéanamh.

(7) I gcás go ndéanann oifigeach údaraithe aon
táirge íocshláinte, feiste liachta, substaint,
airteagal nó doiciméad a urghabháil i bhfeidhmiú
cumhachta a thugtar dó nó di le fo-alt (4), cuirfidh
sé nó sí in iúl don duine óna n-urghabhtar é nó í
go ndearnadh é nó í a urghabháil.

(8) Más deimhin le breitheamh den Chúirt
Dúiche, ar fhaisnéis faoi mhionn ó oifigeach
údaraithe, go bhfuil forais réasúnacha ann chun a
údarú go rachfar isteach in aon cheann de na
háitribh sin atá leagtha amach ag fo-alt (5),
féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint á
údarú d’oifigeach údaraithe den sórt sin agus, más
cuí, oifigigh údaraithe eile nó comhalta nó
comhaltaí den Gharda Síochána nó aon teaglaim
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Leasú ar alt 54 den
Acht Sláinte, 1947
(rialacháin chun
contúirt ó bhia agus
deoch a chosc).
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den chéanna ina theannta nó ina teannta, aon
tráth nó tráthanna laistigh de mhí amháin ón dáta
a eiseofar an barántas, ar an mbarántas a thabhairt
ar aird mar a iarrtar, dul isteach san áitreabh sin
nó i gcuid den áitreabh sin agus aon cheann de na
cumhachtaí a thugtar d’oifigeach údaraithe den
sórt sin faoin Acht seo nó faoi aon rialacháin faoin
Acht seo a fheidhmiú.

(9) Ní dhéanfaidh aon duine go toiliúil bac ná
treampán a chur ar fheidhmiú cumhachta ag
oifigeach údaraithe de bhun an Achta seo nó aon
rialachán faoin Acht seo.

(10) Ní mhainneoidh duine, gan leithscéal
réasúnach, déanamh de réir aon iarrata arna
déanamh ag oifigeach údaraithe faoin Acht seo nó
faoi aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht
seo.”.

CUID 5

Leasú ar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2005

25.—Déantar alt 54 den Acht Sláinte, 1947 (arna leasú le
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An tAcht Sláinte, 1947 Leasú
ar Ailt 54 agus 61), 1991 (I.R. Uimh. 333 de 1991)) a aisghairm agus
an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“Rialacháin
chun contúirt
ó bhia agus
deoch a chosc.

54.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta agus leis an Aire Talmhaíochta agus
Bia, rialacháin a dhéanamh lena ndéantar foráil
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cosc a chur le contúirt do shláinte an
phobail ag eascairt as bia a
bheartaítear a dhíol lena chaitheamh
ag an duine a mhonarú, a ullmhú, a
allmhairiú, a stóráil, a dháileadh nó a
thaispeáint lena dhíol,

(b) cosc a chur le truailliú bia a bheartaítear
a dhíol lena chaitheamh ag an duine,

(c) toirmeasc agus cosc a chur leis na nithe
seo a leanas a dhíol nó a thairiscint nó
a choimeád lena ndíol—

(i) earraí bia atá beartaithe lena
gcaitheamh ag an duine,

(ii) ainmhithe beo atá beartaithe le
bheith ina mbia den sórt sin,

(iii) ábhair nó earraí a úsáidtear nó atá
beartaithe lena n-úsáid i dtaca le
bia den sórt sin a ullmhú nó a
mhonarú,

agus atá galraithe, éillithe nó
neamhoiriúnach ar shlí eile lena
gcaitheamh ag an duine,
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(d) leasanna tomhaltóirí a chosaint (lena n-
áirítear rialacháin lena gceanglaítear ar
dhaoine atá ag oibriú sna hearnálacha
miondíola, bialainne nó lónadóireachta
faisnéis a sholáthar maidir le tír
thionscnaimh na feola a dhíoltar le
tomhaltóirí nó a sholáthraítear ar shlí
eile dóibh i gcás gurb é tuairim an Aire
nach bhfuil an fhaisnéis sin á soláthar
go leordhóthanach cheana faoi
reachtaíocht náisiúnta nó AE),

(e) gan dochar do ghinearáltacht alt 3(1)
d’Acht na gComhphobal Eorpach,
1972, éifeacht a thabhairt d’ionstraimí
de chuid institiúidí na gComhphobal
Eorpach a bhaineann le rialú oifigiúil
earraí bia chun sláinte a chosaint.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo is dóigh
leis an Aire is gá chun críocha na rialachán (lena
n-áirítear, i gcás rialachán arna ndéanamh faoi
fho-alt (1)(e), rialacháin chun dlí eile, ar leith ón
Acht seo, a aisghairm, a leasú nó a chur chun
feidhme, fara modhnú nó gan mhodhnú).

(3) Aon duine a mbeidh rochtain ar fhaisnéis
faighte aige de bhua iniúchtaí arna ndéanamh i
bhforfheidhmiú rialachán arna ndéanamh faoin alt
seo, ní nochtfaidh sé an fhaisnéis sin mura gá
déanamh amhlaidh chun na rialacháin a
fhorfheidhmiú.

(4) Aon duine a sháraíonn rialachán arna
dhéanamh faoin alt seo, nó a sháraíonn fo-alt (3),
ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, beidh
sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air.

(5) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt
(4), tá sé, gach lá a leanfaidh an duine den sárú
lena mbaineann an cion sin tar éis é a chiontú sa
chion sin, ciontach i gcion agus dlífear, ar é a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €500 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná mí
amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin
alt aisghairthe agus atá i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo, measfar gur faoin alt
seo a rinneadh iad agus féadfar iad a leasú nó a
chúlghairm dá réir sin.

(7) San alt seo—

folaíonn ‘daoine atá ag oibriú sna hearnálacha
miondíola, bialainne nó lónadóireachta’
oibritheoirí gnó bia de réir bhrí Airteagal 3 de
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Leasú ar alt 59 den
Acht Sláinte, 1970.

Leasú ar alt 66 den
Acht Sláinte, 1970
(seirbhís sláinte
leanaí).

Leasú ar alt 67 den
Acht Sláinte, 1970
(seirbhísí
déadliachta, súl-
liachta agus
cluasliachta).

Leasú ar alt 1 den
Acht Sláinte
(Leasú), 1994
(seirbhísí
déadsláinte saor in
aisce do leanaí).
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Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 an 28 Eanáir 2002
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle13;

folaíonn ‘leasanna tomhaltóirí a chosaint’ na
bearta go léir chun toirmeasc nó cosc a chur le
haon bhia a phróiseáil, a stóráil, a iompar, a
dháileadh, a thrádáil nó a dhíol chun dochair don
tomhaltóir, nach bia é den chineál, den tsubstaint
ná den cháilíocht a d’iarr an tomhaltóir;

ciallaíonn ‘alt aisghairthe’ alt 54 den Acht seo mar
atá sé i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme
an ailt seo.”.

26.—Leasaítear alt 59(2) den Acht Sláinte, 1970 trí “, nó ar oideas
altra cláraithe (is duine a bhfuil a ainm taifeadta i gclár na n-altraí
arna chothabháil faoi alt 27 d’Acht na nAltraí, 1985) ag a bhfuil
teideal, de bhun aon achtacháin, na druganna, na híocanna nó na
fearais liachta nó máinliachta arna bhfáil amhlaidh a thabhairt ar
oideas,” a chur isteach i ndiaidh “ar oideas lia-chleachtóra
chláraithe”.

27.—Leasaítear alt 66 den Acht Sláinte, 1970 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-ailt (2), (3) agus (4):

“(2) Cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhís
scrúdaithe agus cóireála sláinte ar fáil in aisce do dhaltaí atá ag
freastal ar aon bhunscoil nó a mhúintear sa bhaile.

(3) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, trí
fhógra a thabhairt do bhainisteoir scoile nó do chomhlacht
rialaithe scoile, a cheangal ar an mbainisteoir scoile nó ar an
gcomhlacht rialaithe, de réir mar a bheidh, saoráidí réasúnacha
a sholáthar le haghaidh scrúdaithe faoin alt seo.

(4) Aon bhainisteoir scoile nó comhlacht rialaithe dá
dtabharfar fógra faoi fho-alt (3), déanfaidh sé de réir an
fhógra.”.

28.—Leasaítear alt 67 den Acht Sláinte, 1970—

(a) i bhfo-alt (1), trí “agus do dhaoine ag a bhfuil cáilíocht
theoranta” a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (3), trí “Ní bhainfear” a chur in ionad “Ach
amháin i gcás dá bhforáiltear faoi fho-alt (4) ní
bhainfear”, agus

(c) trí fho-alt (4) a scriosadh.

29.—Leasaítear alt 1(1) den Acht Sláinte (Leasú), 1994 trí “ar aon
bhunscoil nó a mhúintear sa bhaile agus” a chur in ionad “ar scoil
náisiúnta nó ar scoil a bheidh sonraithe in ordú faoi alt 66(3) den
Acht Sláinte, 1970, agus”.
13IO L31, 01.02.2002, lch.1
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CUID 6

Leasuithe Iarmhartacha ar Rialacháin arna nDéanamh faoi
Alt 32 den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 nó dá

dTagraítear in Alt 34(4) den Acht sin

30.—Leasaítear rialachán 3 de na Rialacháin um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnais Mhórdhíola), 1993 (I.R. Uimh. 39 de 1993) (arna
leasú leis na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Leasú), 2004 (I.R.
Uimh. 663 de 2004)) tríd an míniú ar “Ceimiceoir Stáit” a scriosadh.

31.—Leasaítear na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Ceadúnais
Mhórdhíola), 1993 (I.R. Uimh. 39 de 1993) (arna leasú leis na
Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Ceadúnais Mhórdhíola) (Leasú),
1996 (I.R. Uimh. 41 de 1996) agus na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Leasú), 2004 (I.R. Uimh. 663 de 2004)) trí rialacháin 11,
12 agus 13 agus an Sceideal a chúlghairm.

32.—Leasaítear rialachán 3 de na Rialacháin um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnú Monaraíochta), 1993 (I.R. Uimh. 40 de 1993) (arna
leasú leis na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Leasú), 2004 (I.R.
Uimh. 663 de 2004)) tríd an míniú ar “Ceimiceoir Stáit” a scriosadh.

33.—Leasaítear na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Ceadúnú
Monaraíochta), 1993 (I.R. Uimh. 40 de 1993) (arna leasú leis na
Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Ceadúnú Monaraíochta) (Leasú),
1996 (I.R. Uimh. 42 de 1996) agus na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Leasú), 2004 (I.R. Uimh. 663 de 2004)) trí rialacháin 11,
12 agus 13 agus Sceideal III a chúlghairm.

34.—Leasaítear na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Bileoga
Lipéadaithe agus Pacáistithe), 1993 (I.R. Uimh. 71 de 1993) (arna
leasú leis na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Bileoga Lipéadaithe
agus Pacáistithe) (Leasú), 1999 (I.R. Uimh. 187 de 1999)) trí
rialachán 13 a chúlghairm.

35.—Leasaítear rialachán 2 de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Ceadúnú agus Díol), 1998 (I.R. Uimh. 142 de 1998)
(arna leasú leis na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Leasú), 2004
(I.R. Uimh. 663 de 2004)) tríd an míniú ar “Ceimiceoir Stáit” a
scriosadh.

36.—Leasaítear na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Ceadúnú
agus Díol), 1998 (I.R. Uimh. 142 de 1998) (arna leasú leis na
Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Leasú), 2004 (I.R. Uimh. 663 de
2004)) trí rialacháin 12, 13 agus 13A agus an Dara Sceideal a
chúlghairm.
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Leasú ar rialachán 3
de na Rialacháin
um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnais
Mhórdhíola), 1993.

Rialacháin 11, 12
agus 13 de na
Rialacháin um
Ullmhóidí Leighis
(Ceadúnais
Mhórdhíola), 1993
agus an Sceideal a
ghabhann leo, a
chúlghairm.

Leasú ar rialachán 3
de na Rialacháin
um Ullmhóidí
Leighis (Ceadúnú
Monaraíochta),
1993.

Rialacháin 11, 12
agus 13 de na
Rialacháin um
Ullmhóidí Leighis
(Ceadúnú
Monaraíochta),
1993 agus Sceideal
III a ghabhann leo,
a chúlghairm.

Rialachán 13 de na
Rialacháin um
Ullmhóidí Leighis
(Bileoga
Lipéadaithe agus
Pacáistithe), 1993 a
chúlghairm.

Rialachán 2 de na
Rialacháin um
Tháirgí Íocshláinte
(Ceadúnú agus
Díol), 1998 a leasú.

Rialacháin 12, 13
agus 13A de na
Rialacháin um
Tháirgí Íocshláinte
(Ceadúnú agus
Díol), 1998 agus an
Dara Sceideal a
ghabhann leo, a
chúlghairm.



Cd.6

Leasú ar rialachán
4(1) de na
Rialacháin um
Tháirgí Íocshláinte
(Oideasú agus Rialú
Soláthair), 2003
(léiriú).

Rialacháin 21 agus
22 de na Rialacháin
um Tháirgí
Íocshláinte
(Oideasú agus Rialú
Soláthair), 2003
agus an Séú
Sceideal a
ghabhann leo, a
chúlghairm.

Leasú ar rialachán
23 de na Rialacháin
um Tháirgí
Íocshláinte
(Oideasú agus Rialú
Soláthair), 2003.

Rialachán 18 de na
Rialacháin um
Ullmhóidí Leighis
(Fógraíocht), 1993 a
chúlghairm.

Rialacháin agus
táillí agus méadú ar
fhíneálacha.
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37.—Leasaítear Rialachán 4(1) de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair), 2003 (I.R. Uimh. 540 de
2003) tríd an míniú ar “oifigeach údaraithe” a scriosadh.

38.—Leasaítear na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Oideasú
agus Rialú Soláthair), 2003 (I.R. Uimh. 540 de 2003) trí rialacháin
21 agus 22 agus an Séú Sceideal a chúlghairm.

39.—Leasaítear rialachán 23 de na Rialacháin um Tháirgí
Íocshláinte (Oideasú agus Rialú Soláthair), 2003 (I.R. Uimh. 540 de
2003) trí “alt 32B den Acht” a chur in ionad “rialachán 21 sna
rialacháin seo”.

40.—Leasaítear na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Fógraíocht),
1993 (I.R. Uimh. 76 de 1993) trí rialachán 18 a chúlghairm.

CUID 7

Leasú ar an Acht um Leigheasanna Ainmhithe, 1993

41.—(1) Leasaítear an tAcht um Leigheasanna Ainmhithe,
1993—

(a) in alt 8(1)—

(i) i mír (a)(iii), trí “agus aon fhoirgneamh nó déanmhas
ina bhfuil leigheasanna ainmhithe” a chur isteach i
ndiaidh “leigheasanna ainmhithe”, agus

(ii) i mír (b)(iii)(I) agus (II), trí “nó deimhnithe” a chur
isteach i ndiaidh “údaruithe”,

(b) in alt 23—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) i mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,
agus

(II) i mír (b)—

(A) i bhfomhír (i), trí “€150,000” a chur in ionad
“£100,000”, agus

(B) i bhfomhír (ii), trí “€350,000” a chur in
ionad “£250,000”,

agus
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(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (a), trí “€5,000” a chur in ionad “£1,000”,
agus

(II) i mír (b)—

(A) i bhfomhír (i), trí “€50,000” a chur in ionad
“£25,000”, agus

(B) i bhfomhír (ii), trí “€100,000” a chur in
ionad “£50,000”,

agus

(c) in alt 29—

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

“(1) Íocfar—

(a) ar iarratas a fháil ar cheadúnas a dheonú,
ar údarú nó deimhniú a eisiúint nó ar
sheirbhís a sholáthar faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 8, nó ar aon cheann
díobh a athnuachan nó a leasú, cibé táille
(más ann),

(b) i leith ceadúnais, údarú nó deimhniú faoi
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 8 atá i
bhfeidhm go ceann tréimhse cinnte nó
éiginnte is faide ná 12 mhí, cibé táille (más
ann), agus

(c) i leith aon táille nó tobhaigh lena
mbaineann rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 8(2)(b)(vii), cibé táille nó tobhach.”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “ceadúnas, údaruithe, deimhnithe nó
seirbhísí” a chur in ionad “ceadúnas nó údaruithe,”
agus

(iii) i bhfo-alt 3(b)(i), trí “údaruithe nó deimhnithe” a
chur in ionad “údaruithe”.

(2) Níl éifeacht le fo-alt (1)(b) maidir le cionta arna ndéanamh
roimh an Acht seo a rith.
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