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Uimhir 23 de 2007
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AN tACHT SLÁINTE 2007

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2. Léiriú.

3. Tosach feidhme.

4. An lá bunaithe.

5. Caiteachais.

CUID 2

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

6. An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte a bhunú.

7. Cuspóir an Údaráis.

8. Feidhmeanna an Údaráis.

9. Imscrúduithe ag an Údarás.

10. Caighdeáin arna leagan síos ag an Údarás.

11. Inghlacthacht caighdeán in imeachtaí cúirte.

12. Faisnéis a chur ar fáil don Údarás.

CUID 3

Bord an Údaráis

13. Comhaltas an Bhoird.

14. Ról an Bhoird.

15. Coinníollacha oifige.

16. Éirí as agus corrfholúntais.
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17. Comhaltaí a chur as oifig.

18. Cruinnithe agus nósanna imeachta an Bhoird.

19. Coistí de chuid an Bhoird.

20. Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Bhord agus
de choistí.

CUID 4

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Údaráis

21. Príomhoifigeach feidhmiúcháin an Údaráis.

22. Feidhmeanna an phríomhoifigigh feidhmiúcháin.

23. Feidhmeanna an phríomhoifigigh feidhmiúcháin a
tharmligean.

24. Cuntasacht an phríomhoifigigh feidhmiúcháin don Choiste
um Chuntais Phoiblí.

25. Cuntasacht an phríomhoifigigh feidhmiúcháin do Choistí
Oireachtais eile.

CUID 5

Fostaithe agus Comhairleoirí

26. Fostaithe an Údaráis.

27. Aoisliúntas.

28. Comhairleoirí.

CUID 6

Cuntasacht agus Maoiniú an Údaráis

29. Ordacháin don Údarás.

30. Plean corparáideach an Údaráis.

31. An tAire do chinneadh teorainneacha glanchaiteachais don
Údarás.

32. Deontais don Údarás.

33. Plean gnó a chur faoi bhráid an Aire.

34. Cód rialachais.

35. Cuntais an Údaráis.

36. Bronntanais.

37. Tuarascáil bhliantúil.

38. Cúnamh do chomhlachtaí eile.

39. Muirir as seirbhísí.
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Cuid 7

Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha

40. Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha.

41. Feidhmeanna an phríomhchigire.

42. Cuntasacht an phríomhchigire do Choistí Oireachtais.

43. Cigirí Seirbhísí Sóisialacha.

44. Pleananna agus tuarascálacha Oifig an Phríomh-Chigire.

45. Socruithe leis an bhFeidhmeannacht.

CUID 8

Lárionaid Ainmnithe a Rialáil

46. Toirmeasc ar lárionad ainmnithe neamhchláraithe a
sheoladh.

47. Toirmeasc ar iarratais ar chlárú atá bréagach nó míthreorach.

48. Iarratais ar chlárú.

49. Clár na lárionad ainmnithe.

50. Clárú a dheonú nó a dhiúltú.

51. Clárú a chealú, coinníollacha clárúcháin a athrú nó
coinníollacha nua a fhorchur, ar chúis.

52. Iarratais ó sholáthraithe cláraithe.

53. Fógra maidir le breitheanna beartaithe áirithe ón
bpríomhchigire.

54. Ceart chun freagra a thabhairt ar fhógra maidir le breith
bheartaithe.

55. Fógra maidir le breitheanna ón bpríomhchigire.

56. Iompar a cheanglaítear nó a thoirmisctear i ndáil le
lárionad ainmnithe.

57. Achomharc chun na Cúirte Dúiche in aghaidh bhreith an
phríomhchigire maidir le clárú.

58. Féadfaidh an príomhchigire ordú Cúirte Dúiche a iarraidh
chun breitheanna áirithe a fhorfheidhmiú.

59. Féadfaidh an príomhchigire ordú Cúirte Dúiche a lorg chun
clárú a chealú nó a athrú.

60. Ordú eatramhach ex parte in imeachtaí faoi alt 59.

61. Cinneadh críochnaitheach ábhar a ndéileálfar leo in ordú
eatramhach ex parte faoi alt 59.

62. Achomhairc chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breitheanna
ón gCúirt Dúiche.
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63. Stádas an phríomhchigire in imeachtaí cúirte.

64. Cúram a thabhairt do chónaitheoirí ar chlárú a chealú.

65. Faisnéis a chur faoi bhráid an phríomhchigire.

66. Toirmeasc ar lárionad ainmnithe a dhúnadh gan fógra a
thabhairt.

67. Clárú a chealú ar lárionad ainmnithe a dhúnadh.

68. Fógra maidir le duine a cheapadh faoi dhlí chun dul i
bhfeighil lárionaid ainmnithe.

69. Foráil idirthréimhseach chun lárionaid ainmnithe láithreacha
a chlárú.

CUID 9

Iniúchtaí agus Imscrúduithe

70. An tÚdarás do cheapadh daoine údaraithe.

71. An Fheidhmeannacht do cheapadh daoine chun lárionaid
ainmnithe a scrúdú.

72. Daoine cáilithe a cheapadh chun cúnamh a thabhairt don
phríomhchigire agus do chigirí in iniúchadh.

73. Ceart dul isteach agus iniúchta ag duine údaraithe nó ag an
bpríomhchigire.

74. Ceanglas maidir le toiliú an áititheora nó barántas Cúirte
Dúiche chun dul isteach i dteaghais.

75. Imthosca breise ina bhféadfaidh an Chúirt Dúiche barántas
a eisiúint.

76. Féadfaidh Garda a bheith i dteannta duine údaraithe nó
príomhchigire.

77. Toirmeasc ar iompar áirithe i ndáil le hiniúchtaí faoi alt 73.

78. Tuarascálacha ó dhaoine údaraithe, ón bpríomhchigire agus
ó chigirí.

CUID 10

Cionta

79. Cionta.

80. Imeachtaí i leith cionta.

CUID 11

Caighdeáin, Dícháiliúcháin, etc.

81. Caighdeáin ionracais.

82. Cóid iompair.

83. Cóid iompair a bheith ar fáil.
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84. Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda.

85. Dícháiliú de thoradh comhaltais de cheachtar Teach den
Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás
áitiúil.

CUID 12

Comhlachtaí Sonraithe a Dhíscaoileadh, Fostaithe, Maoin agus
Dliteanais a Aistriú chuig an Údarás

86. Comhlachtaí Sonraithe.

87. Comhlachtaí sonraithe a dhíscaoileadh.

88. Fostaithe comhlachtaí sonraithe a aistriú chuig an Údarás.

89. Foireann an Aire a aistriú chuig an Údarás.

90. Fostaithe na Feidhmeannachta a aistriú chuig an Údaráis.

91. Dliteanais pinsin a bhaineann le hiarfhostaithe de chuid
comhlachtaí sonraithe a aistriú.

92. Maoin agus dliteanais a aistriú chuig an Údarás.

93. Conarthaí, etc., a choimeád ar marthain agus tagairtí a
oiriúnú.

94. Taifid comhlachtaí sonraithe.

95. Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

96. Cuntais chríochnaitheacha comhlachtaí sonraithe.

97. Tuarascálacha críochnaitheacha comhlachtaí sonraithe.

CUID 13

Rialacháin

98. Rialacháin agus orduithe.

99. Rialacháin lena rialaítear clárú faoin Acht seo.

100. Rialacháin maidir le nósanna imeachta chun caighdeáin a
leagan síos.

101. Rialacháin maidir le lárionaid ainmnithe.

102. Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an
Oireachtais.

CUID 14

Nochtadh Faisnéise a Chosaint

103. Nochtadh faisnéise a chosaint

CUID 15

Leasuithe Iarmhartacha agus Mionleasuithe ar Achtanna Eile

104. Aisghairm agus cúlghairm.
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105. Leasú ar Achtanna eile.

SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Achtanna a Aisghairtear

CUID 2

Orduithe a Chúlghairtear

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasuithe ar an Acht um Chúram Leanaí 1991

CUID 2

Leasú ar an Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997

CUID 4

Leasuithe ar an Acht Sláinte 2004

CUID 5

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

CUID 6

Leasú ar an Acht um Míchumas 2005

CUID 7

Leasú ar an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006

————————



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001 2001, Uimh. 19

Acht an Bhainc Cheannais 1942 1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 2003 2003, Uimh. 12

An tAcht um Chúram Leanaí 1991 1991, Uimh. 17

Na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001

Acht na Leanaí 2001 2001, Uimh. 24

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004 2004, Uimh. 3

Acht na gCuideachtaí 1990 1990, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 1993, Uimh. 8

Acht na gCúirteanna 1981 1981, Uimh. 11

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 2006, Uimh. 26

Cruelty to Animals Act 1876 39 & 40 Vic., c. 77

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

Acht na bhFiaclóirí 1985 1985, Uimh. 9

An tAcht um Míchumas 2005 2005, Uimh. 14

An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais Acu 2004 2004, Uimh. 30

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 1995, Uimh. 22

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997 1997, Uimh. 2

An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998 1998, Uimh. 29

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 1997, Uimh. 13

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003

An tAcht Cuanta 1946 1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1947 1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte 2004 2004, Uimh. 42

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh
2005 2005, Uimh. 27

An tAcht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe) 1961 1961, Uimh. 27

An tAcht Árachais Sláinte 1994 1994, Uimh. 16

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990 1990, Uimh. 23

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007 2007, Uimh. 1

An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006 2006, Uimh. 17

An tAcht um Chónaidhmeadh agus Cónascadh Ospidéal
1961 1961, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994 1994, Uimh. 34

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978 1978, Uimh. 4

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001 2001, Uimh. 25

Na hAchtanna Meabhair-Shláinte 1945 go 2001

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta 1990 1990, Uimh. 18

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta (Leasú) 2000 2000, Uimh. 39

Acht na nAltraí 1985 1985, Uimh. 18

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997 1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006
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Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vic., c. 93

Pharmacy Act (Ireland) 1875 38 & 39 Vic., c. 57

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003 2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha)
2001 2001, Uimh. 45

An tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh
Drochúsáid Leanaí, 1998 2003, Uimh. 49

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 2002, Uimh. 6

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin) 2004 2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go
2003

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 2001, Uimh. 31

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005
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————————

ACHT DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A dTABHARFAR AN
tÚDARÁS UM FHAISNÉIS AGUS CÁILÍOCHT SLÁINTE
NÓ, SA BHÉARLA, THE HEALTH INFORMATION AND
QUALITY AUTHORITY AGUS OIFIG AN PHRÍOMH-
CHIGIRE SEIRBHÍSÍ SÓISIALACHA NÓ, SA BHÉARLA,
THE OFFICE OF THE CHIEF INSPECTOR OF SOCIAL
SERVICES AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
DÍSCAOILEADH COMHLACHTAÍ ÁIRITHE; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FEIDHMEANNA NA
gCOMHLACHTAÍ DÍSCAOILTE A AISTRIÚ CHUIG AN
ÚDARÁS UM FHAISNÉIS AGUS CÁILÍOCHT SLÁINTE;
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCÉIM
CHLÁRAITHE AGUS INIÚCHTA SEIRBHÍSÍ CÓNAITHE
DO DHAOINE SCOTHAOSTA, DO DHAOINE FAOI
MHÍCHUMAS AGUS DO LEANAÍ A bhFUIL GÁ ACU LE
CÚRAM AGUS COSAINT; DO DHÉANAMH SOCRÚ
CHUN ACHTANNA ÁIRITHE EILE A AISGHAIRM
AGUS A LEASÚ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

1.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte 1947 go 2007 a ghairm de na
hAchtanna Sláinte 1947 go 2006, den Acht seo agus den Acht Sláinte
(Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007 le chéile agus forléireofar le chéile
iad mar aon ní amháin.

2.—(1) San Acht seo:

ciallaíonn “Údarás” an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
arna bhunú faoi alt 6;

ciallaíonn “Bord” Bord an Údaráis arb é an Bord é dá dtagraítear
in alt 13;

9
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ciallaíonn “duine cleithiúnach” duine cleithiúnach mar a mhínítear
in alt 1(1) den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990;

ciallaíonn “lárionad ainmnithe” foras—

(a) ina ndéanann an Fheidhmeannacht, soláthraí seirbhíse nó
duine nach soláthraí seirbhíse ach a fhaigheann cúnamh
faoi alt 39 den Acht Sláinte 2004 nó faoi alt 10 den Acht
um Chúram Leanaí 1991 seirbhísí cónaithe a sholáthar—

(i) de réir an Achta um Chúram Leanaí 1991,

(ii) do dhaoine faoi mhíchumas, i ndáil lena míchumais,
nó

(iii) do dhaoine cleithiúnacha eile, i ndáil lena
gcleithiúnais,

nó

(b) is teach banaltrais mar a mhínítear in alt 2 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990,

ach ní fholaíonn sé aon cheann díobh seo a leanas:

(i) lárionad arna chlárú ag an gCoimisiún Meabhair-Shláinte;

(ii) foras arna bhainistiú ag Aire den Rialtas nó thar a cheann
nó thar a ceann;

(iii) an chuid sin d’fhoras a bhfuil formhór na ndaoine atá faoi
chúram agus á gcothabháil inti ag fáil cóireála le haghaidh
géarthinnis nó a bhfuil cúram maolaitheach á thabhairt
dóibh inti;

(iv) foras a úsáidtear go príomha chun gníomhaíochtaí
oideachais, cultúrtha, áineasa, fóillíochta, sóisialta nó
fisiceacha a sholáthar;

(v) aonad cúraim speisialta;

(vi) scoil choinneála leanaí mar a mhínítear in alt 3 d’Acht na
Leanaí 2001;

ciallaíonn “míchumas”, míchumas arna mhíniú in alt 2 den Acht um
Míchumas 2005 agus déanfar an téarma “sriantacht shubstaintiúil”
a fhorléiriú mar théarma a chiallaíonn sriantacht arna thuairisciú i
míreanna (a) agus (b) d’alt 7(2) den Acht sin;

ciallaíonn “Feidhmeannacht” Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a
bunaíodh faoin Acht Sláinte 2004;

ciallaíonn “bliain airgeadais” tréimhse 12 mhí dar críoch an 31
Nollaig in aon bhliain;

ciallaíonn “Údarás Eatramhach um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte”
an comhlacht a bunaíodh leis an Ordú fán Údarás Eatramhach um
Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (Bunú), 2005 (I.R. Uimh. 132 de
2005);

ciallaíonn “Bord Creidiúnúcháin Sheirbhísí Sláinte na hÉireann” an
comhlacht a bunaíodh leis an Ordú um Bord Creidiúnúcháin
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Sheirbhísí Sláinte na hÉireann (Bunú), 2002 (I.R. Uimh. 160 de
2002);

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis san Acht Rialtais
Áitiúil 2001;

ciallaíonn “Coimisiún Meabhair-Shláinte” an comhlacht a bunaíodh
le halt 32 den Acht Meabhair-Shláinte 2001;

folaíonn “comhalta”, i ndáil leis an mBord, an cathaoirleach;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte agus Leanaí;

ciallaíonn “gnáthchomhalta” comhalta den Bhord seachas an
cathaoirleach;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialachán arna dhéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn “údarás poiblí” aon cheann díobh seo a leanas:

(a) Aire den Rialtas;

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn;

(c) údarás áitiúil;

(d) údarás cuain de réir bhrí an Achta Cuanta 1946;

(e) bord nó comhlacht eile (ach gan cuideachta a áireamh)
arna bhunú le reacht nó faoi reacht;

(f) cuideachta ina bhfuil na scaireanna go léir ar seilbh ag
Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas nó ag
stiúrthóirí arna gceapadh ag Aire den Rialtas;

(g) cuideachta ina bhfuil na scaireanna go léir ar seilbh ag
bord, cuideachta nó comhlacht eile dá dtagraítear i mír
(e) nó (f);

(h) aon chomhlacht eile arna fhorordú chun críche aon fhorála
den Acht seo;

ciallaíonn “clár” clár de lárionaid ainmnithe a bhunófar faoi alt 41(b);

ciallaíonn “soláthraí cláraithe”, i ndáil le lárionad ainmnithe, an
duine a bhfuil a ainm nó a hainm taifeadta i gclár mar an duine a
sheolann gnó an lárionaid ainmnithe;

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse” duine—

(a) a dhéanann socrú faoi alt 38 den Acht Sláinte 2004 chun
seirbhís sláinte nó seirbhís shóisialta phearsanta a
sholáthar thar ceann na Feidhmeannachta, nó

(b) atá ag fáil cúnaimh—

(i) faoi alt 39 den Acht Sláinte 2004 i méid is mó ná méid
atá forordaithe chun críche na fomhíre seo, nó

(ii) faoi alt 10 den Acht um Chúram Leanaí 1991 i méid
is mó ná méid atá forordaithe chun críche na
fomhíre seo;
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Tosach feidhme.

An lá bunaithe.

Caiteachais.

An tÚdarás um
Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte a
bhunú.
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ciallaíonn “aonad cúraim speisialta” aonad cúraim speisialta arna
sholáthar agus arna chothabháil de réir alt 23K den Acht um Chúram
Leanaí 1991 agus 2001, ag an bhFeidhmeannacht nó thar ceann na
Feidhmeannachta;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás.

(2) Chun críocha an mhínithe ar lárionad ainmnithe i bhfo-alt (1),
ciallaíonn “foras” teaghlach, lárionad nó foras nó cuid de theaghlach,
de lárionad nó d’fhoras.

3.—(1) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú.

(2) Féadfar laethanta éagsúla a cheapadh faoin alt seo chun críoch
éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

4.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

5.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

6.—(1) Bunaítear leis seo comhlacht ar a dtabharfar an tÚdarás
um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte nó, sa Bhéarla, the Health
Information and Quality Authority chun na feidhmeanna a shanntar
dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Tá an tÚdarás ina chomhlacht corpraithe le comharbas
suthain.

(3) Féadfaidh an tÚdarás agairt a dhéanamh, agus beidh sé
inagartha, faoina ainm corpraithe agus féadfaidh sé, le toiliú an Aire
agus an Aire Airgeadais, talamh nó leas i dtalamh agus aon mhaoin
eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(4) Soláthróidh an tÚdarás séala dó féin a luaithe is féidir tar éis
bhunú an Údaráis.

(5) Déanfar séala an Údaráis a fhíordheimhniú—

(a) le síniú chathaoirleach an Údaráis nó comhalta eile de
Bhord an Údaráis a bheidh údaraithe aige chun gníomhú
chuige sin, agus

(b) le síniú an phríomhoifigigh feidhmiúcháin nó comhalta eile
d’fhoireann an Údaráis, mar a bheidh ainmnithe ag an
bpríomhoifigeach feidhmiúcháin.

(6) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Údaráis agus aon
doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an tÚdarás agus
a bheith séalaithe le séala an Údaráis glacfar i bhfianaise é agus



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

measfar gurb é an ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais, mura
suífear a mhalairt.

7.—Is é cuspóir an Údaráis sábháilteacht agus cáilíocht a chur chun
cinn i soláthar seirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialacha pearsanta ar
mhaithe le sláinte agus leas an phobail.

8.—(1) Is iad seo a leanas feidhmeanna an Údaráis:

(a) faoi réir an Achta seo agus a mhéid is féidir, cuspóir an
Údaráis a chur ar aghaidh;

(b) caighdeáin a leagan síos maidir le sábháilteacht agus
cáilíocht—

(i) i ndáil le seirbhísí arna soláthar ag an
bhFeidhmeannacht nó ag soláthraí seirbhíse—

(I) de réir na nAchtanna Sláinte 1947 go 2007,
seachas seirbhísí faoi na hAchtanna Meabhair-
Shláinte 1945 go 2001 atá á soláthar ag an
bhFeidhmeannacht faoin Acht Sláinte 2004,

(II) de réir na nAchtanna um Chúram Leanaí 1991
agus 2001,

(III) de réir Acht na Leanaí 2001,

agus

(ii) i ndáil le seirbhísí arna soláthar ag teach banaltrais
mar a mhínítear in alt 2 den Acht Sláinte (Tithe
Banaltrais) 1990,

is seirbhísí dá ngairtear na “seirbhísí” san alt seo, agus
comhairle a thabhairt don Aire agus don
Fheidhmeannacht dá réir sin;

(c) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcaighdeán dá
dtagraítear i mír (b), ach amháin aon chaighdeáin i ndáil
le lárionaid ainmnithe, aonaid chúraim speisialta agus
comhlíonadh na bhfeidhmeanna de chuid na
Feidhmeannachta dá dtagraítear in alt 41(a), agus
comhairle a thabhairt don Aire agus don
Fheidhmeannacht dá réir sin;

(d) imscrúduithe a ghabháil de láimh de réir alt 9;

(e) ar iarraidh ón Aire nó le ceadú an Aire, athbhreithniú
agus moltaí a dhéanamh de réir mar is cuí leis an Údarás
i leith na seirbhísí, chun na torthaí is fearr a chinntiú le
haghaidh na n-acmhainní atá ar fáil don
Fheidhmeannacht;

(f) cláir chreidiúnúcháin a oibriú i leith na seirbhísí agus
creidiúnúchán a dheonú d’aon cheann díobh a
chomhlíonann caighdeáin atá leagtha síos nó aitheanta ag
an Údarás;
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(g) cibé scéimeanna eile is cuí leis an Údarás a oibriú arb
aidhm dóibh sábháilteacht agus cáilíocht a chinntiú i
dtaca leis na seirbhísí a sholáthar;

(h) meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht chliniciúil agus
ar chost-éifeachtacht teicneolaíochtaí sláinte, lena n-
áirítear drugaí, agus comhairle ag éirí as an meastóireacht
a chur ar fáil don Aire agus don Fheidhmeannacht;

(i) meastóireacht a dhéanamh ar fhaisnéis atá ar fáil maidir
leis na seirbhísí agus maidir le sláinte agus leas an daonra;

(j) comhairle a chur ar fáil agus moltaí a dhéanamh don Aire
agus don Fheidhmeannacht maidir le heasnaimh a bheidh
sainaitheanta ag an Údarás i leith na faisnéise dá
dtagraítear i mír (i);

(k) caighdeáin a leagan síos de réir mar is cuí leis an Údarás
don Fheidhmeannacht agus do sholáthraithe seirbhíse
maidir le sonraí agus faisnéis atá ina seilbh i ndáil le
seirbhísí agus le sláinte agus leas an daonra;

(l) comhairle a thabhairt don Aire agus don
Fheidhmeannacht maidir le leibhéal an chomhlíonta i
leith na gcaighdeán dá dtagraítear i mír (k) ag an
bhFeidhmeannacht agus ag na soláthraithe seirbhíse;

(m) gníomhú mar chomhlacht a bheidh arna fhorordú le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Sláinte agus
Leanaí—

(i) mar atá leagtha amach in alt 5(5) den Acht um
Oideachas do Dhaoine a bhFuil Riachtanais
Speisialta Oideachais Acu 2004, agus

(ii) mar atá leagtha amach in alt 10 den Acht um
Míchumas 2005.

(2) Le linn don Údarás a fheidhmeanna a chomhall beidh aird
aige ar na nithe seo a leanas—

(a) beartais agus cuspóirí an Rialtais nó aon Aire den Rialtas
a mhéid a d’fhéadfaidís difear a dhéanamh
d’fheidhmeanna an Údaráis nó baint a bheith acu leo,

(b) an gá atá ann comhoibriú le húdaráis phoiblí agus a
ghníomhaíochtaí a chomhordú le húdaráis phoiblí, ar
údaráis iad a bhféadfaidh comhlíonadh a bhfeidhmeanna
difear a dhéanamh d’fheidhmeanna an Údaráis nó baint
a bheith acu leo seachas na feidhmeanna a thuairiscítear
i bhfo-alt (1)(c), (d) agus (l),

(c) na hacmhainní atá ar fáil don Fheidhmeannacht, agus

(d) a mhéid is indéanta le réasún, taighde, staidreamh agus
faisnéis eile i ndáil leis na seirbhísí sláinte agus na
seirbhísí sóisialacha pearsanta a sholáthraítear i ndlínsí
eile.

(3) Tá ag an Údarás na cumhachtaí go léir is gá nó is fóirsteanach
maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna aige.
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(4) Faoi réir aon ordachán a thabharfaidh an tAire faoi alt 29, nó
aon mhuirear a chinnfear faoi alt 39, féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le
seirbhísí sláinte nó seirbhísí sóisialacha pearsanta—

(a) comhairle a chur ar fáil maidir le sábháilteacht, cáilíocht
agus caighdeáin, agus

(b) cláir chreidiúnúcháin a oibriú i gcomhair soláthraithe
sláinte agus ar iarraidh uathu seachas soláthraithe
seirbhíse mar a mhínítear in alt 2(1) nó an
Fheidhmeannacht.

9.—(1) Féadfaidh an tÚdarás imscrúdú a ghabháil de láimh
maidir le sábháilteacht, cáilíocht agus caighdeáin na seirbhísí a
thuairiscítear in alt 8(1)(b) más rud é go gcreideann an tÚdarás ar
fhorais réasúnacha—

(a) go bhfuil baol tromaí ann do shláinte nó do leas duine a
bheidh ag fáil na seirbhísí sin, agus

(b) go mb’fhéidir go bhfuil an baol ann de dheasca aon
ghnímh, mainneachtana gníomhú nó faillí—

(i) ag an bhFeidhmeannacht,

(ii) ag soláthraí seirbhíse,

(iii) ag soláthraí cláraithe lárionaid ainmnithe, nó

(iv) ag duine atá i bhfeighil lárionaid ainmnithe i gcás gur
duine eile seachas an soláthraí cláraithe é nó í an
duine sin.

(2) Féadfaidh an tAire, má chreideann sé nó sí ar fhorais
réasúnacha—

(a) go bhfuil baol tromaí den sórt a luaitear i mír (a) d’fho-alt
(1) ann, agus

(b) go mb’fhéidir go bhfuil an baol ann de dheasca aon
ghnímh, mainneachtana nó faillí den sórt a luaitear i mír
(b) den fho-alt sin,

a cheangal ar an Údarás imscrúdú a ghabháil de láimh de réir an
ailt seo.

(3) Ní mór don Údarás a chinntiú maidir le himscrúdú faoin alt
seo nach gcuirfidh sé isteach ar fheidhmeanna comhlachtaí reachtúla
eile nó nach mbeidh sé i neamhréir leis na feidhmeanna sin.

10.—(1) San alt seo, ciallaíonn “caighdeáin” caighdeáin arna
leagan síos ag an Údarás faoi alt 8(1).

(2) Déanfaidh an tÚdarás, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon
uiríll a dhéanfar i ndáil le haon chaighdeáin a mholfaidh an tÚdarás
agus tar éis aon athruithe is cuí leis an Údarás a dhéanamh, na
caighdeáin bheartaithe a chur faoi bhráid an Aire lena gceadú.
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11.—(1) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo a
bhaineann le sárú líomhnaithe ar aon fhoráil den Acht seo nó ar na
rialacháin ar ina leith a bheidh caighdeáin leagtha síos ag an Údarás
faoi alt 8(1)(b), tá éifeacht le fo-alt (2) den alt seo i ndáil leis na
caighdeáin sin agus leis na himeachtaí sin.

(2) I gcás gur dealraitheach don Chúirt go bhfuil treoir tugtha sna
caighdeáin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) maidir le hurramú na forála
den Acht nó de na rialacháin a líomhnaítear a bheith sáraithe, tá na
caighdeáin inghlactha i bhfianaise.

(3) Má chruthaítear, maidir le haon ghníomh nó aon
neamhghníomh de chuid an chosantóra, a líomhnófar gur sárú é ar
fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go gcomhlíonann sé na caighdeáin dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), nó

(b) nach gcomhlíonann sé na caighdeáin sin,

beidh an comhlíonadh sin nó an neamhchomhlíonadh sin ann féin
inghlactha i bhfianaise.

(4) Aon doiciméad ar a mbeidh séala an Údaráis agus a
airbheartóidh a bheith ina chaighdeán nó ina chuid de chaighdeán
arna leagan síos ag an Údarás faoi alt 8(1)(b), tá sé inghlactha mar
fhianaise in aon imeachtaí faoin Acht seo.

12.—Féadfaidh an tÚdarás a cheangal ar an bhFeidhmeannacht
nó ar sholáthraí seirbhíse aon fhaisnéis nó staidreamh a chur ar fáil
dó a theastóidh ón Údarás chun an leibhéal comhlíonta maidir leis
na caighdeáin atá leagtha síos ag an Údarás de réir alt 8(1) ag an
bhFeidhmeannacht nó ag an soláthraí seirbhíse a chinneadh.

CUID 3

Bord an Údaráis

13.—(1) Beidh ag an Údarás Bord ar a mbeidh 12 chomhalta
(lena n-áirítear an cathaoirleach agus 11 ghnáthchomhalta) arna
gceapadh ag an Aire de réir an ailt seo.

(2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Bhoird as measc
daoine a bhfuil, i dtuairim an Aire, taithí agus saineolas acu i ndáil
le nithe a bhaineann le feidhmeanna an Údaráis a chumasódh do
dhuine den sórt sin cuidiú go substaintiúil le comhlíonadh a
fheidhmeanna ag an Údarás.

(3) Níl duine cáilithe lena cheapadh nó lena ceapadh mar
chomhalta den Bhord nó de choiste den Bhord—

(a) más comhalta é nó í de cheachtar Teach den Oireachtas
nó de Pharlaimint na hEorpa,

(b) má mheastar é nó í, de bhun alt 19 den Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997, a bheith tofa
chuig Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(c) más comhalta é nó í d’údarás áitiúil.
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(4) Tá cathaoirleach an Bhoird i seilbh oifige ar feadh tréimhse
nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, de réir mar
a chinnfidh an tAire.

(5) Faoi réir fho-alt (6), beidh gnáthchomhalta den Bhord i seilbh
oifige ar feadh tréimhse nach faide na 5 bliana ó dháta a cheaptha
nó a ceaptha, de réir mar a chinnfidh an tAire.

(6) Maidir le gnáthchomhaltaí an Bhoird, nuair a bhunófar ar
dtús é—

(a) beidh 6 chomhalta den Bhord, ar comhaltaí iad a
roghnófar ag cruinniú a thionólfar chun críocha an fho-
ailt seo—

(i) trí chomhaontú d’aonghuth ag na comhaltaí den
Bhord a bheidh i láthair ag an gcruinniú, nó

(ii) i gcás nach féidir, ar chúis ar bith, teacht ar
chomhaontú den sórt sin, trí na comhaltaí den Bhord
a bheidh i láthair amhlaidh do dhéanamh crannchuir,

i seilbh oifige go ceann tréimhse 3 bliana, agus

(b) beidh na 5 chomhalta eile i seilbh oifige ar feadh tréimhse
5 bliana.

(7) Faoi réir fho-alt (8), beidh comhalta den Bhord a dtéann a
théarma nó a téarma oifige in éag le himeacht aimsire inathcheaptha
chun an Bhoird.

(8) Aon chomhalta den Bhord a mbeidh 2 théarma oifige curtha
isteach aige nó aici, ní bheidh sé nó sí inathcheaptha chun an Bhoird,
agus measfar gur téarma oifige chun críocha an fho-ailt seo aon
tréimhse a mbeidh duine ag fónamh mar chomhalta den Bhord lena
linn de bhun ceapacháin faoi alt 16.

(9) Féachfaidh an tAire lena chinntiú go mbeidh cóimheá
chothromasach ann idir fir agus mná i measc chomhaltaí an Bhoird.

14.—(1) Is é an Bord comhlacht ceannais an Údaráis, agus údarás
aige feidhmeanna an Údaráis a chomhlíonadh in ainm an Údaráis.

(2) Féadfaidh an Bord aon cheann dá fheidhmeanna a
tharmligean chun an phríomhoifigigh feidhmiúcháin.

(3) Má tharmligtear feidhm de chuid an Údaráis chun an
phríomhoifigigh feidhmiúcháin faoi fho-alt (2), fanfaidh an
tarmligean i bhfeidhm go dtí go gcúlghairfidh an Bord an
tarmligean.

15.—(1) Féadfaidh an tAire, tráth ar bith, comhalta den Bhord a
chur as oifig más rud é, i dtuairim an Aire—

(a) go bhfuil an comhalta tagtha chun bheith éagumasach, de
dheasca easláinte, ar fheidhmeanna na hoifige a
chomhlíonadh,

(b) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a
bheidh sonraithe,
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(c) go ndealraíonn sé gur gá an comhalta a chur as oifig chun
go ndéanfaidh an Bord a fheidhmeanna a chomhlíonadh
ar shlí éifeachtach,

(d) gur sháraigh an comhalta alt 81(1) nó 84(2) den Acht seo
nó foráil den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 a bhfuil
feidhm aici, le rialachán a rinneadh faoi alt 3 den Acht
sin, maidir leis an gcomhalta sin, nó

(e) le linn dó nó di feidhmeanna faoin Acht seo a chomhall,
nár chomhlíon an comhalta—

(i) cód iompair, faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin
in Oifigí Poiblí 2001, nó

(ii) an cód rialachais faoi alt 34 a bhaineann leis an
gcomhalta den Bhord.

(2) Scoireann comhalta den Bhord d’oifig a shealbhú—

(a) má bhreithnítear an comhalta ina fhéimheach nó ina
féimheach,

(b) má dhéanann an comhalta imshocraíocht nó
comhshocraíocht le creidiúnaithe,

(c) má chiontaítear an comhalta i gcion indíotáilte,

(d) má chiontaítear an comhalta i gcion lena ngabhann calaois
nó mímhacántacht,

(e) más ábhar d’ordú faoi alt 160 d’Acht na gCuideachtaí 1990
an comhalta,

(f) má ghearrann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta ar
an gcomhalta, nó

(g) má dhéanann údarás inniúil an comhalta a bhaint d’aon
chlár ar aon chúis (seachas mainneachtain táille a íoc), ar
clár é arna bhunú chun comhaltaí gairme a chlárú.

(3) Maidir le comhalta den Bhord nár fhreastail ar chruinniú den
Bhord ar feadh tréimhse comhleanúnaí 6 mhí, scoirfidh sé nó sí i
ndeireadh na tréimhse sin de bheith i seilbh oifige mura
dtaispeánfaidh an comhalta chun sástacht an Aire gur bhreoiteacht
faoi deara an neamhfhreastal.

16.—(1) Féadfaidh comhalta den Bhord éirí as oifig trí litir chuig
an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta is déanaí díobh
seo a leanas—

(a) an dáta a shonrófar sa litir, agus

(b) an dáta a gheobhaidh an tAire an litir.

(2) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhord bás, go n-
éireoidh sé nó sí as, go scoirfidh sé nó sí de bheith cáilithe le
haghaidh oifige, go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú nó go
gcuirfear as oifig é nó í, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun
an corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh.
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(3) Maidir le duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord faoin alt seo—

(a) beidh sé nó sí i seilbh oifige ar feadh na tréimhse sin de
théarma oifige an chomhalta ba chúis leis an
gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan chaitheamh
ar dháta an cheapacháin, agus

(b) beidh sé nó sí in-athcheaptha, faoi réir alt 13(8), mar
chomhalta den Bhord ar éag don tréimhse sin.

17.—(1) Féadfaidh an tAire comhaltaí uile an Bhoird a chur as
oifig, más rud é—

(a) nach mbaineann an Bord córam amach do 3 chruinniú as
a chéile,

(b) nach gcomhlíonann an Bord breithiúnas, ordú nó foraithne
ó aon chúirt,

(c) nach gcomhlíonann an Bord ordachán ón Aire nó aon
cheanglas eile a fhorchuirtear air le haon achtachán nó
faoi aon achtachán, lena n-áirítear an tAcht seo, nó

(d) nach bhfuil an Bord, i dtuairim an Aire, ag comhlíonadh
a fheidhmeanna ar shlí éifeachtach.

(2) Más rud é, i dtuairim an Aire, nach bhfuil an Bord ag
comhlíonadh a fheidhmeanna ar shlí éifeachtach, féadfaidh an tAire
duine a cheapadh—

(a) chun athbhreithniú neamhspleách a sheoladh maidir le
haon ní is cúis leis an tuairim sin, agus

(b) chun tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ar thorthaí an
athbhreithnithe.

(3) Comhoibreoidh an Bord le haon athbhreithniú den sórt sin
agus tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach don duine a bheidh á
sheoladh, lena n-áirítear rochtain ar áitreabh, trealamh agus taifid de
réir mar a theastóidh ón duine chun críocha an athbhreithnithe.

(4) Maidir le comhaltaí uile an Bhoird a chur as oifig, ní
chúlghaireann sé sin aon tarmligean ar fheidhmeanna an Bhoird
chun an phríomhoifigigh feidhmiúcháin faoi alt 14(2) ná ní dhéanann
sé difear dó ar shlí eile.

18.—(1) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle le cathaoirleach an
Bhoird, dáta an chéad chruinnithe den Bhord arna bhunú ar dtús de
bhun alt 13 a shocrú agus sonróidh sé nó sí an tráth a thionólfar an
cruinniú agus an t-ionad ina dtionólfar é.

(2) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe is gá chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh ach gach bliain tiocfaidh sé le chéile
uair amháin ar a laghad gach 2 mhí.

(3) Ag cruinniú den Bhord—

(a) is é nó is í cathaoirleach an Bhoird, má bhíonn sé nó sí i
láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú, nó
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(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an
Bhoird i láthair nó má bhíonn an oifig sin folamh,
roghnóidh na comhaltaí den Bhord a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú.

(4) Cinnfear gach ceist ag cruinniú le tromlach vótaí na
gcomhaltaí den Bhord a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist
agus, i gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh
ag cathaoirleach an chruinnithe.

(5) Faoi réir fho-alt (8), féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin
folúntais nó folúntas i measc a chomhaltaí.

(6) Faoi réir an Achta seo, rialálfaidh an Bord, le buanorduithe,
nósanna imeachta agus gnó an Bhoird.

(7) D’ainneoin fho-alt (6), ní chuirtear aon bhreith ón mBord ó
bhail mar gheall ar neamhchomhlíonadh bhuanorduithe an Bhoird.

(8) 5 is córam do chruinniú den Bhord, mura n-ordóidh an tAire
a mhalairt.

(9) Féadfaidh an cathaoirleach cruinniú den Bhord a ghairm aon
tráth réasúnach.

(10) Má dhiúltaíonn an cathaoirleach cruinniú den Bhord a
ghairm, tar éis foréileamh chuige sin, a bheidh sínithe ag 3 chomhalta
den Bhord ar a laghad, a thíolacadh don chathaoirleach, féadfaidh
aon 3 chomhalta den Bhord cruinniú den Bhord a ghairm.

(11) Mura ndéanfaidh an cathaoirleach, gan diúltú déanamh
amhlaidh, cruinniú den Bhord a ghairm laistigh de 7 lá tar éis
foréileamh chuige sin a bheidh sínithe ag 3 chomhalta den Bhord ar
a laghad a thíolacadh dó, féadfaidh aon 3 chomhalta den Bhord
cruinniú den Bhord a ghairm.

19.—(1) Féadfaidh an Bord—

(a) coistí a bhunú chun cúnamh agus comhairle a sholáthar
don Bhord i ndáil lena fheidhmeanna a chomhlíonadh,
agus

(b) comhaltas agus téarmaí tagartha gach coiste a chinneadh.

(2) Féadfaidh an Bord daoine a cheapadh chuig coiste ar daoine
iad nach comhaltaí den Bhord iad a bhfuil eolas agus taithí speisialta
acu a bhaineann le cuspóir an choiste.

(3) Beidh ceapadh duine chuig coiste faoi réir na dtéarmaí agus
na gcoinníollacha—

(a) a chinnfear faoi alt 20, a mhéid a bhaineann na téarmaí
agus na coinníollacha le luach saothair agus le liúntais i
leith caiteachas, agus

(b) a chinnfidh an Bord in aon chás eile.

(4) Déanfaidh an Bord cuspóir agus téarmaí tagartha gach coiste
a shonrú i scríbhinn.
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(5) Beidh gníomhartha coiste faoi réir a ndaingnithe ag an mBord,
mura scaoilfidh an Bord leis an ngá atá ann daingniú a dhéanamh.

(6) Féadfaidh an Bord nós imeachta coiste a rialáil ach, faoi réir
aon rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a nós imeachta féin a rialáil.

(7) Féadfaidh an Bord aon tráth coiste a bhunófar faoin alt seo
a dhíscaoileadh.

20.—(1) Beidh an luach saothair agus na liúntais i leith caiteachas,
más ann, a chinnfear de réir fho-alt (3), iníoctha ag an Údarás as cistí
faoina réir—

(a) le comhaltaí an Bhoird, agus

(b) le comhaltaí coiste de chuid an Bhoird.

(2) Beidh an luach saothair agus na liúntais i leith caiteachas, más
ann, a chinnfear de réir fho-alt (3), iníoctha ag an Aire, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas, le duine a cheapfar faoi alt 17(2) chun
athbhreithniú neamhspleách a sheoladh.

(3) Le toiliú an Aire Airgeadais, féadfaidh an tAire an luach
saothair agus na liúntais i leith caiteachas is iníoctha faoin alt seo
a chinneadh.

CUID 4

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Údaráis

21.—(1) Ceapfaidh an Bord duine a earcófar de réir an Achta um
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004
chun bheith ina phríomhoifigeach feidhmiúcháin nó ina
príomhoifigeach feidhmiúcháin don Údarás.

(2) Ní bheidh duine i dteideal a cheaptha nó a ceaptha mar
phríomhoifigeach feidhmiúcháin más rud é—

(a) gur comhalta an duine de cheachtar Teach den Oireachtas
nó de Pharlaimint na hEorpa,

(b) go measfar, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa 1997, an duine a bheith tofa chun
Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(c) gur comhalta d’údarás áitiúil an duine.

(3) Beidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin i seilbh oifige ar na
téarmaí agus na coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair, liúntais agus aoisliúntas)
a chinnfidh an Bord le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an
Aire Airgeadais.

(4) Déanfaidh an tÚdarás luach saothair agus liúntais a chinnfear
faoi fho-alt (3) a íoc leis an bpríomhoifigeach feidhmiúcháin as cistí
a bheidh faoina réir ag an Údarás.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), is é nó is í príomhoifigeach
feidhmiúcháin an Údaráis Eatramhaigh um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte an chéad phríomhoifigeach feidhmiúcháin ar an Údarás agus
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beidh sé nó sí i seilbh oifige faoi réir na dtéarmaí agus na
gcoinníollacha a chinnfear de réir fho-alt (3).

22.—(1) Déanfaidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin—

(a) riarachán agus gnó an Údaráis a sheoladh, agus a
bhainistiú agus a rialú i gcoitinne,

(b) cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh is feidhmeanna a
shannfar don oifigeach sin leis an Acht seo nó faoin Acht
seo nó le hachtachán eile nó faoi achtachán eile nó a
tharmligfidh an Bord chuige nó chuici, agus

(c) faisnéis (lena n-áirítear faisnéis airgeadais) a sholáthar don
Bhord, i ndáil le feidhmeanna an phríomhoifigigh
feidhmiúcháin a chomhlíonadh, de réir mar a cheanglóidh
an Bord.

(2) Beidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin freagrach don Bhord
as feidhmeanna an phríomhoifigigh feidhmiúcháin a chomhlíonadh
agus as beartais an Bhoird a chur i bhfeidhm.

(3) Má bhíonn an príomhoifigeach feidhmiúcháin as láthair nó má
bhíonn post an phríomhoifigigh feidhmiúcháin folamh, féadfaidh
fostaí de chuid an Údaráis a ainmneoidh an tÚdarás feidhmeanna an
phríomhoifigigh feidhmiúcháin a chomhlíonadh.

23.—(1) Faoi réir aon ordachán a thabharfaidh an Bord, féadfaidh
an príomhoifigeach feidhmiúcháin—

(a) aon cheann d’fheidhmeanna an phríomhoifigigh
feidhmiúcháin faoi alt 22 (lena n-áirítear na feidhmeanna
sin a bhaineann le cúrsaí airgeadais) a tharmligean chun
fostaithe den Údarás a shonrófar faoina n-ainmneacha,
de réir a bpost nó ar shlí eile, agus

(b) fo-tharmligean aon cheann nó gach ceann de na
feidhmeanna tarmligthe chun fostaithe eile den sórt sin
nó ag fostaithe eile den sórt sin a údarú.

(2) Aon fheidhm a tharmligfear nó a fho-tharmligfear faoin alt
seo chun fostaí, comhlíonfaidh an fostaí í faoi réir threorú agus rialú
ginearálta an phríomhoifigigh feidhmiúcháin agus i gcomhlíonadh
ordachán, teorainneacha agus treoirlínte de réir mar a shonróidh—

(a) i gcás feidhme tarmligthe, an príomhoifigeach
feidhmiúcháin, nó

(b) i gcás feidhme fo-tharmligthe, an fostaí a rinne an fheidhm
sin a fho-tharmligean.

(3) Ní cosc é ar an duine a shealbhaíonn post an phríomhoifigigh
feidhmiúcháin de thuras na huaire do chomhlíonadh feidhme an
fheidhm a bheith tarmligthe nó fo-tharmligthe.

(4) Féadfaidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin—

(a) aon tarmligean nó fo-tharmligean feidhme faoin alt seo
a athrú,

(b) an tarmligean nó an fo-tharmligean sin a chúlghairm, nó



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

(c) aon fho-tharmligean ar an bhfeidhm a chúlghairm, gan an
tarmligean a chúlghairm.

(5) Ar tharmligean nó ar fho-tharmligean feidhme a athrú nó a
chúlghairm, cuirfidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin in iúl do gach
fostaí ar tarmligeadh nó ar fo-tharmligeadh an fheidhm chuige nó
chuici gur athraíodh nó gur cúlghaireadh an tarmligean nó an fo-
tharmligean.

(6) Aon fhostaí den Údarás a dhéanann feidhm a tarmligeadh nó
a fo-tharmligeadh chun an fhostaí faoin alt seo a fho-tharmligean—

(a) féadfaidh sé nó sí an fo-tharmligean a athrú nó a
chúlghairm, agus

(b) ní choisctear air nó uirthi an fheidhm a chomhlíonadh.

(7) Ar fho-tharmligean feidhme a athrú nó a chúlghairm, cuirfidh
an fostaí a rinne an fheidhm a fho-tharmligean in iúl do gach fostaí
ar fo-tharmligeadh an fheidhm chuige nó chuici gur athraíodh nó gur
cúlghaireadh an fo-tharmligean.

24.—(1) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil Éireann arna
bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh
ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste, agus tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil
Éireann, ar an bpríomhoifigeach feidhmiúcháin i scríbhinn déanamh
amhlaidh, tabharfaidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin fianaise
don Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a taifeadadh nó a
cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó in aon
taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear leis an
Acht seo ar an Údarás a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Údaráis i dtaca le
húsáid a acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an tÚdarás chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Údarás agus dá dtagraítear
i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú) 1993, nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste, a mhéid a bhaineann sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c), a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(2) Le linn dualgais an phríomhoifigigh feidhmiúcháin faoin alt
seo a chomhlíonadh, ní dhéanfaidh an príomhoifigeach
feidhmiúcháin ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó
i dtaobh tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.
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25.—(1) San alt seo ciallaíonn “Coiste” Coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 24 nó an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de Choiste den sórt sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an príomhoifigeach
feidhmiúcháin os comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn ón gCoiste,
chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta an Údaráis.

(3) Ní cheanglófar ar an bpríomhoifigeach feidhmiúcháin cuntas
a thabhairt os comhair Coiste ar aon ní atá nó a bhí nó a fhéadfaidh
a bheith sa todhchaí ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse
sa Stát.

(4) Más é tuairim an phríomhoifigigh feidhmiúcháin gur ní lena
mbaineann fo-alt (3) aon ní a n-iarrtar air nó uirthi cuntas a thabhairt
ina leith os comhair Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin agus na
cúiseanna atá leis an tuairim in iúl don Choiste agus, mura dtabharfar
an fhaisnéis don Choiste tráth a bheidh an príomhoifigeach
feidhmiúcháin os a chomhair, tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i
scríbhinn.

(5) I gcás go mbeidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin tar éis
tuairim an phríomhoifigigh feidhmiúcháin a chur in iúl don Choiste
de réir fho-alt (4) agus nach dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a mhéid a bhaineann sí le ní is ábhar don
tuairim sin—

(a) féadfaidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin, tráth nach
déanaí ná 21 lá tar éis don Choiste a bhreith gan an
iarraidh a tharraingt siar a chur in iúl dó nó di, iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair
chun an cheist i dtaobh an ní lena mbaineann fo-alt (3)
an ní a chinneadh, nó

(b) féadfaidh cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a
dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus cinnfidh an Ard-Chúirt an ní.

(6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh an
príomhoifigeach feidhmiúcháin os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní lena mbaineann an t-iarratas.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní lena mbaineann fo-alt (3)
an ní áirithe, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm
ag fo-alt (3), freastalóidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin os
comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.

(8) Le linn dualgais an phríomhoifigigh feidhmiúcháin faoin alt
seo a chomhlíonadh, ní dhéanfaidh an príomhoifigeach
feidhmiúcháin ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó
i dtaobh tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.
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CUID 5

Fostaithe agus Comhairleoirí

26.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, faoi réir fho-ailt (2) agus (3),
daoine a cheapadh chun bheith ina bhfostaithe dá chuid agus a
ndualgais a chinneadh.

(2) Déanfar fostaithe a cheapfar faoin alt seo a earcú de réir an
Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) 2004.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le fostaithe a ceapadh faoin alt
seo le linn na 3 mhí dar tosach an lá bunaithe nó le linn tréimhse is
giorra a shonróidh an tAire.

(4) Déanfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire, arna thabhairt le
toiliú an Aire Airgeadais, na nithe seo a leanas a chinneadh—

(a) na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta (lena n-áirítear
téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair
agus liúntais) a bheidh ag fostaithe a cheapfar faoin alt
seo, agus

(b) gráid na bhfostaithe de chuid an Údaráis agus líon na
bhfostaithe i ngach grád.

(5) Ní bheidh duine i dteideal a cheaptha nó a ceaptha mar fhostaí
de chuid an Údaráis más rud é—

(a) gur comhalta an duine de cheachtar Teach den Oireachtas
nó de Pharlaimint na hEorpa, nó

(b) go measfar, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa 1997, an duine a bheith tofa chun
Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh.

(6) Beidh luach saothair agus liúntais fhostaithe an Údaráis
iníoctha ag an Údarás leis na fostaithe as cistí a bheidh faoina réir
ag an Údarás.

27.—(1) Déanfaidh an tÚdarás scéim nó scéimeanna, chun
sochair aoisliúntais a dheonú do cibé fostaithe is cuí leis an Údarás
nó ina leith, a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar téarmaí éagsúla a
shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le
scéim ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire
agus a cheadófar faoin alt seo.

(4) Maidir le scéim a chuirfidh an tÚdarás faoi bhráid an Aire
faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Airgeadais,
déanfaidh an tÚdarás í a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Ní dheonóidh an tÚdarás aon sochar aoisliúntais, ná ní
dhéanfaidh an tÚdarás aon socruithe eile chun sochar den sórt sin a
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sholáthar, d’fhostaí nó i leith fostaí ar shlí seachas de réir scéime
faoin alt seo nó le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(6) Déanfar foráil maidir le hachomhairc le gach scéim a dhéanfar
faoin alt seo.

(7) Maidir leis na téarmaí agus coinníollacha lena rialófar sochair
aoisliúntais a dheonófar faoi scéimeanna arna ndéanamh faoin alt
seo do dhaoine a d’aistrigh chuig an Údarás faoi ailt 88 go 90, ní lú
fabhar iad ná na téarmaí agus coinníollacha sin a raibh siad ina
dteideal díreach sular aistríodh iad.

(8) Más rud é, sa tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar
críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt seo, go
mbeidh sochar aoisliúntais le híoc le duine, nó i leith duine, a
aistríodh chuig an Údarás faoi ailt 88 go 90—

(a) déanfaidh an tÚdarás an sochar a ríomh de réir cibé scéim,
nó de réir cibé achtacháin i ndáil le haoisliúntas, ag a
raibh feidhm maidir leis an duine díreach roimh an
aistriú, agus

(b) déanfar seirbhís inphinsin an duine leis an Údarás a
chomhiomlánú le seirbhís inphinsin an duine roimhe sin
agus íocfaidh an tÚdarás an sochar arna ríomh amhlaidh.

(9) Déanfar scéim faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na
scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

28.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le ceadú an Aire arna thabhairt le
toiliú an Aire Airgeadais, cibé comhairleoirí a fhostú a mheasfaidh
sé is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Beidh aon táillí a bheidh dlite do chomhairleoir a fhostófar
faoin alt seo iníoctha ag an Údarás as cistí a bheidh faoina réir ag
an Údarás.

CUID 6

Cuntasacht agus Maoiniú an Údaráis

29.—(1) Féadfaidh an tAire ordacháin ghinearálta a thabhairt i
scríbhinn don Údarás chun aon chríche i ndáil le forálacha an Achta
seo, nó aon achtacháin eile, agus le haghaidh aon ní nó ruda dá
dtagraítear san Acht seo, mar ní nó rud atá sonraithe nó le sonrú,
nó atá cinnte nó le cinneadh, agus comhlíonfaidh an tÚdarás aon
ordachán den sórt sin.

(2) Féadfaidh an tAire a ordú don Údarás nó don phríomhchigire
faisnéis, tuarascálacha nó staidreamh a sholáthar don Aire, ar an
modh agus laistigh den tréimhse, de réir mar a chinnfidh an tAire
iad araon, i ndáil le comhlíonadh na bhfeidhmeanna a shannfar leis
an Acht seo nó faoin Acht seo don Údarás nó don phríomhchigire.

(3) Déanfaidh an tÚdarás nó an príomhchigire, de réir mar a
shonrófar in ordachán an Aire, ordachán an Aire a chomhlíonadh.
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30.—(1) Déanfaidh an tÚdarás plean corparáideach a ullmhú, a
ghlacadh agus, ag na tráthanna a shonraítear i bhfo-alt (2), a chur
faoi bhráid an Aire lena cheadú, ar plean corparáideach é don
tréimhse 3 bliana tar éis an dáta a chuirfear faoi bhráid an Aire é.

(2) Ní foláir plean corparáideach a chur faoi bhráid an Aire ag na
tráthanna seo a leanas:

(a) laistigh de 6 mhí tar éis an lae bunaithe;

(b) laistigh de 6 mhí tar éis Aire nua a cheapadh má iarrann
an tAire sin go gcuirfear plean corparáideach nua faoina
bhráid nó faoina bráid;

(c) i ndeireadh na tréimhse 3 bliana ó cuireadh an plean
corparáideach deireanach faoi bhráid an Aire.

(3) Ní foláir an plean corparáideach a ullmhú i bhfoirm agus ar
mhodh a bheidh de réir aon ordacháin a thabharfaidh an tAire agus
ní foláir na nithe seo a leanas a shonrú ann—

(a) cuspóirí fíorthábhachtacha an Údaráis agus Oifig an
Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha don tréimhse 3
bliana lena mbaineann agus na straitéisí chun na cuspóirí
sin a bhaint amach, agus

(b) na húsáidí a bheartaíonn an tÚdarás a bhaint as a chuid
acmhainní.

(4) Le linn dó an plean corparáideach a ullmhú, beidh aird ag an
Údarás ar bheartais an Rialtais nó ar bheartais de chuid Aire den
Rialtas a mhéid a fhéadfaidh na beartais sin difear a dhéanamh
d’fheidhmeanna an Údaráis nó baint a bheith acu leo.

(5) Laistigh de 3 mhí tar éis plean corparáideach a fháil, déanfaidh
an tAire—

(a) an plean a cheadú, nó

(b) diúltú an plean a cheadú mura ndéanfar an plean a leasú
de réir aon ordachán a thabharfaidh an tAire don
Údarás.

(6) Féadfaidh an tAire plean corparáideach ceadaithe a leasú aon
tráth nó féadfaidh an tÚdarás é a leasú ach sa chás deiridh sin, ní
leasófar é ach amháin tar éis—

(a) don Údarás an leasú beartaithe a chur faoi bhráid an Aire
lena cheadú, agus

(b) don Aire an leasú a cheadú.

(7) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (5), fara na modhnuithe is gá,
maidir le leasú ag an Údarás ar phlean corparáideach ceadaithe.

(8) Ní mheasfar go ndéanann aon ní i bplean corparáideach cosc
a chur ar an Údarás a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh nó
teorainn a chur leis i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(9) Cinnteoidh an tAire go ndéanfar cóip de phlean
corparáideach ceadaithe a leagan faoi bhráid dhá Theach an
Oireachtais—
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(a) laistigh de 21 lá tar éis don Aire an plean a cheadú, agus

(b) má leasaítear an plean faoi fho-alt (6) tar éis don Aire é
a cheadú—

(i) i gcás leasú arna dhéanamh ag an Aire, laistigh de 21
lá tar éis an leasú a dhéanamh, nó

(ii) i gcás leasú arna dhéanamh ag an Údarás, laistigh de
21 lá tar éis don Aire an leasú a cheadú.

(10) Cinnteoidh an tÚdarás go ndéanfar, a luaithe is indéanta tar
éis cóipeanna de phlean ceadaithe a leagan faoi bhráid Thithe an
Oireachtais, an plean a fhoilsiú ar an Idirlíon agus de réir cibé
socruithe eile a shonróidh an tAire.

(11) Déanfaidh an tÚdarás i dtuarascáil bhliantúil an Údaráis
agus, ar an Aire á iarraidh, ag tráthanna eile a shonróidh an tAire,
tuarascáil a sholáthar don Aire faoi dhul chun cinn i leith plean
corparáideach ceadaithe don Údarás a chur i ngníomh.

31.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an tAire, le haghaidh
bliana airgeadais de chuid an Údaráis—

(a) an méid uasta glanchaiteachais a fhéadfaidh an tÚdarás a
thabhú le haghaidh na bliana airgeadais sin a chinneadh,
agus

(b) fógra i scríbhinn a thabhairt don Údarás i dtaobh an mhéid
a chinnfear amhlaidh tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis
don Rialtas na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí
Soláthair le haghaidh na bliana airgeadais sin a fhoilsiú.

(2) Más cuí leis an Aire é in aon chás áirithe, féadfaidh sé gurb
éard é cinneadh faoin alt seo cinneadh maidir leis an tréimhse
(seachas bliain airgeadais an Údaráis) a shonróidh an tAire san
fhógra iomchuí faoin alt seo.

(3) Féadfaidh an tAire cinneadh faoi fho-alt (1) a leasú tríd an
méid uasta glanchaiteachais a fhéadfaidh an tÚdarás a thabhú le
haghaidh bliana airgeadais áirithe a athrú agus, má athraíonn an
tAire an méid sin, tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don Údarás
faoin leasú a luaithe is féidir agus tá feidhm ag an gcinneadh, agus
éifeacht leis, arna leasú amhlaidh.

32.—Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé suim a
chinnfidh an tAire a airleacan chuig an Údarás as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

33.—(1) Laistigh de 30 lá tar éis fógra a bheith tugtha dó faoin
gcinneadh ina leith faoi alt 31 le haghaidh bliana airgeadais cuirfidh
an tÚdarás plean gnó le haghaidh na bliana faoi bhráid an Aire.

(2) Ní foláir plean gnó a ullmhú san fhoirm agus ar an modh agus
de réir aon ordachán a thabharfaidh an tAire agus ní foláir—

(a) gníomhaíochtaí an Údaráis don tréimhse lena mbaineann
an plean gnó a léiriú ann,
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(b) meastacháin a bheith ann ar líon na bhfostaithe a bheidh
ag an Údarás don tréimhse lena mbaineann an plean,

(c) an plean gnó le haghaidh Oifig an Phríomh-Chigire
Seirbhísí Sóisialacha a bheith ann,

(d) aon fhaisnéis eile a shonróidh an tAire a bheith ann,

(e) é a bheith de réir bheartais agus chuspóirí an Aire agus an
Rialtais, agus

(f) é a bheith ar comhréir leis na teorainneacha airgeadais a
chinnfidh an tAire faoi alt 31.

(3) Le linn an plean gnó a ullmhú, beidh aird ag an Údarás—

(a) ar an bplean corparáideach ceadaithe a bheidh i ngníomh
an tráth sin, agus

(b) ar aon ordachán a thabharfaidh an tAire faoi alt 29.

(4) Tabharfaidh an tÚdarás éifeacht don phlean gnó mura n-
ordóidh an tAire i scríbhinn don Údarás, laistigh de 30 lá tar éis an
plean a chur faoina bhráid nó faoina bráid, an plean a leasú nó gan
éifeacht a thabhairt dó.

(5) Nuair a bheidh ordachán á thabhairt ag an Aire don Údarás
fho-alt (4), tabharfaidh sé nó sí an tráth céanna i scríbhinn don
Údarás na cúiseanna a bheidh ag an Aire leis an ordachán a
dhéanamh.

(6) Comhlíonfaidh an tÚdarás ordachán faoi fho-alt (4).

34.—(1) A luaithe is indéanta tar éis bhunú an Údaráis, déanfaidh
sé cód rialachais ina mbeidh sracléiriú ar na nithe seo a leanas a chur
faoi bhráid an Aire lena cheadú—

(a) treoirphrionsabail is infheidhme maidir leis an Údarás mar
chomhlacht poiblí ag a bhfuil na feidhmeanna a
thuairiscítear in alt 8,

(b) struchtúr an Údaráis, lena n-áirítear ról agus freagrachtaí
an Bhoird, an phríomhoifigigh feidhmiúcháin agus an
phríomhchigire,

(c) próisis agus treoirlínte a leanfar chun a chinntiú go
gcomhlíonfar na ceanglais tuairiscithe a fhorchuirtear ar
an Údarás leis an Acht seo nó faoi, agus

(d) rialuithe inmheánacha an Údaráis, lena n-áirítear a
nósanna imeachta maidir le hiniúchadh inmheánach,
bainistíocht riosca, soláthar poiblí agus tuairisciú
airgeadais.

(2) Déanfaidh an tÚdarás an cód rialachais a athbhreithniú go
tréimhsiúil ag na tráthanna a shonróidh an tAire agus déanfaidh sé
an cód a athmheas de réir mar is cuí leis an Údarás.

(3) Le linn dó athmheas ar an gcód rialachais a ullmhú nó a
dhéanamh, beidh aird ag an Údarás ar aon ordachán a bheidh tugtha
ag an Aire faoi alt 29.
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(4) Tar éis don Aire an cód rialachais nó aon athmheas air a
cheadú, déanfaidh an tÚdarás socrú chun an cód nó an cód
athmheasta a fhoilsiú.

(5) Cuirfidh an tÚdarás in iúl ina thuarascáil bhliantúil na
socruithe atá aige chun an cód rialachais a chur i ngníomh agus chun
go gcloífear i gcónaí leis.

35.—(1) Cuirfidh an tÚdarás faoi deara go gcoimeádfar na
leabhair nó na taifid chuntais eile go léir is cuí agus is gnách—

(a) ar ioncam agus caiteachas uile an Údaráis,

(b) ar fhoinse an ioncaim agus ar ábhar an chaiteachais, agus

(c) ar mhaoin, ar shócmhainní agus ar dhliteanais an Údaráis.

(2) Gan fo-alt (1) a theorannú, coimeádfaidh an tÚdarás freisin
aon chuntais speisialta a ordóidh an tAire.

(3) Maidir leis na leabhair, na taifid agus na cuntais speisialta a
choimeádfar faoin alt seo—

(a) coimeádfar iad san fhoirm, agus

(b) is i leith na dtréimhsí cuntasaíochta iad,

a shonróidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(4) Déanfar cuntais an Údaráis, arna gceadú ag an mBord, a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh a
luaithe is indéanta agus tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh
na bliana airgeadais lena mbaineann na cuntais.

(5) Laistigh de mhí amháin tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste deimhniú iniúchta a eisiúint i leith chuntais an Údaráis,
déanfar cóip de na cuntais agus de thuarascáil an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh
sé nó sí faoi deara, laistigh de 2 mhí tar éis an trátha a gheobhaidh
sé nó sí iad, cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(6) Tabharfaidh an tÚdarás don Aire, má cheanglaíonn an tAire
air é, an fhaisnéis a éileoidh an tAire i leith aon chláir comhardaithe,
aon chuntais nó aon tuarascála de chuid an Údaráis.

(7) Déanfaidh an tÚdarás, an príomhoifigeach feidhmiúcháin
agus fostaithe eile de chuid an Údaráis—

(a) aon uair a iarrfaidh an tAire orthu é, cead a thabhairt
d’aon duine a bheidh ceaptha ag an Aire leabhair nó
taifid chuntais eile an Údaráis a scrúdú i leith aon bhliana
airgeadais nó tréimhse eile, agus

(b) an scrúdú a éascú,

agus íocfaidh an tÚdarás cibé táille a shocróidh an tAire i leith an
scrúdaithe.
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36.—(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine
eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a
shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas más rud é go mbeadh na
hiontaobhais nó na coinníollacha atá ag gabháil leis ar neamhréir—

(a) le feidhmeanna an Údaráis, nó

(b) le cuspóirí an Údaráis,

faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile.

37.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, tráth nach déanaí ná an 30
Aibreán gach bliain, tuarascáil bhliantúil i ndáil le comhlíonadh
fheidhmeanna an Údaráis le linn na bliana féilire díreach roimhe sin
a ullmhú agus a ghlacadh.

(2) Beidh na nithe seo a leanas i dtuarascáil bhliantúil—

(a) ráiteas maidir leis na gníomhaíochtaí atá gafa de láimh ag
an Údarás,

(b) tuarascáil Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha
maidir lena gníomhaíochtaí,

(c) tuarascáil maidir le plean corparáideach an Údaráis a chur
i ngníomh,

(d) tuarascáil maidir le plean gnó an Údaráis a chur i ngníomh,

(e) tuarascáil maidir le socruithe an Údaráis chun a chód
rialachais a chur i ngníomh agus chun go gcloífear i
gcónaí leis, agus

(f) mionsonraí eile is cuí leis an Údarás nó a shonróidh an
tAire, lena n-áirítear ráitis airgeadais, gan a bheith
teoranta do na ráitis sin.

(3) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is féidir, ach in aon chás tráth
nach déanaí ná 21 lá tar éis an tuarascáil bhliantúil a ghlacadh, cóip
den tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid an Aire.

(4) Cinnteoidh an tAire go gcuirfear cóipeanna den tuarascáil
bhliantúil faoi bhráid gach Tí den Oireachtas laistigh de 21 lá tar éis
don Aire an tuarascáil a fháil.

(5) Cinnteoidh an tÚdarás go bhfoilseofar an tuarascáil bhliantúil
ar an Idirlíon agus de réir aon socruithe eile a shonróidh an tAire, a
luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi
bhráid Thithe an Oireachtais.

38.—Faoi réir aon ordachán arna dtabhairt ag an Aire faoi alt 29,
agus ar théarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Údarás a fhorchur,
féadfaidh an tÚdarás cúnamh a thabhairt do chomhlacht a
chomhlíonann feidhm, nó a bheartaíonn feidhm a chomhlíonadh, atá
comhchosúil nó coimhdeach le feidhm a fhéadfaidh an tÚdarás a
chomhlíonadh.
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39.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tÚdarás muirir a
ghearradh de réir mar is cuí leis an Údarás—

(a) as an Údarás do sholáthar seirbhísí seachas na seirbhísí
sin a sholáthraíonn an tÚdarás don Aire, d’Aire eile den
Rialtas, don Fheidhmeannacht nó do sholáthraí seirbhíse,
nó ar iarraidh ón gcéanna, nó i leith seirbhíse atá á
soláthar do dhuine de réir alt 38, agus

(b) as an Údarás do sheoladh a ghníomhaíochtaí,

agus déanfaidh sé na fáltais ó na muirir sin a thaifeadadh mar
ioncam.

(2) Beidh cinneadh méideanna muirear dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) faoi réir cheadú an Aire tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais.

(3) Féadfaidh an tÚdarás aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul
don Údarás faoi fho-alt (1) a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla ón duine a mbeidh sé iníoctha aige nó aici.

CUID 7

Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha

40.—(1) Bunaítear Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha
nó sa Bhéarla the Office of the Chief Inspector of Social Services agus,
maidir le sealbhóir na hoifige—

(a) tabharfar an Príomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha air nó
uirthi, agus

(b) gairtear an “príomhchigire” de nó di san Acht seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3) agus de réir alt 26, ceapfaidh an tÚdarás
duine chun bheith ina phríomhchigire nó ina príomhchigire.

(3) D’ainneoin alt 26 agus le ceadú an Aire, féadfaidh an tÚdarás
an chéad phríomhchigire a cheapadh.

(4) Íocfar leis an bpríomhchigire an luach saothair agus aon
liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tÚdarás le ceadú an Aire
arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

(5) Beidh an príomhchigire i seilbh oifige ar feadh na tréimhse
agus ar na téarmaí agus na coinníollacha a chinnfidh an tÚdarás le
ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

(6) Féadfaidh an tÚdarás an príomhchigire a bhriseadh as a oifig
nó as a hoifig más deimhin leis—

(a) go bhfuil an príomhchigire tagtha chun bheith
éagumasach, de dheasca easláinte, ar dhualgais na hoifige
a chomhlíonadh go héifeachtach,

(b) gur breithníodh an príomhchigire ina fhéimheach nó ina
féimheach,

(c) gur ciontaíodh an príomhchigire i gcion coiriúil,
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(d) go bhfuil mainnithe ag an bpríomhchigire, gan leithscéal
réasúnach, a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhall
ar feadh tréimhse leanúnaí 3 mhí dar tosach tráth nach
luaithe ná 6 mhí roimh lá an bhriste, nó

(e) gur chóir an príomhchigire a bhriseadh ar aon chúis
shonraithe eile.

(7) Tabharfaidh an tÚdarás don duine a cheapfar mar
phríomhchigire faoin alt seo deimhniú ar a cheapachán nó a
ceapachán agus, le linn aon chumhacht a thugtar don phríomhchigire
go cuí faoin Acht a fheidhmiú, tabharfaidh sé nó sí ar aird, ar iarraidh
ó aon duine dá ndéanann sé difear, an deimhniú nó cóip den
deimhniú, maille le céannacht phearsanta de chineál éigin.

41.—(1) Is iad feidhmeanna an phríomhchigire—

(a) iniúchadh a dhéanamh ar chomhlíonadh fheidhmeanna na
Feidhmeannachta ag an bhFeidhmeannacht—

(i) faoi ailt 39 go 42 agus 53 den Acht um Chúram Leanaí
1991, agus

(ii) faoi alt 10 den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990,

(b) clár lárionad ainmnithe amháin nó níos mó a bhunú agus
a chothabháil,

(c) lárionaid ainmnithe a chlárú agus a iniúchadh chun a
mheasúnú an bhfuil an soláthraí seirbhíse—

(i) ag comhlíonadh na rialachán, agus

(ii) ag comhlíonadh na gcaighdeán, más ann, arna leagan
síos ag an Údarás faoi alt 8(1)(b),

(d) aonaid cúraim speisialta a iniúchadh chun a mheasúnú an
bhfuil an t-oibritheoir—

(i) ag comhlíonadh na rialachán maidir le haonaid
cúraim speisialta faoi na hAchtanna um Chúram
Leanaí 1991 agus 2001, agus

(ii) ag comhlíonadh na gcaighdeán, más ann, arna leagan
síos ag an Údarás faoi alt 8(1)(b),

agus

(e) faoi réir comhaontú i scríbhinn idir an tAire agus an tAire
Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,
gníomhú mar dhuine údaraithe chun críocha alt 185
d’Acht na Leanaí 2001, arna leasú leis an Acht um
Cheartas Coiriúil 2006.

(2) Más rud é go bhfuil an príomhchigire as láthair nó go bhfuil
folúntas ann do phost an phríomhchigire, féadfaidh Cigire Seirbhísí
Sóisialacha, arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Údarás chun
críocha an fho-ailt seo feidhmeanna an phríomhchigire faoin alt seo
a chomhlíonadh.

33

Cd.7 A.40

Feidhmeanna an
phríomhchigire.



Cd.7

Cuntasacht an
phríomhchigire do
Choistí Oireachtais.

Cigirí Seirbhísí
Sóisialacha.

34

[Uimh. 23.] [2007.]An tAcht Sláinte 2007.

42.—(1) San alt seo ciallaíonn “Coiste” Coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 24 nó an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de Choiste den sórt sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an príomhchigire, ar iarratas
i scríbhinn ó Choiste, os comhair an Choiste chun cuntas ginearálta
a thabhairt ar ghníomhaíochtaí Oifig an Phríomh-Chigire.

(3) Ní cheanglófar ar an bpríomhchigire cuntas a thabhairt os
comhair Coiste ar aon ní atá nó a bhí nó a fhéadfaidh a bheith sa
todhchaí ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse sa Stát.

(4) Más é tuairim an phríomhchigire gur ní lena mbaineann fo-alt
(3) aon ní a n-iarrtar air nó uirthi cuntas a thabhairt ina leith os
comhair Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin agus na cúiseanna atá
leis an tuairim sin in iúl don Choiste agus, mura dtabharfar an
fhaisnéis don Choiste tráth a bheidh an príomhchigire os a chomhair,
tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i scríbhinn.

(5) I gcás go mbeidh an príomhchigire tar éis tuairim an
phríomhchigire a chur in iúl don Choiste de réir fho-alt (4) agus nach
dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
a mhéid a bhaineann sé le ní is ábhar don tuairim sin—

(a) féadfaidh an príomhchigire, tráth nach déanaí ná 21 lá tar
éis don Choiste a bhreith gan an iarraidh a tharraingt siar
a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte ar mhodh achomair chun an cheist i dtaobh an
ní lena mbaineann fho-alt (3) an ní a chinneadh, nó

(b) féadfaidh cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a
dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus cinnfidh an Ard-Chúirt an ní.

(6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh
an príomhchigire os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar
an ní lena mbaineann an t-iarratas.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní lena mbaineann fo-alt (3)
an ní áirithe, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm
ag fo-alt (3), freastalóidh an príomhchigire os comhair an Choiste
chun cuntas a thabhairt ar an ní.

(8) Le linn dualgais an phríomhchigire faoin alt seo a
chomhlíonadh, ní dhéanfaidh an príomhchigire ceist a chur nó
tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas aon bheartais de chuid an
Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó i dtaobh tuillteanas cuspóirí
beartais den sórt sin.

43.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, de réir alt 26, cibé líon daoine a
chinnfidh sé a cheapadh chun cúnamh a thabhairt don
phríomhchigire le linn dualgais an phríomhchigire a chomhlíonadh
agus—

(a) tabharfar Cigirí Seirbhísí Sóisialacha ar na daoine a
cheapfar, agus

(b) gairtear “cigirí” díobh san Acht seo.



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

(2) Comhlíonfaidh cigire feidhmeanna an phríomhchigire, a
mhéid a chinnfidh an príomhchigire é, agus, le linn na feidhmeanna
a chomhlíonadh go feadh an mhéid sin, tá ag an gcigire na
cumhachtaí céanna agus na dualgais chéanna atá ag an
bpríomhchigire le linn a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo.

(3) Tabharfar do dhuine a cheapfar faoin alt seo deimhniú ar a
cheapachán nó a ceapachán agus, le linn aon chumhacht a thugtar
don Údarás, tabharfaidh sé nó sí ar aird, ar iarraidh ó aon duine dá
ndéanann sé difear, an deimhniú nó cóip den deimhniú, maille le
céannacht phearsanta de chineál éigin.

44.—(1) Faoi réir aon ordachán a thabharfaidh an tÚdarás,
ullmhóidh an príomhchigire—

(a) an plean corparáideach d’Oifig an Phríomh-Chigire
Seirbhísí Sóisialacha, ar plean é a bheidh le ceadú ag an
Údarás agus le háireamh ina phlean corparáideach arna
ullmhú de réir alt 30, agus

(b) an plean gnó d’Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí
Sóisialacha, ar plean é a bheidh le ceadú ag an Údarás
agus le háireamh ina phlean gnó arna ullmhú de réir alt
33.

(2) Ullmhóidh an príomhchigire tuarascáil ar chomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi alt 41 don bhliain roimhe sin,
ar tuarascáil í a bheidh le háireamh sa tuarascáil bhliantúil iomchuí
arna hullmhú ag an Údarás faoi alt 37.

(3) Aon uair a iarrfaidh an tÚdarás é, tabharfaidh an
príomhchigire faisnéis i ndáil le cibé nithe a shonróidh an tÚdarás.

45.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, a cheangal
ar an bhFeidhmeannacht iniúchtaí a sheoladh—

(a) ar ionaid chónaithe do leanaí, arna míniú in alt 2(1) den
Acht um Chúram Leanaí 1991, a dhéantar a sholáthar de
réir alt 38(1) den Acht sin, nó

(b) ar thithe banaltrais mar a mhínítear in alt 2 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990.

(2) Le linn don Fheidhmeannacht gníomhú faoin alt seo,
gníomhaíonn sí thar ceann an phríomhchigire agus le linn di gníomhú
chuige sin tá na cumhachtaí céanna agus na dualgais chéanna aici atá
ag an bpríomhchigire le linn iniúchtaí a sheoladh faoin Acht seo.

(3) Ní foláir don Fheidhmeannacht iniúchadh faoin alt seo a
sheoladh ar an modh a shonróidh an príomhchigire agus de réir na
rialachán agus aon chaighdeán a leagfaidh an tÚdarás amach.

(4) Féadfaidh an príomhchigire a cheangal ar an
bhFeidhmeannacht aon fhaisnéis a theastóidh ón bpríomhchigire i
ndáil le hiniúchadh nó le hiniúchadh beartaithe faoin alt seo a chur
ar fáil don phríomhchigire.

(5) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an Fheidhmeannacht ag
comhlíonadh feidhmeanna de réir an ailt seo a íoc as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas don Fheidhmeannacht.
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CUID 8

Lárionaid Ainmnithe a Rialáil

46.—(1) Ní dhéanfaidh duine gnó lárionaid ainmnithe a sheoladh
mura mbeidh an lárionad cláraithe faoin Acht seo agus murab é nó
í an duine soláthraí cláraithe an lárionaid.

(2) Ní dhéanfaidh an duine a bheidh i bhfeighil lárionaid
ainmnithe, cibé acu is é nó is í an soláthraí cláraithe an duine sin nó
duine eile, an lárionad a bhainistiú ná ní ghlacfaidh sé nó sí páirt i
mbainistíocht an lárionaid mura bhfuil an lárionad cláraithe faoin
Acht seo.

47.—In iarratas ar chlárú nó ar athnuachan cláraithe faoin gCuid
seo nó ina leith, ní dhéanfaidh duine go feasach ráiteas atá bréagach
nó míthreorach i bponc ábhartha.

48.—(1) Maidir le duine atá ag iarraidh lárionad ainmnithe a
chlárú nó clárú lárionaid ainmnithe a athnuachan faoin gCuid seo, is
chuig an bpríomhchigire a dhéanfaidh sé nó sí iarratas ar é a chlárú
nó ar a chlárú a athnuachan.

(2) Áireoidh an t-iarratasóir leis an iarratas—

(a) an fhaisnéis fhorordaithe maidir le nithe forordaithe,

(b) aon fhaisnéis eile a cheanglóidh an príomhchigire le réasún
ar an iarratasóir a áireamh, agus

(c) an táille iarratais fhorordaithe.

(3) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) ar chlárú lárionaid
ainmnithe a athnuachan, ní foláir é a dhéanamh 6 mhí ar a laghad,
nó tréimhse is lú ná sin a shonróidh an príomhchigire, roimh dháta
éagtha an chláraithe reatha.

(4) Más rud é, maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) ar chlárú
lárionaid ainmnithe a athnuachan—

(a) go ndéantar é laistigh den am a theorannaítear faoi fho-alt
(3), agus

(b) nach ndéantar an bhreith faoi alt 50 an clárú a dheonú nó
a dhiúltú roimh dháta éagtha an chláraithe reatha,

fanfaidh an clárú in éifeacht go dtí go ndéanfar an bhreith sin.

(5) Aon duine ar mian leis nó léi níos mó ná aon lárionad
ainmnithe amháin a sheoladh nó a bhainistiú, déanfaidh sé nó sí
iarratas ar leithligh ar gach ceann de na lárionaid a chlárú, nó ar
chlárú gach ceann de na lárionaid a athnuachan.

49.—(1) Taifeadfar sa chlár cuí arna bhunú agus arna chothabháil
faoi alt 41 ag an bpríomhchigire, i leith gach lárionaid ainmnithe
chláraithe—

(a) ainm an lárionaid,
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(b) ainm—

(i) sholáthraí cláraithe an lárionaid, agus

(ii) an duine atá i bhfeighil an lárionaid cibé acu is é nó
is í a sholáthraí cláraithe an duine sin nó duine eile,

(c) seoladh an áitribh ina seoltar gnó an lárionaid,

(d) ráiteas i dtaobh líon na gcónaitheoirí dár féidir cóiríocht a
sholáthar sa lárionad,

(e) an dáta a bheidh éifeacht le clárú an lárionaid (dá
ngairtear “an dáta clárúcháin” san Acht seo),

(f) aon choinníollacha atá ag gabháil le clárú an lárionaid,
agus

(g) cibé sonraí eile a fhorordóidh an tAire.

(2) Faoi réir ailt 48 agus 51, is le haghaidh 3 bliana a bheidh clárú
lárionaid ainmnithe.

(3) Maidir leis na cláir—

(a) coimeádfar iad in oifig an phríomhchigire,

(b) beidh siad ar oscailt lena n-iniúchadh saor in aisce ag
daoine den phobal le linn gnáthuaireanta gnó, agus

(c) déanfar iad a chur ar fáil ar an Idirlíon agus ar aon mhodh
eile a shonróidh an tAire.

(4) Ar iarraidh chuige sin, déanfaidh an príomhchigire cóip de
thaifead in aon chlár arna chothabháil ag an bpríomhchigire a
eisiúint ar an táille, más ann, a íoc, is táille a chinnfidh an
príomhchigire agus nach rachaidh thar an gcostas réasúnach a
bhainfidh leis an gcóip a dhéanamh.

50.—(1) I gcás go ndéanfar iarratas faoi alt 48 ar lárionad
ainmnithe a chlárú nó ar chlárú lárionaid ainmnithe a athnuachan,
déanfaidh an príomhchigire, más deimhin leis nó léi, maidir leis an
duine arb é nó í an soláthraí cláraithe, nó an soláthraí cláraithe
beartaithe, agus maidir le gach duine eile a bheidh páirteach i
mbainistiú an lárionaid ainmnithe—

(a) gur duine oiriúnach é nó í chun gurb é nó í soláthraí
cláraithe an lárionaid ainmnithe agus chun bheith
páirteach ina bhainistiú, agus

(b) más iarratas ar chlárú an t-iarratas, go gcomhlíonfaidh sé
nó sí, nó, más iarratas ar athnuachan an t-iarratas, go
bhfuil sé nó sí ag comhlíonadh, na nithe seo a leanas—

(i) caighdeáin arna leagan síos ag an Údarás faoi alt
8(1)(b),

(ii) rialacháin faoi alt 101, agus

(iii) aon achtachán eile is dealraitheach don
phríomhchigire a bheith iomchuí agus a bheidh
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luaite i scríbhinn ag an bpríomhchigire leis an
iarratasóir,

an t-iarratas a dheonú agus mura deimhin leis nó léi amhlaidh, é
a dhiúltú.

(2) Féadfaidh an príomhchigire, le linn iarratas faoin alt seo a
dheonú—

(a) coinníollacha is cuí leis an bpríomhchigire i ndáil leis an
lárionad ainmnithe lena mbaineann a chur ag gabháil leis
an gclárú, agus

(b) coinníollacha éagsúla a chur ag gabháil leis an gclárú i
ndáil le clárú lárionad ainmnithe éagsúil nó earnálacha
éagsúla lárionad ainmnithe.

(3) Ar an iarratas a dheonú, eiseoidh an príomhchigire deimhniú
clárúcháin chuig an iarratasóir, tar éis na nithe seo a leanas a
bhreacadh ar an deimhniú i dtosach.

(a) na hachtacháin, más ann, a bheidh luaite leis an iarratasóir
faoi fho-alt (1)(b)(iii), agus

(b) na coinníollacha, más ann, a bheidh ag gabháil leis an
gclárú faoi fho-alt (2).

51.—(1) Aon tráth, féadfaidh an príomhchigire, ar cheann amháin
nó níos mó de na forais a shonraítear i bhfo-alt (2)—

(a) clárú lárionaid ainmnithe a chealú,

(b) aon choinníoll de chlárú lárionaid ainmnithe a athrú nó a
bhaint, nó

(c) coinníoll breise a chur ag gabháil le clárú lárionaid
ainmnithe.

(2) Is iad seo a leanas na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (1):

(a) go bhfuil an soláthraí cláraithe, nó aon duine eile a
ghlacann páirt i mbainistiú an lárionaid ainmnithe,
ciontaithe i gceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(i) cion faoin Acht seo;

(ii) cion faoi achtachán a bheidh luaite ag an
bpríomhchigire de réir alt 50(1)(b)(iii) agus breactha
de réir alt 50(3) ar dheimhniú clárúcháin an
tsoláthraí chláraithe;

(iii) cion faoin Acht um Chúram Leanaí 1991;

(iv) cion in aghaidh an duine;

(b) nach duine cuí, i dtuairim an phríomhchigire, an soláthraí
cláraithe nó aon duine eile a bheidh páirteach i
mbainistiú an lárionaid chun bheith ina sholáthraí nó ina
soláthraí cláraithe don lárionad nó chun bheith páirteach
i mbainistiú an lárionaid;
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(c) go bhfuil an lárionad ainmnithe, nó go raibh sé aon tráth,
á sheoladh ar shlí eile seachas—

(i) de réir aon cheanglas nó aon choinníollacha a
fhorchuirtear leis an Acht seo nó faoi, nó

(ii) de réir aon fhorála reachtúla eile is dóigh leis an
bpríomhchigire a bheith iomchuí.

52.—(1) Aon soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh gnó lárionaid
ainmnithe, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun an
phríomhchigire go ndéanfar aon choinníoll a ghabhann le clárú an
lárionaid ainmnithe a athrú nó a bhaint.

(2) Féadfaidh an príomhchigire iarratas faoi fho-alt (1) a dheonú
más deimhin leis nó léi maidir leis an gcoinníoll a athrú nó a bhaint—

(a) go bhfuil sé cuí sna himthosca, agus

(b) nach ndéanfaidh sé dochar do na daoine atá ina gcónaí sa
lárionad ainmnithe,

agus mura deimhin leis nó léi amhlaidh, diúltóidh sé nó sí don
iarratas.

(3) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1), déanfar é sa tslí
fhorordaithe, luafar ann na mionsonraí forordaithe agus beidh an
táille iarratais fhorordaithe ag gabháil leis.

(4) Chun críocha fho-alt (3),

(a) féadfar méideanna éagsúla a fhorordú le haghaidh
imthosca éagsúla nó le haghaidh earnálacha éagsúla
lárionad ainmnithe, agus

(b) féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin go gcinnfidh
an príomhchigire cén ceann de na méideanna éagsúla is
iníoctha i gcás áirithe.

53.—Má bheartaíonn an príomhchigire—

(a) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dhiúltú,

(b) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dheonú faoi réir aon
choinníollacha, nó

(c) faoi alt 51—

(i) clárú lárionaid ainmnithe a chealú,

(ii) aon choinníoll a ghabhann le clárú lárionaid
ainmnithe a athrú nó a bhaint, nó

(iii) coinníoll breise a chur ag gabháil le clárú lárionaid
ainmnithe,

tabharfaidh an príomhchigire fógra i scríbhinn don iarratasóir nó do
sholáthraí cláraithe an lárionaid ainmnithe, de réir mar a bheidh,
maidir leis an mbeartú, agus tabharfar na sonraí san fhógra sin.
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54.—(1) Sonrófar i bhfógra i scríbhinn maidir le beartú faoi alt 53
go bhféadfaidh an t-iarratasóir nó an soláthraí cláraithe, de réir mar
a bheidh, laistigh de theorainn ama 28 lá tar éis an fógra a thabhairt,
uiríll i scríbhinn a dhéanamh chun an phríomhchigire maidir leis an
ní is ábhar don bheartú.

(2) I gcás go mbeidh fógra i scríbhinn maidir le beartú tugtha faoi
alt 53, ní thabharfaidh an príomhchigire breith maidir leis an ní is
ábhar don bheartú—

(a) go dtí go ndéanfaidh an duine dár tugadh an fógra—

(i) uiríll i scríbhinn a chur faoi bhráid an phríomhchigire
i ndáil leis an mbeartú, nó

(ii) fógra i scríbhinn a thabhairt don phríomhchigire á rá
nach bhfuil sé ar intinn ag an duine uiríll a chur
faoina bhráid nó faoina bráid,

nó

(b) go mbeidh an teorainn ama 28 lá dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) caite.

55.—(1) Tabharfaidh an príomhchigire fógra i scríbhinn don
iarratasóir nó don soláthraí cláraithe, de réir mar a bheidh, maidir
le breith—

(a) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dhiúltú,

(b) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dheonú faoi réir aon
choinníollacha, nó

(c) faoi alt 51—

(i) clárú lárionaid ainmnithe a chealú,

(ii) aon choinníoll a ghabhann le clárú lárionaid
ainmnithe a athrú nó a bhaint, nó

(iii) coinníoll breise a chur ag gabháil le clárú lárionaid
ainmnithe.

(2) Cuirfear in iúl don iarratasóir nó don soláthraí cláraithe, de
réir mar a bheidh, i bhfógra i scríbhinn faoin alt seo go bhfuil an
ceart achomhairc a thugtar le halt 57 aige nó aici.

(3) Ní bheidh éifeacht le breith dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) mura ndéanfar aon achomharc i gcoinne na breithe, go
dtí go mbeidh 28 lá, nó tréimhse is faide a chinnfidh an
príomhchigire, caite tar éis don iarratasóir nó don
soláthraí cláraithe fógra i scríbhinn faoin alt seo a fháil,
nó

(b) má dhéantar achomharc chun na Cúirte Dúiche i gcoinne
na breithe, go dtí go gcinnfear nó go dtarraingeofar siar
an t-achomharc sin.



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

56.—(1) Cinnteoidh an soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh
gnó lárionaid ainmnithe go ndéanfar an deimhniú clárúcháin arna
eisiúint i leith an lárionaid chláraithe a ghreamú in áit fheiceálach
sa lárionad.

(2) Ní dhéanfaidh an soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh gnó
lárionaid ainmnithe, in iarratas faoi alt 52 chun aon choinníoll a
ghabhann le clárú an lárionaid chláraithe a athrú nó a bhaint, ráiteas
go feasach a bheidh bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha.

(3) Mura bhfuil clárú mar lárionad ainmnithe de thuairisc áirithe
déanta faoin gCuid seo i leith áitribh, gnóthais nó eagraíochta, ní
dhéanfaidh duine, le hintinn duine eile a mheabhlú,

(a) ainm a thabhairt ar an áitreabh, ar an ngnóthas nó ar an
eagraíocht a thugann de thuairisc air nó uirthi, ar aon slí,
gur lárionad ainmnithe den tuairisc sin é, ná

(b) a thabhairt le tuiscint gur lárionad den tuairisc sin an t-
áitreabh, an gnóthas nó an eagraíocht.

(4) Ní thabharfaidh an soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh gnó
lárionaid ainmnithe de thuairisc ar an lárionad ainmnithe, ná ní
thabharfaidh sé le tuiscint maidir leis an lárionad ainmnithe, gur
lárionad ainmnithe é atá in ann—

(a) seirbhís a sholáthar, ar sárú ar choinníoll a ghabhann le
clárú an lárionaid ainmnithe an tseirbhís sin a sholáthar,
ná

(b) aon rud eile a dhéanamh ar sárú ar choinníoll a ghabhann
le clárú an lárionaid ainmnithe an rud sin a dhéanamh.

57.—(1) Féadfaidh an soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh gnó
lárionaid ainmnithe, nó duine a bheidh ag déanamh iarratais ar
chlárú i leith lárionaid ainmnithe, achomharc a dhéanamh chun na
Cúirte Dúiche in aghaidh bhreith an phríomhchigire faoi alt 50, 51
nó 52.

(2) Maidir leis an soláthraí cláraithe nó duine eile a dhéanfaidh
achomharc chun na Cúirte Dúiche faoi fho-alt (1)—

(a) tionscnóidh sé nó sí an t-achomharc laistigh de 28 lá tar
éis don duine an fógra i scríbhinn faoi alt 55 maidir leis
an mbreith a fháil, agus

(b) an tráth céanna a thionscnófar an t-achomharc,
tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don phríomhchigire
maidir leis an achomharc.

(3) Maidir le soláthraí cláraithe a bheidh ag seoladh gnó lárionaid
ainmnithe agus a dhéanann achomharc chun na Cúirte Dúiche faoin
alt seo féadfaidh sé nó sí leanúint den ghnó sin a sheoladh go dtí go
gcinnfear nó go dtarraingeofar siar an t-achomharc sin nó achomharc
breise faoi alt 62.

(4) Ar achomharc faoi fho-alt (1), féadfaidh an Chúirt Dúiche, de
réir mar is cuí léi, breith an phríomhchigire a dhaingniú nó a ordú
don phríomhchigire—

(a) an lárionad ainmnithe a chlárú nó clárú an lárionaid
ainmnithe a athnuachan,
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(b) clárú an lárionaid ainmnithe a chur ar ais ar an gclár,

(c) coinníoll a ghabhann leis an gclárú a athrú nó a bhaint, nó

(d) coinníoll breise a chur ag gabháil leis an gclárú.

(5) Maidir le hachomharc faoi fho-alt (1), déanfar é chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche ina bhfuil
an lárionad ainmnithe suite.

58.—(1) Má chreideann an príomhchigire ar fhorais réasúnacha
maidir le haon duine go bhfuil aon duine ag seoladh gnó lárionaid
ainmnithe mar shárú ar bhreith—

(a) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dhiúltú,

(b) faoi alt 50 nó 52, iarratas a dheonú faoi réir aon
choinníollacha, nó

(c) faoi alt 51—

(i) clárú an lárionaid ainmnithe a chealú,

(ii) aon choinníoll de chlárú lárionaid ainmnithe a athrú
nó a bhaint, nó

(iii) aon choinníoll breise a chur ag gabháil le clárú
lárionaid ainmnithe,

féadfaidh an príomhchigire iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte Dúiche ar ordú chun an bhreith a fhorfheidhmiú.

(2) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas a éisteacht faoin alt
seo, ordú a dhéanamh—

(a) sna téarmaí a lorgóidh an príomhchigire san iarratas, nó

(b) i dtéarmaí eile de réir mar is cuí leis an gCúirt.

(3) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1), déanfar é chuig breitheamh
den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche ina bhfuil an lárionad
ainmnithe suite.

59.—(1) Má chreideann an príomhchigire ar fhorais réasúnacha
go bhfuil baol ann do bheatha, nó baol tromaí ann do shláinte nó
leas, na ndaoine a bhfuil cónaí orthu i lárionad ainmnithe, mar gheall
ar aon ghníomh, mainneachtain gníomhú nó faillí ar thaobh—

(a) an tsoláthraí chláraithe a sheolann gnó an lárionaid
ainmnithe, nó

(b) duine atá ag gníomhú thar ceann an tsoláthraí chláraithe,

féadfaidh an príomhchigire iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
Dúiche ar ordú—

(i) chun clárú an lárionaid ainmnithe a chealú,

(ii) chun aon choinníoll a ghabhann le clárú an lárionaid
ainmnithe a athrú nó a bhaint, nó
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(iii) chun coinníoll breise a chur ag gabháil le clárú an
lárionaid ainmnithe.

(2) Ní mór don phríomhchigire fógra faoi iarratas ar chinneadh
críochnaitheach na nithe is ábhar don iarratas a thabhairt don
soláthraí cláraithe.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas faoin alt seo a
éisteacht, ordú a dhéanamh—

(a) sna téarmaí a lorgóidh an príomhchigire san iarratas, nó

(b) i dtéarmaí eile de réir mar is cuí leis an gCúirt.

(4) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1), déanfar é chuig breitheamh
den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche ina bhfuil an lárionad
ainmnithe suite.

60.—(1) Féadfar iarratas faoi alt 59 ón bpríomhchigire a
dhéanamh ex parte agus gan fógra ar ordú eatramhach (dá ngairtear
“ordú eatramhach ex parte” san alt seo agus in alt 61) agus, ar an
iarratas sin, féadfar ordú eatramhach ex parte a dhéanamh—

(a) sna téarmaí a bheidh á lorg ag an bpríomhchigire san
iarratas, nó

(b) i dtéarmaí eile a mheasfaidh an Chúirt Dúiche a bheith
cuí,

más rud é, ag féachaint d’imthosca an cháis áirithe, go measfaidh an
chúirt gur gá nó gur fóirsteanach an t-ordú a dhéanamh láithreach
ar mhaithe le leas na ndaoine a bhfuil cónaí orthu sa lárionad
ainmnithe.

(2) Beidh an t-iarratas ar ordú eatramhach ex parte bunaithe ar
mhionnscríbhinn a bheidh mionnaithe ag an bpríomhchigire nó ag
pearsa aonair a bheidh ag gníomhú thar ceann an phríomhchigire.

(3) Beidh éifeacht leis an ordú eatramhach ex parte ar feadh
tréimhse, a shonrófar san ordú, nach faide ná 28 lá agus scoirfidh
éifeacht de bheith leis i ndeireadh na tréimhse sin mura rud é—

(a) le toiliú na bpáirtithe, nó

(b) ar iarratas ón bpríomhchigire iar bhfógra don duine arbh
é nó í soláthraí cláraithe an lárionaid ainmnithe tráth an
iarratais a rinneadh ex parte faoi alt 59,

go ndaingneoidh an Chúirt Dúiche, laistigh den tréimhse sin, an t-
ordú eatramhach ex parte le héifeacht ar feadh tréimhse breise
sonraithe.

(4) Ní difear fo-alt (3) d’aon cheart de chuid páirtí in imeachtaí
arna dtionscnamh faoi alt 59 iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt
Dúiche sna himeachtaí.

(5) Déanfaidh an príomhchigire, a luaithe is indéanta, cóip a
sheirbheáil ar an duine arbh é nó í an soláthraí cláraithe tráth an
iarratais ex parte, is cóip—

(a) den ordú eatramhach ex parte, agus
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(b) den mhionnscríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(6) Maidir leis an iarratas ex parte, ní mór don phríomhchigire
cóip den iarratas agus den mhionnscríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) a sholáthar don Fheidhmeannacht agus, i gcás go ndéanfar ordú
eatramhach ex parte, cóip den ordú a sholáthar don
Fheidhmeannacht.

(7) Má scoireann ordú eatramhach ex parte d’éifeacht a bheith
leis mar gheall ar oibriú fho-alt (3) ansin, le héifeacht ar an gcéad lá
eile i ndiaidh don ordú sin scor d’éifeacht a bheith leis—

(a) athshuitear clárú an lárionaid ainmnithe agus an stádas
mar sholáthraí cláraithe a bhí ag an duine arbh é nó í
soláthraí cláraithe an lárionaid tráth an iarratais ex parte,
faoi alt 59(1), agus

(b) tugtar ar ais don lárionad ainmnithe agus don soláthraí
cláraithe an stádas céanna faoin Acht seo agus a bhí acu
díreach roimh dháta an iarratais ex parte faoi alt 59.

61.—(1) Laistigh den 42 lá i ndiaidh dáta ordaithe eatramhaigh ex
parte, féadfaidh an príomhchigire iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte Dúiche ar chinneadh críochnaitheach ar na hábhair a
ndéileálfar leo san ordú.

(2) Ní mór don phríomhchigire fógra faoi iarratas faoin alt seo a
thabhairt don duine a bhí mar sholáthraí cláraithe an lárionaid tráth
an iarratais ex parte a rinneadh faoi alt 59.

(3) Ar iarratas ar chinneadh críochnaitheach ar na hábhair a
ndéileálfar leo san ordú eatramhach ex parte a éisteacht, déanfaidh
an Chúirt Dúiche ordú—

(a) lena ndéantar an t-ordú eatramhach ex parte a dhaingniú,
a athrú nó a chur ar ceal,

(b) lena n-athshuitear clárú an lárionaid ainmnithe agus an
stádas mar sholáthraí cláraithe a bhí ag an duine arbh é
nó í soláthraí cláraithe an lárionaid tráth an iarratais ex
parte arna dhéanamh faoi alt 59, má cealaíodh an clárú
faoin ordú eatramhach ex parte, nó

(c) lena ndéantar aon ordú eile a mheasfaidh an Chúirt a
bheith cuí.

(4) Mura ndéanann an príomhchigire iarratas, laistigh den 42 lá
atá leagtha amach i bhfo-alt (1), ar chinneadh críochnaitheach ar na
nithe a ndéileálfar leo san ordú eatramhach ex parte, ansin, le
héifeacht ar an gcéad lá eile tar éis an 42 lá a bheith caite—

(a) scoireann an t-ordú eatramhach ex parte d’éifeacht a
bheith leis,

(b) athshuitear clárú an lárionaid ainmnithe agus an stádas
mar sholáthraí cláraithe a bhí ag an duine arbh é nó í
soláthraí cláraithe an lárionaid tráth an iarratais ex parte
faoi alt 59, agus

(c) tugtar ar ais don lárionad ainmnithe agus don soláthraí
cláraithe an stádas céanna faoin Acht seo a bhí acu
díreach roimh dháta an iarratais ex parte faoi alt 59.
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62.—Féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i
gcoinne breithe ón gCúirt Dúiche faoi alt 57(4), 59(3) nó 61(3).

63.—Is páirtí in aon imeachtaí cúirte faoin gCuid seo an
príomhchigire agus, in aon imeachtaí den sórt sin, beidh sé nó sí i
dteideal láithriú, éisteacht a fháil, fianaise a thabhairt ar aird agus
fianaise a thabhairt.

64.—(1) Más rud é, maidir leis an bpríomhchigire—

(a) go gcealaíonn sé nó sí clárú faoi alt 51 agus go bhfuil
éifeacht leis an gcealú, nó

(b) go bhfaigheann sé nó sí ordú chun clárú a chealú de réir
alt 59 agus go bhfuil éifeacht leis an gcealú,

tabharfaidh an príomhchigire fógra láithreach don Fheidhmeannacht
maidir leis an gcealú agus maidir leis an dáta ar a mbeidh éifeacht
leis an gcealú.

(2) Déanfaidh an Fheidhmeannacht socruithe eile do
chónaitheoirí an lárionaid ainmnithe a luaithe is indéanta tar éis
fógra faoi fho-alt (1) a fháil.

(3) I gcás gurbh í an Fheidhmeannacht soláthraí cláraithe an
lárionaid ainmnithe díreach roimh an gcealú, féadfaidh an
Fheidhmeannacht, go dtí go ndéanfar na socruithe eile dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), d’ainneoin an chealaithe, leanúint de ghnó an lárionaid
ainmnithe a sheoladh amhail is dá mbeadh sé cláraithe faoin Acht
seo agus an Fheidhmeannacht mar sholáthraí cláraithe aige.

(4) I gcás nárbh í an Fheidhmeannacht soláthraí cláraithe an
lárionaid ainmnithe díreach roimh an gcealú, ansin, maidir leis an
bhFeidhmeannacht, go dtí go ndéanfar na socruithe eile dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) le toiliú an duine arbh é nó í an soláthraí cláraithe díreach
roimh dháta éifeachtach an chealaithe, nó

(b) le hordú ón gCúirt Dúiche,

rachaidh sí i bhfeighil an lárionaid ainmnithe, agus féadfaidh sí a
ghnó a sheoladh amhail is dá mbeadh an lárionad ainmnithe cláraithe
faoin Acht seo agus an Fheidhmeannacht mar sholáthraí cláraithe
aige.

65.—Déanfaidh soláthraí cláraithe lárionaid ainmnithe cibé
faisnéis a chur faoi bhráid an phríomhchigire is dóigh leis an
bpríomhchigire is gá chun a chumasú don phríomhchigire
feidhmeanna an phríomhchigire a chomhlíonadh.

66.—(1) Ní scoirfidh an soláthraí cláraithe atá ag seoladh gnó
lárionaid ainmnithe dá ghnó a sheoladh ná ní dhúnfaidh sé nó sí an
lárionad ainmnithe mura rud é go dtabharfaidh an soláthraí cláraithe
fógra i scríbhinn don phríomhchigire, de cibé tréimhse a fhorordófar,
go bhfuil ar intinn déanamh amhlaidh amhail ó dháta a shonrófar
san fhógra.

45

Cd.8

Achomhairc chun
na Cúirte Cuarda i
gcoinne breitheanna
ón gCúirt Dúiche.

Stádas an
phríomhchigire in
imeachtaí cúirte.

Cúram a thabhairt
do chónaitheoirí ar
chlárú a chealú.

Faisnéis a chur faoi
bhráid an
phríomhchigire.

Toirmeasc ar
lárionad ainmnithe
a dhúnadh gan
fógra a thabhairt.



Cd.8 A.66

Clárú a chealú ar
lárionad ainmnithe
a dhúnadh.

Fógra maidir le
duine a cheapadh
faoi dhlí chun dul i
bhfeighil lárionaid
ainmnithe.

Foráil
idirthréimhseach
chun lárionaid
ainmnithe
láithreacha a chlárú.

46

[Uimh. 23.] [2007.]An tAcht Sláinte 2007.

(2) Féadfar tréimhsí éagsúla a fhorordú le haghaidh earnálacha
éagsúla lárionad ainmnithe.

67.—Má scoireann soláthraí cláraithe de ghnó lárionaid ainmnithe
a sheoladh agus má dhúnann sé nó sí an lárionad, maidir leis an
bpríomhchigire—

(a) déanfaidh sé nó sí nóta á rá sin sa chlár cuí, agus

(b) déanfaidh sé nó sí clárú an lárionaid ainmnithe a chealú.

68.—(1) Déanfaidh duine a cheapfar leis an dlí nó faoin dlí chun
dul i bhfeighil lárionaid ainmnithe in ionad a sholáthraí chláraithe,
fógra maidir leis an gceapachán a thabhairt don phríomhchigire a
luaithe is indéanta ach tráth nach déanaí ná 48 n-uaire an chloig tar
éis an duine a cheapadh.

(2) Féadfaidh an príomhchigire fógra is déanaí ná sin a ghlacadh
i gcás gur dóigh leis an bpríomhchigire gur cheart agus gur chuí
déanamh amhlaidh.

(3) I gcás go bhfaighidh an príomhchigire faisnéis de réir fho-alt
(1) agus go mbeidh cúis aige nó aici lena chreidiúint gur ar mhaithe
le sláinte agus leas na gcónaitheoirí é—

(a) féadfaidh sé nó sí fógra a thabhairt don
Fheidhmeannacht, agus

(b) féadfaidh an Fheidhmeannacht socruithe eile a dhéanamh
le haghaidh chónaitheoirí an lárionaid.

69.—(1) San alt seo ciallaíonn “foras”—

(a) aon fhoras nó cuid d’fhoras,

(b) aon lárionad cónaithe nó cuid de lárionad cónaithe, nó

(c) aon teach nó cuid de theach,

atá ina lárionad ainmnithe mar a mhínítear in alt 2(1) díreach roimh
theacht i ngníomh don Chuid seo.

(2) Aon duine a raibh gnó forais á sheoladh aige nó aici agus
seirbhísí cónaithe á soláthar san fhoras aige nó aici díreach roimh an
dáta a thiocfaidh an Chuid seo i ngníomh, féadfaidh sé nó sí leanúint
de dhéanamh amhlaidh, d’ainneoin alt 46, go ceann tréimhse nach
faide ná 3 bliana nó cibé tréimhse is giorra ná sin a chinnfidh an
príomhchigire.

(3) Déanfaidh duine a mbeidh gnó forais á sheoladh aige nó aici
de réir fho-alt (2), fógra a thabhairt don príomhchigire, a luaithe is
indéanta ach tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis don lárionad teacht
chun bheith ina lárionad ainmnithe de réir fhorálacha an Achta seo,
go bhfuil an duine ag seoladh an ghnó sin.

(4) Le linn na tréimhse a thuairiscítear i bhfo-alt (2) ina
bhféadfaidh duine, de réir an fho-ailt sin, gnó forais a sheoladh,
beidh feidhm ag an Acht seo maidir leis an duine agus leis an bhforas
amhail dá mba lárionad ainmnithe cláraithe faoin Acht seo an foras
agus an duine mar sholáthraí cláraithe aige.
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CUID 9

Iniúchtaí agus Imscrúduithe

70.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, le ceadú an Aire arna thabhairt
le toiliú an Aire Airgeadais, duine amháin nó níos mó a cheapadh
ag a mbeidh na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí—

(a) chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán
de réir alt 8(1)(c), nó

(b) chun críocha imscrúdaithe dá dtagraítear in alt 8(1)(d),
arna ghabháil de láimh ag an Údarás,

agus tabharfar duine údaraithe ar dhuine a cheapfar amhlaidh.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, ar iarraidh ó dhuine údaraithe, cibé
líon eile daoine a chinnfidh an tÚdarás a cheapadh chun cúnamh a
thabhairt don duine údaraithe sin i gcomhlíonadh fheidhmeanna an
duine údaraithe agus is daoine údaraithe na daoine a bheidh
ceaptha—

(a) chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán
de réir alt 8(1)(c), nó

(b) chun críocha imscrúdaithe dá dtagraítear in 8(1)(d).

(3) Íocfar le duine údaraithe an luach saothair agus na liúntais i
leith caiteachas a chinnfidh an tÚdarás le ceadú an Aire arna
thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

(4) Déanfar deimhniú ar a cheapachán nó a ceapachán a thabhairt
do gach duine údaraithe agus, nuair a bheidh sé nó sí ag feidhmiú
aon chumhachta a thugtar don Údarás, déanfaidh sé nó sí, ar iarraidh
ó aon duine dá ndéanfaidh sé difear, an deimhniú nó cóip den
deimhniú, mar aon le céannú pearsanta de chineál éigin, a thabhairt
ar aird.

71.—(1) Féadfaidh an Fheidhmeannacht, chun measúnú a
dhéanamh ar chomhlíonadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, na
rialachán agus na gcaighdeán agus na n-oibleagáidí reachtúla eile dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), daoine a cheapadh chun scrúdú a
dhéanamh ar aon áitreabh de chuid soláthraí seirbhíse a bhfuil gnó
lárionaid ainmnithe á sheoladh ann.

(2) Is iad seo a leanas na téarmaí agus na coinníollacha, na
rialacháin agus na caighdeáin agus na hoibleagáidí reachtúla eile
chun críocha fho-alt (1):

(a) na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme ina leith
seo a leanas—

(i) aon socrú faoi alt 38 den Acht Sláinte 2004,

(ii) aon chúnamh a thugtar de réir alt 39 den Acht Sláinte
2004, agus

(iii) aon chúnamh a thugtar de réir alt 10 den Acht um
Chúram Leanaí 1991;
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(b) aon rialacháin agus aon chaighdeáin arna ndéanamh i leith
na hearnála lárionad ainmnithe lena mbaineann an
lárionad ainmnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1); agus

(c) aon oibleagáidí reachtúla eile i ndáil leis an lárionad
ainmnithe sin.

(3) Féadfaidh duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fho-alt
(1)—

(a) dul isteach in aon lárionad ainmnithe atá á choinneáil ag
soláthraí seirbhíse agus scrúdú a dhéanamh, de réir mar
is cuí leis nó léi, ar staid agus bainistiú an áitribh agus ar
an gcúram nó ar an gcóireáil a chuirtear ar chónaitheoirí
an lárionaid, agus

(b) aon taifid i ndáil leis an lárionad a scrúdú agus agallamh
a chur—

(i) ar aon fhostaí de chuid an lárionaid, nó

(ii) ar aon chónaitheoir de chuid an lárionaid, le toiliú
an chónaitheora.

(4) Maidir leis an duine atá i gceannas ar lárionad ainmnithe, cibé
acu is é nó is í an duine sin an soláthraí cláraithe nó duine eile—

(a) ligfidh sé nó sí do dhuine arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi fho-alt (1) dul isteach sa lárionad ainmnithe chun
críche aon scrúdaithe faoi fho-alt (2), agus

(b) comhoibreoidh sé nó sí leis an duine sin i gcaitheamh an
scrúdaithe.

72.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, ar iarraidh ón bpríomhchigire
agus le ceadú an Aire, duine amháin nó níos mó ag a mbeidh
saineolas is iomchuí i dtaca le hiniúchadh dá dtagraítear in alt 41
a cheapadh—

(a) chun bheith i dteannta an phríomhchigire nó an chigire le
linn an iniúchta, agus

(b) chun cúnamh agus comhairle a thabhairt don
phríomhchigire nó do chigire i dtaobh nithe a bhaineann
le cuspóir an iniúchta agus atá faoi réim shaineolas an
duine nó na ndaoine a cheapfar amhlaidh.

(2) Íocfar le duine a cheapfar faoin alt seo an luach saothair agus
na liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tÚdarás le ceadú an Aire
arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

73.—(1) Má mheasann duine údaraithe gur gá nó gur
fóirsteanach é—

(a) chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán
de réir alt 8(1)(c), nó

(b) chun críocha imscrúdaithe dá dtagraítear in alt 8(1)(d),

féadfaidh an duine údaraithe dul isteach in aon áitreabh agus
iniúchadh a dhéanamh aon tráth ar aon áitreabh—
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(i) atá ar úinéireacht nó faoi urláimh ag an
bhFeidhmeannacht nó ag soláthraí seirbhíse, nó

(ii) atá á úsáid, nó a bheartaítear a úsáid, chun aon chríche a
bhaineann leis na seirbhísí a thuairiscítear in alt 8(1)(b).

(2) Má mheasann an príomhchigire gur gá nó gur fóirsteanach é
chun críocha iniúchta dá dtagraítear in alt 41, féadfaidh an
príomhchigire dul isteach in aon áitreabh agus iniúchadh a
dhéanamh aon tráth ar aon áitreabh—

(a) atá ar úinéireacht nó faoi urláimh ag an
bhFeidhmeannacht,

(b) atá á úsáid, nó a bheartófar a úsáid, chun aon chríche a
bhaineann leis an bhFeidhmeannacht nó le soláthraí
seirbhíse do sholáthar seirbhíse faoi alt 39 go 42 agus 53
den Acht um Chúram Leanaí 1991 nó alt 10 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990, nó

(c) atá á úsáid nó a bheartófar a úsáid mar lárionad ainmnithe
nó mar aonad cúraim speisialta.

(3) Má mheasann duine údaraithe gur gá nó gur fóirsteanach é
chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán de réir alt
8(1)(c), nó chun críche iniúchta dá dtagraítear in alt 8(1)(d), nó má
mheasann an príomhchigire gur gá nó gur fóirsteanach é chun
críocha iniúchta dá dtagraítear in alt 41—

(a) féadfaidh an duine údaraithe, aon tráth, na feidhmeanna a
thugtar don duine údaraithe faoin alt seo agus faoi ailt 75
agus 76 a chomhall a mhéid a bhaineann na feidhmeanna
le haon áitreabh dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

(b) féadfaidh an príomhchigire, aon tráth, na feidhmeanna a
thugtar don phríomhchigire faoin alt seo agus faoi ailt 75
agus 76 a chomhall a mhéid a bhaineann na feidhmeanna
le haon áitreabh dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(4) Féadfaidh duine údaraithe, i leith áitribh dá dtagraítear in
bhfo-alt (1), nó an príomhchigire, i leith áitribh dá dtagraítear in
bhfo-alt (2)—

(a) aon doiciméid nó taifid (lena n-áirítear taifid phearsanta)
a bhaineann leis an bhFeidhmeannacht do chomhlíonadh
a feidhmeanna nó leis na seirbhísí arna soláthar ag
soláthraí seirbhísí nó arna soláthar i lárionad ainmnithe
nó in aonad cúraim speisialta a iniúchadh, cóipeanna a
dhéanamh díobh nó sleachta a bhaint astu agus iad a
aistriú ón áitreabh,

(b) oibriú aon ríomhaire agus aon ghaireas nó ábhar gaolmhar
atá nó a bhí á úsáid i dtaca leis na taifid atá i gceist a
iniúchadh,

(c) aon mhír eile a iniúchadh agus é a aistriú ón áitreabh—

(i) má mheasann duine údaraithe é a bheith riachtanach
nó fóirsteanach chun faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh caighdeán de réir alt 8(1)(c), nó chun
críocha imscrúdaithe dá dtagraítear in alt 8(1)(d), nó
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(ii) má mheasann an príomhchigire é a bheith riachtanach
nó fóirsteanach chun críocha iniúchta dá dtagraítear
in alt 41,

(d) agallamh a chur go príobháideach ar aon duine—

(i) atá ag obair ag an áitreabh lena mbaineann, nó

(ii) a bhí aon tráth, nó atá, ag fáil seirbhíse ag an áitreabh
agus a thoilíonn lena chur nó lena cur faoi
agallamh, agus

(e) aon scrúdú eile a dhéanamh i leith staid agus bhainistiú an
áitribh nó i leith chaighdeán aon seirbhísí arna soláthar
ag an áitreabh.

(5) Féadfaidh duine údaraithe, aon tráth, maidir le háitreabh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó an príomhchigire, maidir le háitreabh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), a cheangal ar aon duine—

(a) atá i mbun an áitribh nó i mbun seirbhísí arna soláthar ag
an áitreabh, nó

(b) atá i seilbh nó i mbun aon taifead a bheidh á gcoimeád ag
an áitreabh nó i ndáil le haon seirbhísí arna soláthar ag
an áitreabh, fiú amháin má bhíonn na taifid á gcoimeád
in áit eile,

an fhaisnéis a thabhairt don duine údaraithe nó don phríomhchigire,
de réir mar a bheidh, ar faisnéis í—

(i) a theastaíonn ón duine údaraithe le réasún chun
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán de
réir alt 8(1)(c), nó chun críocha imscrúdaithe dá
dtagraítear in alt 8(1)(d), nó

(ii) a theastaíonn ón bpríomhchigire le réasún chun críocha
iniúchta dá dtagraítear in alt 41,

agus aon doiciméad nó taifead a chur ar fáil don duine údaraithe
nó don phríomhchigire atá faoi chumhacht nó faoi rialú an duine a
thuairiscítear i mír (a) nó (b) den fho-alt seo is iomchuí, i dtuairim
an duine údaraithe, maidir le faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh na gcaighdeán nó maidir leis an imscrúdú, nó is
iomchuí, i dtuairim an phríomhchigire, maidir leis an iniúchadh.

(6) Má cheanglaítear ar dhuine faoin alt seo doiciméad nó taifead
a thabhairt ar aird agus má choimeádtar an doiciméad nó an taifead
sin trí mhodh ríomhaire, féadfaidh an duine údaraithe, d’áitreabh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), nó an príomhchigire, d’áitreabh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), a cheangal ar an duine ar a gceanglaítear
an taifead nó an doiciméad sin a thabhairt ar aird é a thabhairt ar
aird i bhfoirm atá inléite agus is féidir a thabhairt chun siúil.

(7) Má cheapann duine údaraithe, i leith áitribh dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), gur gá agus gur fóirsteanach míniú—

(a) chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán
de réir alt 8(1)(c), nó

(b) chun críocha imscrúdaithe dá dtagraítear in alt 8(1)(d),
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féadfaidh an duine údaraithe a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an
áitribh nó a shealbhaíonn aon doiciméid nó taifid iomchuí, nó atá
ina bhfeighil, míniú a sholáthar—

(i) ar aon doiciméad nó taifead a bheidh iniúchta, cóipeáilte
nó soláthraithe de réir an ailt seo,

(ii) ar aon fhaisnéis eile a sholáthrófar i gcúrsa an
imscrúdaithe, nó

(iii) ar nithe eile is ábhar do na feidhmeanna atá á bhfeidhmiú
ag an duine údaraithe faoin alt seo.

(8) Má mheasann an príomhchigire, maidir le háitreabh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), gur gá agus gur fóirsteanach míniú chun
iniúchadh a sheoladh faoin alt seo, féadfaidh an príomhchigire a
cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an áitribh nó ar dhuine atá i seilbh
nó i bhfeighil aon doiciméad nó taifead is ábhar don iniúchadh míniú
a thabhairt—

(a) ar aon doiciméid nó taifid a bheidh iniúchta, cóipeáilte nó
soláthraithe de réir an ailt seo,

(b) ar aon fhaisnéis eile a sholáthrófar i gcúrsa an iniúchta, nó

(c) ar nithe eile is ábhar do na feidhmeanna atá á bhfeidhmiú
ag an bpríomhchigire faoin alt seo.

74.—(1) San alt seo folaíonn “teaghais” aon chuid de lárionad
ainmnithe a bheidh á háitiú mar áit chónaithe phríobháideach ag
soláthraí cláraithe an lárionaid ainmnithe nó ag comhalta d’fhoireann
an tsoláthraí chláraithe.

(2) D’ainneoin alt 73, ní rachaidh duine údaraithe ná an
príomhchigire, le linn dó nó di feidhmeanna faoin alt sin a
chomhlíonadh, isteach i dteaghais seachas—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de réir barántais ón gCúirt Dúiche arna eisiúint faoi fho-
alt 75(2) á údarú dó nó di dul isteach.

75.—(1) Más rud é—

(a) i ndáil le haon áitreabh dá dtagraítear in alt 73(1), go
ndéanfar duine údaraithe a bheidh ag déanamh
faireacháin ar chomhlíonadh na gcaighdeán de réir alt
8(1)(c) nó a bheidh ag seoladh imscrúdaithe dá
dtagraítear in alt 8(1)(d), nó

(b) i ndáil le haon áitreabh dá dtagraítear in alt 73(2), go
ndéanfar an príomhchigire a bheidh ag seoladh iniúchta
dá dtagraítear in alt 41,

a chosc nó go mbeidh cúis réasúnach aige nó aici chun a chreidiúint
gur dócha go gcoiscfear air nó uirthi dul isteach san áitreabh, féadfar
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar bharántas faoi fho-alt
(2) á údarú dó nó di dul isteach.
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(2) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche ar fhaisnéis
faoi mhionn ó dhuine údaraithe nó ón bpríomhchigire go bhfuil
forais réasúnacha ann chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil aon taifid ann (lena n-áirítear taifid atá stóráilte
i bhfoirm neamh-inléite) a bhaineann le seirbhís nó le
soláthraí cláraithe, le lárionad ainmnithe nó le haonad
cúraim speisialta, nó go bhfuil aon rud á úsáid san
áitreabh dá dtagraítear in alt 73(1) nó (2)—

(i) a measann an duine údaraithe gur gá é a iniúchadh
chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh
caighdeán de réir alt 8(1)(c) nó chun críocha
imscrúdaithe dá dtagraítear in alt 8(1)(d), nó

(ii) a measann an príomhchigire gur gá é a iniúchadh
chun críocha iniúchta dá dtagraítear in alt 41,

nó

(b) go bhfuil fianaise ann, nó gur dócha go nochtfaidh
iniúchadh den sórt sin fianaise, ar shárú ar an Acht seo
nó na rialacháin nó, i gcás iniúchta dá dtagraítear i mír
(a)(ii), ar shárú ar—

(i) an Acht seo nó na rialacháin,

(ii) na forálacha, a shonraítear in alt 41(a), den Acht seo,
de na hAchtanna eile dá dtagraítear in alt 41(a), nó

(iii) na rialacháin nó na caighdeáin dá dtagraítear in alt
40(c) nó (d),

féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint lena gceadófar don duine
údaraithe nó don phríomhchigire nó do chigire, agus daoine eile ag
a bhfuil na cáilíochtaí cuí, nó comhaltaí den Gharda Síochána de réir
mar is gá, ina theannta nó ina teannta, dul isteach san áitreabh, le
forneart réasúnach más gá, aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí
amháin ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt
ar aird má éilítear é, agus na feidhmeanna a thugtar faoi alt 73 a
chomhlíonadh.

76.—Más rud é, maidir le duine údaraithe nó leis an
bpríomhchigire—

(a) go mbeidh cúis réasúnach aige nó aici chun bheith ag súil
go gcuirfear mórbhac ar chomhlíonadh feidhmeanna
faoin Acht seo, agus

(b) go bhfuil sé nó sí i seilbh barántais faoi alt 75(2),

féadfaidh comhalta den Gharda Síochána bheith i dteannta an duine
údaraithe nó an phríomhchigire, le linn na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh.

77.—Ní dhéanfaidh duine—

(a) a dhiúltú ligean do dhuine atá ag déanamh faireacháin ar
chomhlíonadh caighdeán, nó ag seoladh imscrúdaithe nó
iniúchta, faoi alt 73—
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(i) dul isteach in aon áitreabh seachas áitreabh de réir an
ailt sin nó de réir barántais arna eisiúint ag an gCúirt
Dúiche, ná

(ii) dul isteach in aon áitreabh de réir an ailt sin faoi
bharántas agus de réir barántais arna eisiúint ag an
gCúirt Dúiche,

ná

(b) bac nó treampán a chur ar dhuine atá ag seoladh
imscrúdaithe nó iniúchta faoi alt 73 le linn feidhmeanna
a fheidhmiú faoin alt sin, ná

(c) faisnéis a thabhairt do dhuine atá ag seoladh imscrúdaithe
nó iniúchta faoi alt 73, ar faisnéis í is eol don duine atá á
tabhairt, nó ar chóir le réasún gurb eol dó nó di, a bheith
bréagach nó míthreorach.

78.—Níl dliteanas ar an Údarás, ar dhuine údaraithe, ar an
bpríomhchigire, ar chigire ná ar dhuine arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 72 i leith damáistí a eascróidh as aon ní de na nithe
seo a leanas—

(a) aon tuarascáil nó doiciméad eile a ullmhaíodh, nó

(b) aon chumarsáid a rinneadh,

de mheon macánta, chun críocha na nithe seo a leanas, nó i dtaca
leo—

(i) comhlíonadh, faoi alt 70, feidhmeanna duine údaraithe
arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin,

(ii) comhlíonadh, faoi alt 41, feidhmeanna an phríomhchigire,
nó

(iii) comhlíonadh, faoi alt 43, feidhmeanna ag cigire arna
cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin.

CUID 10

Cionta

79.—(1) Tá duine ciontach i gcion—

(a) má mhainníonn an duine dualgas a urscaoileadh a bhfuil
an duine faoina réir faoi alt 69(3),

(b) má sháraíonn sé nó sí alt 46, 47 nó 77.

(2) Tá soláthraí cláraithe a sheolann gnó lárionaid ainmnithe
ciontach i gcion—

(a) má mhainníonn sé nó sí dualgas a urscaoileadh a bhfuil an
soláthraí cláraithe faoina réir faoi alt 56(1) nó 65,

(b) má sháraíonn sé nó sí alt 56(2), (3) nó (4), nó 66(1),
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(c) má mhainníonn sé nó sí dualgas a urscaoileadh a bhfuil an
soláthraí cláraithe faoina réir faoi fhoráil de na rialacháin,

(d) má sháraíonn sé nó sí foráil de na rialacháin, nó

(e) má mhainníonn sé nó sí coinníoll de chlárú an lárionaid
ainmnithe a chomhlíonadh.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €70,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Aon soláthraí cláraithe atá ciontach i gcion faoi fho-alt (2),
dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide na 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €70,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

80.—(1) Maidir le himeachtaí achoimre i leith ciona faoin Acht
seo—

(a) i gcás go sáraíonn duine alt 77 trí dhiúltú cead a thabhairt
do dhuine údaraithe faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh caighdeán nó imscrúdú a sheoladh,
féadfaidh an tÚdarás iad a thionscnamh agus a thabhairt
ar aghaidh,

(b) in aon chás eile, féadfaidh an príomhchigire iad 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 aon tráth—

(a) laistigh de 12 mhí i ndiaidh dáta an chiona, nó

(b) laistigh de 6 mhí i ndiaidh an dáta is túisce a thiocfaidh
fianaise ar iúl an Údaráis nó an phríomhchigire is
leordhóthanach, i dtuairim an Údaráis nó an
phríomhchigire, chun gur cóir na himeachtaí a
thionscnamh, ar choinníoll go dtosófar na himeachtaí
tráth nach déanaí ná 2 bhliain i ndiaidh dháta an chiona.

(3) Maidir le doiciméad, a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint
ag an Údarás, i gcás sáraithe ar alt 77 a thuairiscítear in alt 80(1)(a),
nó arna eisiúint ag an bpríomhchigire, in aon chás eile, lena
ndeimhnítear an dáta is túisce a tháinig fianaise a thuairiscítear i
bhfo-alt (2) ar iúl an Údaráis nó an phríomhchigire—
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(a) beidh sé inghlactha gan cruthúnas ar shíniú ná ar cháilíocht
oifigiúil an duine a ndealraíonn sé go bhfuil an doiciméad
sínithe aige nó aici, agus

(b) cheal fianaise ar a mhalairt, is fianaise é ar na nithe a
dheimhnítear sa doiciméad.

(4) Maidir le cion faoin Acht seo, más rud é—

(a) gur comhlacht corpraithe a dhéanann é, nó duine a
airbheartaíonn gníomhú thar ceann comhlachta
chorpraithe, nó pearsa aonair nó comhlacht
neamhchorpraithe daoine, agus

(b) go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le ceadú, nó
gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine
a bhí, an tráth a rinneadh an cion—

(i) ina stiúrthóir, nó ina chomhalta nó ina comhalta den
choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an
chomhlachta lena mbaineann, nó

(ii) ina bhainisteoir nó ina bainisteoir, ina rúnaí, nó ina
oifigeach nó ina hoifigeach de chuid an chomhlachta
lena mbaineann,

measfar go ndearna an duine sin freisin an cion agus féadfar
imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a
phionósú dá réir sin.

CUID 11

Caighdeáin, Dícháiliúcháin, etc.

81.—(1) Le linn feidhmeanna faoin achtachán seo nó faoi aon
achtachán eile a chomhlíonadh—

(a) mar chomhalta den Bhord nó de choiste de chuid an
Bhoird,

(b) mar an príomhoifigeach feidhmiúcháin, mar an
príomhchigire nó mar aon fhostaí eile de chuid an
Údaráis,

(c) mar dhuine atá ar fostú ag an Údarás mar chomhairleoir
faoi alt 28, nó

(d) mar fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i mír (c),

coimeádfaidh duine caighdeáin chuí ionracais, iompair agus airde ar
leas an phobail.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le fostaí de chuid duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) i leith dualgas fostaíochta a bhaineann
leis an críocha a mbeidh an duine sin fostaithe ag an Údarás chucu,
agus i leith na ndualgas sin amháin.

82.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, chun críocha alt 81(1), cóid
iompair a eisiúint mar threoir do dhaoine—
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(a) ar comhaltaí iad de choiste de chuid an Bhoird ach nach
comhaltaí den Bhord iad,

(b) ar fostaithe iad de chuid an Údaráis seachas fostaithe lena
mbaineann cód iompair faoi alt 10(3) den Acht um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001,

(c) atá ar fostú faoi alt 28 ag an Údarás mar chomhairleoirí, nó

(d) ar fostaithe iad de chuid daoine dá dtagraítear i mír (c).

(2) Aon chód iompair a eiseofar faoin alt seo mar threoir do
dhaoine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ní mór dó léiriú a thabhairt ar
na caighdeáin ionracais agus iompair a bheidh le coimeád acu ag
comhlíonadh a gcuid feidhmeanna dóibh faoin achtachán seo nó faoi
aon achtachán eile.

(3) Aon duine lena mbaineann an cód iompair, beidh aird aige nó
aici ar an gcód agus leanfaidh sé nó sí treoir an chóid ag comhlíonadh
feidhmeanna dó nó di faoin achtachán seo nó faoi aon achtachán
eile.

(4) Maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha ar a bhfuil duine
fostaithe ag an Údarás nó ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c)
nó ar a bhfuil duine ar fostú ag an Údarás mar chomhairleoir,
meastar go bhfolaíonn siad aon cheanglais a bhaineann leis an duine
sin faoi fho-alt (3).

83.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is
indéanta tar éis cód iompair a eisiúint, an cód iompair a chur ar fáil
do na daoine ar lena dtreorú a eisíodh é.

(2) Eiseoidh an tÚdarás cód iompair don fhostóir chun fostaithe
de chuid duine atá ar fostú ag an Údarás mar chomhairleoir a threorú
agus cuirfidh an fostóir ar fáil do na fostaithe sin é.

(3) Cheal fianaise ar a mhalairt, maidir le doiciméad a
airbheartóidh a bheith ina chód iompair arna eisiúint faoin alt seo—

(a) is é an cód sin é, agus

(b) beidh sé inghlactha in aon imeachtaí os comhair cúirte nó
binse eile,

agus féadfaidh an chúirt nó an binse eile aon fhoráil den chód
iompair is dealraitheach don chúirt nó don bhinse a bheith iomchuí
maidir le ceist sna himeachtaí a chur i gcuntas le linn an cheist a
chinneadh

84.—(1) San alt seo ciallaíonn “faisnéis rúnda”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an Údarás ina leith go
bhfuil sí rúnda maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, nó

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a bheidh curtha
faoi faoi bhráid an Údaráis ag aon duine.

(2) Ach amháin sna himthosca atá leagtha amach i bhfo-alt (3), ní
nochtfaidh duine faisnéis rúnda a gheobhaidh sé nó sí le linn dó nó
di feidhmeanna a chomhlíonadh—
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(a) mar chomhalta den Bhord nó de choiste,

(b) mar phríomhoifigeach feidhmiúcháin nó mar aon fhostaí
eile de chuid an Údaráis,

(c) mar dhuine a bheidh fostaithe ag an Údarás mar
chomhairleoir,

(d) mar fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i mír (c),

(e) mar dhuine a cheapfar mar dhuine údaraithe faoi alt 70, nó

(f) mar dhuine a cheapfar faoi alt 72.

(3) Ní sháraíonn duine fo-alt (2) trí fhaisnéis rúnda a nochtadh
más nochtadh é—

(a) arna údarú ag an Údarás,

(b) arna dhéanamh don Bhord,

(c) arna dhéanamh don Aire ag an Údarás nó thar ceann an
Údaráis nó i gcomhlíonadh an Achta seo, nó

(d) a cheanglaítear le dlí.

85.—(1) Maidir le comhalta de Bhord an Údaráis nó comhalta
coiste de Bhord an Údaráis scoirfidh sé nó sí láithreach d’oifig a
shealbhú—

(a) ar é nó í a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann,

(b) ar é nó í a thoghadh mar chomhalta de cheachtar Teach
den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa,

(c) ar é nó í a mheas, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa 1997, mar dhuine a toghadh
chun Parlaimint na hEorpa d’fhonn folúntas a líonadh, nó

(d) ar theacht dó nó di chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil.

(2) Beidh fostaí den Údarás, lena n-áirítear an príomhoifigeach
feidhmiúcháin, ar iasacht láithreach ó fhostaíocht leis an Údarás—

(a) ar é nó í a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann,

(b) ar é nó í a thoghadh mar chomhalta de cheachtar Teach
den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) ar é nó í a mheas, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa 1997, mar dhuine a toghadh
chun Parlaimint na hEorpa d’fhonn folúntas a líonadh.

(3) Ní bheidh aon luach saothair nó liúntais iníoctha ag an Údarás
i leith na tréimhse iasachta le duine a bheidh ar iasacht faoi fho-alt
(2) ó fhostaíocht agus ní dhéanfar an tréimhse iasachta a áireamh
mar sheirbhís leis an Údarás chun críocha aon sochair aoisliúntais.

(4) Maidir le duine a bheidh ar iasacht faoi fho-alt (2) ó
fhostaíocht, tosaíonn an tréimhse iasachta ar an teagmhas iomchuí
dá dtagraítear san fho-alt sin tarlú agus críochnóidh sí tráth a
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scoirfidh an duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta de
cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa.

CUID 12

Comhlachtaí Sonraithe a Dhíscaoileadh, Fostaithe, Maoin agus
Dliteanais a Aistriú chuig an Údarás

86.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “comhlachtaí sonraithe”—

(a) Bord Creidiúnúcháin Sheirbhísí Sláinte na hÉireann, agus

(b) an tÚdarás Eatramhach um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte.

87.—Díscaoiltear na comhlachtaí sonraithe leis an Acht seo ar an
lá bunaithe.

88.—(1) San alt seo agus in alt 90—

ciallaíonn “seirbhís roimh ré” seirbhís le comhlacht sonraithe roimh
an lá aistrithe is infheidhme;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta”—

(a) ceardchumann, nó

(b) comhlachas fostaithe,

atá aitheanta ag an Údarás chun críocha caibidlí a bhaineann le
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta;

folaíonn “téarmaí agus coinníollacha fostaíochta” téarmaí agus
coinníollacha maidir le seilbh oifige, luach saothair agus nithe
gaolmhara.

(2) Ar an lá bunaithe, gach duine a bhí, díreach roimh an lá sin,
ina fhostaí nó ina fostaí de chomhlacht sonraithe—

(a) aistreofar é nó í chuig an Údarás, agus

(b) tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí
den Údarás.

(3) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta,
aon duine a aistreofar faoin alt seo, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé
nó sí ar fostú ag an Údarás, i dteideal téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta nach lú fabhar ná na téarmaí agus na coinníollacha a
raibh an duine ina dteideal díreach roimh an lá bunaithe.

(4) Go dtí go n-athróidh an tÚdarás na téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta a raibh duine a aistríodh faoin alt seo ina dteideal díreach
roimh an lá bunaithe, tar éis dul i gcomhairle leis an gceardchumann
nó comhlachas fostaithe aitheanta lena mbaineann agus teacht ar
chomhaontú comhchoiteann leis, leanann na téarmaí agus
coinníollacha d’fheidhm a bheith acu maidir leis an duine atá i
bhfostaíocht an Údaráis.
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(5) Maidir le duine a aistreofar chuig an Údarás faoin alt seo,
déanfar a sheirbhís nó a seirbhís roimhe sin a áireamh mar sheirbhís
chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon
eisceachtaí nó eisiamh sna hAchtanna sin:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005;

(f) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005;

(g) an tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994;

(h) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006;

(i) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005;

(j) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

89.—(1) San alt seo ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas
foirne aitheanta” ceann atá aitheanta ag an Aire chun críocha
caibidlí i dtaobh ceachtar de na nithe seo a leanas, nó i dtaobh an
dá ní:

(a) foireann a aistriú chuig an Údarás;

(b) luach saothair, coinníollacha fostaíochta nó coinníollacha
oibre na foirne.

(2) Ar an lá bunaithe, gach duine a bhí díreach roimh an lá sin
ina oifigeach nó ina hoifigeach don Aire agus atá ainmnithe ag an
Aire chun críche an ailt seo—

(a) déantar é nó í a aistriú chuig an Údarás, agus

(b) tagann sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí de
chuid an Údaráis.

(3) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann, maidir le haon duine a aistrítear de réir fho-alt (2)
chuig foireann an Údaráis, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an
Údaráis—

(a) ní lú an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná an scála pá a
raibh sé nó sí ina theideal, ná

(b) ní lú tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha
seirbhíse a mbeidh sé nó sí faoina réir, lena n-áirítear na
téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a bhaineann le
téarmaí oifige, ach gan a bheith teoranta dóibh, ná na
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téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a raibh sé nó sí
faoina réir díreach roimh an aistriú.

(4) Maidir le daoine a aistreofar de réir fho-alt (2) chun bheith
ina bhfostaí de chuid an Údaráis, beidh a seirbhís roimhe sin sa
státseirbhís ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach
faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh sna hAchtanna sin:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005;

(f) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005;

(g) an tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994;

(h) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006;

(i) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005; agus

(j) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

90.—(1) Féadfaidh príomhoifigeach feidhmiúcháin na
Feidhmeannachta, i gcomhairle leis an Údarás, fostaithe de chuid na
Feidhmeannachta a ainmniú le haghaidh a n-aistrithe chuig an
Údarás.

(2) Aon fhostaí de chuid na Feidhmeannachta a aistrítear chuig
an Údarás faoin alt seo, tagann sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó
ina fostaí de chuid an Údaráis.

(3) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta,
aon duine a aistrítear faoin alt seo, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé
nó sí i bhfostaíocht an Údaráis, i dteideal téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta nach lú fabhar ná na téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta a raibh an duine ina dteideal díreach roimh an dáta a
aistríodh é nó í chuig an Údarás.

(4) Go dtí go n-athróidh an tÚdarás na téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta a raibh duine a aistríodh faoin alt seo ina dteideal díreach
sular aistríodh é nó í chuig an Údarás, tar éis dul i gcomhairle leis
an gceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta lena
mbaineann agus teacht ar chomhaontú comhchoiteann leis, leanann
siad d’fheidhm a bheith acu maidir leis an duine atá i bhfostaíocht
an Údaráis.

(5) Maidir le duine a aistreofar faoin alt seo, déanfar a sheirbhís
nó a seirbhís roimhe sin a áireamh mar sheirbhís chun críocha na
nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh
sna hAchtanna sin:
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(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005;

(f) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005;

(g) an tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994;

(h) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006;

(i) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005;

(j) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

91.—Ar an lá bunaithe, tagann na híocaíochtaí pinsin agus na
dliteanais aoisliúntais eile de chuid gach comhlachta shonraithe i
leith a iarfhostaithe chun bheith ina ndliteanais de chuid an Údaráis.

92.—(1) Ar an lá bunaithe, déanfar an talamh uile a bhí dílsithe,
díreach roimh an lá sin, do chomhlacht sonraithe, agus gach ceart,
gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis
an talamh sin a aistriú chuig an Údarás agus a dhílsiú dó gan
tíolacadh nó sannadh.

(2) Ar an lá bunaithe, déanfar gach maoin, seachas talamh a bhí,
díreach roimh an lá sin, ina maoin de chuid comhlachta shonraithe,
a aistriú chuig an Údarás agus a dhílsiú dó gan aon sannadh.

(3) Gach ceart agus dliteanas de chuid comhlachta shonraithe a
éireoidh de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó
intuigthe) a rinne an comhlacht sin roimh an lá bunaithe, agus a
bheidh in éifeacht díreach roimh an lá sin, beidh siad ar an lá
bunaithe arna n-aistriú chuig an Údarás.

(4) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar faoin alt seo agus faoi
alt 91, féadfaidh an tÚdarás, ar é a aistriú nó dá éis, agra a dhéanamh
ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin, nó féadfar
agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú in
aghaidh an Údaráis ina ainm féin.

(5) Ní gá don Údarás fógra a thabhairt i dtaobh an aistrithe don
duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas.

93.—Gach conradh, comhaontú nó socrú a rinneadh idir
comhlacht sonraithe agus aon duine eile agus a bheidh i bhfeidhm
díreach roimh an lá bunaithe—

(a) leanfaidh sé i bhfeidhm ar an lá sin nó dá éis,
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(b) beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ainm an Údaráis in
ionad ainm an chomhlachta shonraithe sa chonradh, sa
chomhaontú nó sa socrú, agus

(c) beidh sé infhorfheidhmithe ag an Údarás nó ina aghaidh.

94.—(1) Gach taifead a shealbhóidh comhlacht sonraithe díreach
roimh an lá bunaithe, aistreofar é an lá sin chuig an Údarás agus
measfar, ar an agus ón lá sin, go bhfuil sé á shealbhú ag an Údarás.

(2) Aon cheart rochtana, faoi na hAchtanna um Shaoráil
Faisnéise 1997 agus 2003, ar thaifid a bhí, roimh lá bunaithe an
Údaráis, á sealbhú ag comhlacht a shonraítear faoi alt 86 agus a
aistrítear chuig an Údarás faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh aistriú na
dtaifead sin difear dó.

(3) Chun críocha alt 18 den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997, aon
ghníomh a rinne Bord Creidiúnúcháin Sheirbhísí Sláinte na hÉireann
roimh an lá bunaithe, measfar gurb é an tÚdarás a rinne é.

95.—(1) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh aon
imeachtaí dlí ar páirtí iontu comhlacht sonraithe ar feitheamh in aon
chúirt nó binse eile —

(a) cuirfear ainm an Údaráis in ionad ainm an chomhlachta
shonraithe sna himeachtaí, agus

(b) ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur
in ionad.

(2) Déanfar aon tagairt do chomhlacht sonraithe in ordú arna
dhéanamh ag cúirt nó binse eile roimh an lá bunaithe a fhorléiriú, ar
an lá bunaithe, mar thagairt don Údarás.

96.—(1) Déanfaidh an tÚdarás cuntais chríochnaitheacha a
ullmhú de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a shonróidh an tAire
chun críocha alt 35 agus i leith na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt
(3) den alt seo do gach comhlacht arna dhíscaoileadh faoi alt 87.

(2) Déanfaidh an tÚdarás na cuntais chríochnaitheacha a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh
tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an lae bunaithe.

(3) Chun críche fho-alt (1), féadfaidh an tAire tréimhse atá níos
faide nó níos giorra ná bliain airgeadais an chomhlachta lena
mbaineann a shonrú.

97.—(1) Ullmhóidh an tÚdarás tuarascáil bhliantúil
chríochnaitheach do gach ceann de na comhlachtaí sonraithe a
dhíscaoilfear faoi alt 87 agus cuirfidh sé an tuarascáil faoi bhráid an
Aire tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an lae bunaithe.

(2) Beidh feidhm ag alt 37(4) agus (5) i ndáil le tuarascáil
bhliantúil chríochnaitheach a ullmhófar faoin alt seo.
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CUID 13

Rialacháin

98.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a mheasann
an tAire is gá nó is fóirsteanach chun críoch faoin Acht seo.

(2) Gan ginearáltacht fho-alt (1) a theorannú, féadfaidh an tAire
rialacháin a dhéanamh—

(a) chun aon chríche a bhforáiltear do rialacháin i ndáil léi san
Acht seo,

(b) lena bhforordaítear aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht
seo mar ní nó rud atá forordaithe nó le forordú,

(c) i gcoitinne chun éifeacht a thabhairt don Acht seo, agus

(d) ina sonraítear comhlacht arna bhunú faoin Acht Sláinte
(Comhlachtaí Corpraithe) 1961 agus lena ndéantar ceann
amháin nó níos mó d’fheidhmeanna an Údaráis faoi alt 8
infheidhmithe maidir leis an gcomhlacht sonraithe.

(3) Féadfaidh forálacha iarmhartacha, forlíontacha agus
coimhdeacha de réir mar a mheasfaidh an tAire is gá nó is
fóirsteanach a bheith i rialachán faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an tAire—

(a) orduithe a dhéanamh maidir le haon ní a bhforáiltear
d’orduithe i ndáil leis san Acht seo, agus

(b) aon ordú den sórt sin a leasú nó a chúlghairm seachas ordú
faoi alt 3 nó 4.

(5) Féadfar táille a fhorordaítear faoin gCuid seo a ghnóthú go
hachomair mar fhiach sibhialta, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe eile.

99.—Gan ginearáltacht alt 98 a theorannú, féadfaidh an tAire
rialacháin a dhéanamh lena rialaítear clárú daoine faoin Acht seo i
leith lárionad ainmnithe, lena n-áirítear rialacháin—

(a) maidir le hiarratais a dhéanamh ar chlárú,

(b) lena bhforordaítear ábhar deimhnithe clárúcháin,

(c) maidir le soláthraí cláraithe do thabhairt fógra, i leith
lárionaid ainmnithe, i dtaobh aon athrú beartaithe ar
chéannacht an duine a sheolann nó a bhainistíonn an
lárionad ainmnithe,

(d) maidir le soláthraí cláraithe do thabhairt fógra, i leith
lárionaid ainmnithe arna sheoladh nó arna bhainistiú ag
comhlacht corpraithe, i dtaobh athruithe in úinéireacht
an chomhlachta chorpraithe nó ar chéannacht a chuid
oifigeach,

(e) lena bhforordaítear táille bhliantúil is iníoctha ag soláthraí
cláraithe cibé tráth a fhorordófar, agus
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(f) lena bhforordaítear an fógra a thabharfaidh soláthraí
cláraithe lárionaid ainmnithe go bhfuil ar intinn scor dá
ghnó a sheoladh agus an lárionad ainmnithe a dhúnadh.

ach gan a bheith teoranta do na rialacháin sin.

100.—Gan dochar do ghinearáltacht alt 98, féadfaidh an tAire
rialacháin a dhéanamh maidir le nósanna imeachta a leanfaidh an
tÚdarás le linn caighdeáin a leagan síos faoi alt 8(1) lena n-áirítear
rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta
do na rialacháin sin—

(a) aon chaighdeáin bheartaithe a fhoilsiú,

(b) comhchomhairliúcháin i ndáil leis na caighdeáin,

(c) an tréimhse chomhchomhairliúcháin, agus

(d) na caighdeáin a fhoilsiú tar éis don Aire iad a cheadú.

101.—(1) Gan ginearáltacht alt 98 a theorannú d’fhonn caighdeáin
chuí a áirithiú i ndáil le lárionaid ainmnithe—

(a) déanfaidh an tAire rialacháin de réir mar is iomchuí leis
an Aire, agus

(b) féadfaidh an tAire rialacháin éagsúla a dhéanamh chun
críoch éagsúil agus le haghaidh aicmí éagsúla lárionad
ainmnithe.

(2) Gan ginearáltacht fho-alt (1) a theorannú, féadfar socrú a
dhéanamh le rialacháin faoin alt seo i leith ceann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas:

(a) cothabháil, aireachasú, leas agus dea-bhail daoine a
chónaíonn i lárionad ainmnithe;

(b) líon agus cáilíochtaí daoine arna bhfostú i lárionad
ainmnithe agus fáil a bheith ar na daoine sin;

(c) dearadh, cothabháil, deisiú, glanadh agus glaineacht, aerú,
téamh agus soilsiú lárionaid ainmnithe;

(d) an chóiríocht (lena n-áirítear an méid spáis i seomraí leapa
agus i mbardaí, na saoráidí níocháin agus na háiseanna
sláintíochta) a sholáthraítear i lárionad ainmnithe;

(e) an bia a sholáthraítear do dhaoine le linn dóibh a bheith
ina gcónaí i lárionad ainmnithe;

(f) na taifid a bheidh le coimeád i lárionad ainmnithe;

(g) soláthraithe cláraithe lárionad ainmnithe do dhéanamh
conarthaí árachais in aghaidh díobhála do dhaoine atá ina
gcónaí iontu;

(h) bainistiú agus rialú oibríochtaí lárionaid ainmnithe;

(i) fógra a thabhairt i dtaobh tarluithe a tharlaíonn i
lárionaid ainmnithe;
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(j) an soláthraí cláraithe do thabhairt fógra i dtaobh
tréimhsí—

(i) a mbeartaíonn an soláthraí cláraithe, nó

(ii) a mbeartaíonn an bainisteoir, murab é nó í an
soláthraí cláraithe bainisteoir an lárionaid ainmnithe,

a bheith as láthair ón lárionad ainmnithe lena linn, agus
do shonrú na faisnéise a bheidh le soláthar san fhógra;

(k) socruithe leordhóthanacha chun lárionad ainmnithe a
reáchtáil le linn tréimhse a mbeidh an bainisteoir as
láthair uaidh.

(3) Gan ginearáltacht fho-alt (1) a theorannú, maidir le rialacháin
faoin alt seo—

(a) féadfar a cheangal leo, faoi réir aon rialachán arna
ndéanamh faoi Chuid 9 den Acht Sláinte 2004, ar
sholáthraithe cláraithe—

(i) socruithe leordhóthanacha a dhéanamh chun déileáil
le gearáin arna ndéanamh ag daoine, nó thar ceann
daoine, a bheidh ag lorg nó ag fáil aon cheann de na
seirbhísí a sholáthraítear tríd an lárionad ainmnithe,
agus

(ii) na socruithe a phoibliú,

(b) féadfar a fhorordú leo go mbeidh feidhm ag forálacha
sonraithe den Acht seo fara modhnuithe forordaithe, más
ann, i gcásanna ina gceapfar duine, leis an dlí nó faoi,
chun dul i bhfeighil ar lárionad ainmnithe in ionad
sholáthraí cláraithe an lárionaid,

(c) féadfar a fhoráil leo, maidir le lárionad ainmnithe dá
dtagraítear i mír (b), go ndéanfaidh duine nach bhfuil
cláraithe ina leith é a sheoladh go ceann tréimhse
forordaithe, agus

(d) féadfaidh foráil a bheith iontu go gcuirfí tréimhse bhreise,
arna ceadú ag an bpríomhchigire, leis an tréimhse
fhorordaithe.

102.—(1) Cinnteoidh an tAire go leagfar gach rialachán agus gach
ordú a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, seachas ordú faoi alt 3
nó 4, faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagtar rialachán nó ordú faoi
bhráid an Tí sin faoin alt seo, an rialachán nó an t-ordú a neamhniú.

(3) Tá éifeacht le neamhniú rialacháin nó ordaithe faoi fho-alt (2)
láithreach ar an rún lena mbaineann a rith, ach ní dhéanann sé difear
do bhailíocht aon ní a rinneadh faoin rialachán nó faoin ordú roimh
an rún a rith.
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CUID 14

Nochtadh Faisnéise a Chosaint

103.—(1) Leasaítear an tAcht Sláinte 2004 tríd an gCuid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 9:

“CUID 9A

Nochtadh Cosanta Faisnéise

Míniú ar
abairtí sa
Chuid seo.

55A.—Sa Chuid seo agus i Sceideal 2A:

ciallaíonn ‘gníomhartha’ aon ní atá déanta nó a
mainníodh a dhéanamh;

ciallaíonn ‘duine údaraithe’, mura sonraítear a
mhalairt, duine atá ceaptha de réir alt 55H(3);

ciallaíonn ‘príomhchigire’ an duine a cheaptar
chun Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí
Sóisialacha de réir alt 40 den Acht Sláinte 2007;

ciallaíonn ‘lárionad ainmnithe’ lárionad ainmnithe
arna mhíniú in alt 2(1) den Acht Sláinte 2007;

ciallaíonn ‘fostaí’ duine ag a bhfuil conradh
fostaíochta déanta nó a oibríonn faoi chonradh
fostaíochta (nó, i gcás deireadh a bheith leis an
bhfostaíocht, ag a raibh conradh fostaíochta
déanta nó a d’oibrigh faoi chonradh fostaíochta)
le haon cheann díobh seo a leanas nó atá (nó a
bhí) suite chun críocha gairmoiliúna le haon
cheann díobh seo a leanas:

(a) an Fheidhmeannacht;

(b) duine eile a sholáthraíonn seirbhís atá
comhchosúil le seirbhís a
sholáthraíonn an Fheidhmeannacht
agus a fhostaíonn duine atá cláraithe le
comhlacht rialaitheach gairmiúil nó a
bhfuil socrú conartha aige nó aici le
duine den sórt sin;

(c) soláthraí seirbhíse;

(d) aon duine eile a fhaigheann cúnamh de
réir alt 39 den Acht seo nó alt 10 den
Acht um Chúram Leanaí 1991;

(e) lárionad ainmnithe seachas lárionad
ainmnithe arna oibriú ag comhlacht
iomchuí;

(f) seirbhís meabhair-shláinte seachas
seirbhís meabhair-shláinte arna
hoibriú ag comhlacht iomchuí;

(g) comhlacht arna bhunú faoin Acht
Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe)
1961; nó
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(h) aon duine eile a sholáthraíonn seirbhís
chun foireann a sholáthar d’aon
cheann de na daoine nó na
comhlachtaí dá dtagraítear i míreanna
(a) go (g);

ciallaíonn ‘fostóir’, i ndáil le fostaí, duine nó
comhlacht (lena n-áirítear soláthraí seirbhíse nó
lárionad ainmnithe nó seirbhís meabhair-shláinte)
atá liostaithe sa mhíniú ar ‘fostaí’;

ciallaíonn ‘Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte’ an comhlacht arna bhunú de réir alt 6 den
Acht Sláinte 2007;

ciallaíonn ‘seirbhísí meabhair-shláinte’ seirbhísí
meabhair-shláinte arna mhíniú in alt 2(1) den
Acht Meabhair-Shláinte 2001;

ciallaíonn ‘Cumann Cógaiseoirí na hÉireann’ an
comhlacht arna bhunú de réir alt 4 den Pharmacy
Act (Ireland) 1875;

ciallaíonn ‘comhlacht rialaitheach gairmiúil’—

(a) an Bord Altranais,

(b) an Chomhairle Fiaclóireachta

(c) an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte
agus Cúraim Shóisialaigh,

(d) Comhairle na nDochtúirí Leighis, nó

(e) Cumann Cógaiseoirí na hÉireann;

ciallaíonn ‘comhlacht iomchuí’—

(a) an Fheidhmeannacht,

(b) soláthraí seirbhíse,

(c) aon duine eile a fuair cúnamh, nó atá ag
fáil cúnaimh, de réir alt 39 den Acht
seo nó alt 10 den Acht um Chúram
Leanaí 1991, nó

(d) comhlacht arna bhunú faoin Acht
Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe)
1961;

ciallaíonn ‘comhlacht sceidealta’ comhlacht dá
dtagraítear i Sceideal 2A.

Nochtadh
cosanta
faisnéise ag
fostaí de chuid
comhlachta
iomchuí.

55B.—I gcás go ndéanfaidh fostaí de chuid
comhlachta iomchuí, de mheon macánta, nochtadh
do dhuine údaraithe, agus go mbeidh forais
réasúnacha ag an bhfostaí lena chreidiúint go
suífear ní nó nithe díobh seo a leanas leis an
nochtadh:

(a) go raibh, go bhfuil, nó gur dócha go
mbeidh sláinte nó leas duine, atá ag fáil
seirbhís sláinte nó seirbhís shóisialach
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phearsanta de réir an Achta seo, i
mbaol;

(b) gur chuir gníomhartha aon duine atá ar
fostú ag an gcomhlacht iomchuí, nó atá
ag gníomhú thar a cheann, sláinte nó
leas an phobail i mbaol, nó go bhfuil,
nó gur dócha go mbeidh, sí nó sé á cur
nó á chur i mbaol leo;

(c) gur mhainnigh an comhlacht iomchuí,
nó duine atá ar fostú ag an gcomhlacht
iomchuí nó atá ag gníomhú thar a
cheann, nó go bhfuil, nó gur dócha go
mbeidh, sé nó sí ag mainneachtain,
maidir le hoibleagáid dhlíthiúil a bhfuil
an comhlacht nó an duine iomchuí
faoina réir i gcomhlíonadh
fheidhmeanna an chomhlachta nó an
duine iomchuí, déanamh de réir na
hoibleagáide dlíthiúla sin;

(d) maidir le hiompar an chomhlachta
iomchuí, nó duine atá ar fostú ag an
gcomhlacht iomchuí nó atá ag gníomhú
thar a cheann, gurb é atá tagtha de, nó
atá ag teacht de, nó gur dócha gurb é
a thiocfar de, mí-úsáid nó cur amú
substaintiúil cistí poiblí;

(e) gur ceileadh nó gur scriosadh d’aon
ghnó fianaise ar aon ní a thagann faoi
réim aon cheann de mhíreanna (a) go
(d), nó go bhfuil sí, nó gur dócha go
mbeidh sí, á ceilt nó á scriosadh d’aon
ghnó;

is nochtadh cosanta faoin Acht seo an nochtadh.

Nochtadh
cosanta
faisnéise ag
fostaí de chuid
lárionaid
ainmnithe.

55C.—I gcás go ndéanfaidh fostaí de chuid
duine atá ag seoladh gnó lárionaid ainmnithe,
seachas lárionad atá á oibriú ag comhlacht
iomchuí, nochtadh, de mheon macánta, don
phríomhchigire agus go mbeidh forais réasúnacha
ag an bhfostaí lena chreidiúint go suífear ní nó
nithe díobh seo a leanas leis an nochtadh:

(a) gur chuir gníomhartha aon duine atá ar
fostú ag duine atá ag seoladh gnó
lárionaid ainmnithe, nó atá ag
gníomhú thar a cheann nó thar a
ceann, sláinte nó leas cónaitheora de
chuid an lárionaid i mbaol, nó go
bhfuil, nó gur dócha go mbeidh, sí nó
sé á cur nó á chur i mbaol leo;

(b) gur mhainnigh an duine atá ag seoladh
gnó lárionaid ainmnithe, nó go bhfuil,
nó gur dócha go mbeidh, sé nó sí ag
mainneachtain, maidir le haon cheann
de na nithe seo a leanas is infheidhme
i leith an lárionaid ainmnithe,
déanamh de réir an ní sin;



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

(i) foráil de chuid rialachán arna
dhéanamh faoin Acht Sláinte 2007;

(ii) caighdeán arna dhéanamh faoin
Acht Sláinte 2007;

(iii) aon oibleagáid reachtúil eile;

(c) gur ceileadh nó gur scriosadh d’aon
ghnó fianaise ar aon ní a thagann faoi
réim aon cheann de mhíreanna (a)
agus (b), nó go bhfuil sí, nó gur dócha
go mbeidh sí, á ceilt nó á scriosadh
d’aon ghnó;

is nochtadh cosanta faoin Acht seo an nochtadh.

Nochtadh
cosanta
faisnéise ag
fostaí de chuid
soláthraí
seirbhíse
meabhair-
shláinte.

55D.—I gcás go ndéanfaidh fostaí de chuid
duine a sholáthraíonn seirbhísí meabhair-shláinte,
seachas comhlacht iomchuí, nochtadh, de mheon
macánta, don Choimisiún Meabhair-Shláinte nó
don Chigire Seirbhísí Meabhair-Shláinte, agus go
mbeidh forais réasúnacha ag an bhfostaí lena
chreidiúint go suífear ní nó nithe díobh seo a
leanas leis an nochtadh:

(a) gur chuir gníomhartha aon duine atá ar
fostú ag an duine atá ag soláthar na
seirbhísí, nó atá ag gníomhú thar a
cheann nó thar a ceann, sláinte nó leas
duine atá ag fáil seirbhíse i mbaol, nó
go bhfuil, nó gur dócha go mbeidh, sí
nó sé á cur nó á chur i mbaol leo;

(b) gur mhainnigh duine atá ag seoladh na
seirbhísí, nó go bhfuil, nó gur dócha go
mbeidh, sé nó sí ag mainneachtain,
maidir le haon cheann de na nithe seo
a leanas is infheidhme i leith an duine,
déanamh de réir an ní sin;

(i) foráil de na hAchtanna Sláinte 1945
go 2001;

(ii) foráil de rialacháin arna ndéanamh
faoi na hAchtanna sin;

(iii) aon oibleagáid reachtúil eile;

(c) gur ceileadh nó gur scriosadh d’aon
ghnó fianaise ar aon ní a thagann faoi
réim aon cheann de mhíreanna (a)
agus (b), nó go bhfuil sí, nó gur dócha
go mbeidh sí, á ceilt nó á scriosadh
d’aon ghnó;

is nochtadh cosanta faoin Acht seo an nochtadh.

Nochtadh
cosanta
faisnéise i
ndáil le
gairmeacha
rialaithe.

55E.—I gcás go ndéanfaidh duine, de mheon
macánta, nochtadh do chomhlacht rialaitheach
gairmiúil, a bhfuil forais réasúnacha ag an duine
chun a chreidiúint go suífear leis gur chuir
gníomhartha aon duine, a gceanglaíonn cleachtadh
a ghairme nó a gairme air nó uirthi a bheith
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cláraithe le comhlacht rialaitheach gairmiúil,
sláinte nó leas an phobail i mbaol, nó go bhfuil, nó
gur dócha go mbeidh, sí nó sé á cur nó á chur
i mbaol leo, is nochtadh cosanta faoin Acht seo
an nochtadh.

Iarratais agus
gearáin faoi
ghairmithe
sláinte chun
bheith ina
nochtadh
cosanta.

55F.—(1) Maidir le hiarratas de réir—

(a) alt 45 d’Acht na Lia-Chleachtóirí 1978,

(b) alt 38 d’Acht na bhFiaclóirí 1985,

(c) alt 38 d’Acht na nAltraí 1985,

is nochtadh cosanta faoin Acht seo é.

(2) Is nochtadh cosanta faoin Acht seo gearán
faoi alt 52 den Acht um Ghairmithe Sláinte agus
Cúraim Shóisialaigh 2005

Nochtadh
cosanta
faisnéise:
faireachán,
imscrúduithe
agus iniúchtaí.

55G.—I gcás go ndéanfaidh duine, de mheon
macánta, nochtadh do dhuine de na daoine seo a
leanas—

(a) duine údaraithe arna ainmniú nó arna
hainmniú ag an Údarás um Fhaisnéis
agus Cáilíocht Sláinte de réir alt 70 den
Acht Sláinte 2007—

(i) chun faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh caighdeán de réir
alt 8(1)(c) den Acht Sláinte 2007,
nó

(ii) chun imscrúdú a ghabháil de láimh
faoi alt 9 den Acht Sláinte 2007,

(b) an príomhchigire, agus é nó í i gcúrsa
iniúchta arna sheoladh de réir alt 41
den Acht Sláinte 2007, nó

(c) an Cigire Seirbhísí Meabhair-Shláinte,
agus é nó í i gcúrsa iniúchta arna
sheoladh de réir alt 51 den Acht
Meabhair-Shláinte 2001,

ar nochtadh é a bhfuil forais réasúnacha ag an
duine chun a chreidiúint go suífear leis go bhfuil
sláinte nó leas an phobail i mbaol, is nochtadh
cosanta faoin Acht seo an nochtadh.

Dualgas
comhlachta
iomchuí
nósanna
imeachta a
bhunú.

55H.—(1) Bunóidh an Fheidhmeannacht
nósanna imeachta is infheidhme maidir leis an
bhFeidhmeannacht, le soláthraithe seirbhíse agus
le haon duine eile a bhfuil cúnamh faighte aige nó
aici nó atá ag fáil cúnaimh de réir alt 39 den Acht
seo nó alt 10 den Acht um Chúram Leanaí 1991—

(a) chun nochtadh cosanta a éascú, agus

(b) chun aon ní is ábhar do nochtadh
cosanta a imscrúdú.
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(2) Déanfaidh comhlacht arna bhunú faoin
Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe) 1961 nach
soláthraí seirbhíse nósanna imeachta a bhunú—

(a) chun nochtadh cosanta a éascú, agus

(b) chun aon ní is ábhar do nochtadh
cosanta a imscrúdú.

(3) Déanfaidh an Fheidhmeannacht nó, de réir
mar a bheidh, comhlacht dá dtagraítear i bhfo-alt
(2), duine (‘duine údaraithe’) a cheapadh a
bhféadfar nochtadh cosanta a dhéanamh dó nó di.

(4) Féadfaidh soláthraí seirbhíse, le comhaontú
na Feidhmeannachta, nósanna imeachta a bhunú
chun na gcríoch atá leagtha amach i míreanna (a)
agus (b) d’fho-alt (1) a mhéid a bhaineann le nithe
a thagann faoi chúram an tsoláthraí seirbhíse.

(5) Ní ceadmhach don Fheidhmeannacht
comhaontú faoi fho-alt (4) ach amháin más rud é
gur deimhin léi go bhfuil na nósanna imeachta atá
á mbunú faoin bhfo-alt sin de chaighdeán atá
comhionann leis na nósanna imeachta a bunaíodh,
nó a bheadh bunaithe aici thairis sin, faoi fho-alt
(1).

(6) Maidir le nósanna imeachta a bhunófar faoi
fho-alt (4), beidh siad in ionad na nósanna
imeachta a bunaíodh, nó a bheadh bunaithe ag an
bhFeidhmeannacht faoi fho-alt (1), a mhéid is
infheidhme maidir leis an soláthraí seirbhíse.

(7) I gcás gur soláthraí seirbhíse comhlacht
arna bhunú faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí
Corpraithe) 1961, beidh feidhm ag forálacha fho-
ailt (1), (4), (5) agus (6) maidir leis an gcomhlacht.

(8) Déanfaidh an Fheidhmeannacht nó
comhlacht dá dtagraítear i bhfo-alt (2), sula
mbunóidh sí nó sé nósanna imeachta faoin alt
seo—

(a) dréacht de na nósanna imeachta atá
beartaithe a chur faoi bhráid an
Choimisinéara Cosanta Sonraí lena
thuairim nó a tuairim a fháil i dtaobh
ar dhóigh, dá dtabharfaí éifeacht di, go
mbeadh sárú ar na hAchtanna um
Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 mar
thoradh ar aon fhoráil de na nósanna
imeachta, agus

(b) a iarraidh go dtabharfar an tuairim don
Fheidhmeannacht i scríbhinn nó, de
réir mar a bheidh, don chomhlacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) roimh an dáta
a shonraítear san iarraidh.

(9) Más rud é, roimh an dáta sin, go
dtabharfaidh an Coimisinéir Cosanta Sonraí
tuairim scríofa gur dhóigh go mbeadh mar thoradh
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ar fhoráil de na dréachtnósanna imeachta na
torthaí dá dtagraítear i bhfo-alt (8)(a) dá
dtabharfaí éifeacht di, beidh aird ag an
bhFeidhmeannacht nó, de réir mar a bheidh, ag
an gcomhlacht dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ar an
tuairim sin le linn di nó dó breithniú eile a
dhéanamh maidir leis na dréachtnósanna
imeachta.

É a bheith ina
choinníoll de
shocruithe
arna
ndéanamh ag
an bhFeidhm-
eannacht go
gcloítear le
nósanna
imeachta lena
rialaítear
nochtadh
cosanta
faisnéise.

55I.—(1) Is coinníoll d’aon socrú faoi alt 38 nó
de chúnamh arna thabhairt faoi alt 39 den Acht
seo nó alt 10 den Acht um Chúram Leanaí 1991
go ndéanfaidh soláthraí seirbhíse nó duine a
fhaigheann cúnamh—

(a) cloí leis na nósanna imeachta arna
mbunú ag an bhFeidhmeannacht de
réir alt 55H(1), nó

(b) i gcás go mbeidh nósanna imeachta
bunaithe ag an soláthraí seirbhíse faoi
alt 55H(4), cloí leis na nósanna
imeachta sin.

(2) Féadfaidh an Fheidhmeannacht aon chearta
nó leigheasanna a bheidh ar fáil di de bhua
socraithe nó cúnamh a thabhairt dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a fheidhmiú má sháraíonn an soláthraí
seirbhíse nó an duine a fhaigheann cúnamh, de
réir mar a bheidh, an fo-alt sin.

Dualgais i leith
nochta
chosanta.

55J.—(1) I gcás go ndéanfar nochtadh cosanta
do dhuine údaraithe, déanfaidh an duine údaraithe
imscrúdú ar ábhar an nochta.

(2) Féadfaidh duine údaraithe an t-ábhar sin nó
aon chuid de a tharchur chuig comhlacht
Sceidealta nó comhlacht rialaitheach gairmiúil nó,
i gcás go gcreideann an duine údaraithe go
ndearnadh cion coiriúil, chuig an nGarda
Síochána.

(3) Féadfaidh duine údaraithe ábhar an nochta
a chur in iúl do dhuine atá i bhfeighil an
chomhlachta lena mbaineann an nochtadh.

(4) D’ainneoin tharchur faoi fho-alt (2),
féadfaidh an duine údaraithe an t-ábhar a
imscrúdú más cuí leis an duine údaraithe nó leis
an duine atá i bhfeighil an chomhlachta lena
mbaineann an nochtadh déanamh amhlaidh.

(5) Féadfaidh an duine atá i bhfeighil an
chomhlachta lena mbaineann an nochtadh, le
toiliú an duine údaraithe, duine eile a cheapadh
chun an t-ábhar a imscrúdú.

(6) Más rud é, tráth ar bith i rith an
imscrúdaithe, go gcreideann an duine údaraithe go
bhfuil an nochtadh bréagach, míthreorach,
suaibhreosach nó cráiteach, féadfaidh sé nó sí an
t-imscrúdú a scor.



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

Nochtadh do
chomhlacht
Sceidealta.

55K.—(1) Ní ceadmhach d’fhostaí de chuid
comhlachta iomchuí nochtadh cosanta a
dhéanamh ach amháin—

(a) de réir ailt 55E, 55F nó 55G, nó

(b) de réir na nósanna imeachta arna
mbunú faoi alt 55H.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh fostaí de
chuid comhlachta iomchuí nochtadh a dhéanamh
do chomhlacht Sceidealta más rud é go bhfuil
forais réasúnacha ag an bhfostaí lena chreidiúint—

(a) gur cóir an nochtadh a dhéanamh mar
gheall ar phráinn an ní, nó

(b) nach ndearnadh an ní a imscrúdú nó, má
tá imscrúdú déanta, nach ndearnadh
gníomh nó nár moladh gníomh a
dhéanamh maidir le hábhar an nochta.

Cosaint ar
dhliteanas
sibhialta do
dhaoine a
rinne nochtadh
cosanta.

55L.—(1) Ní bheidh duine faoi dhliteanas
maidir le damáistí de dhroim nochtadh cosanta a
dhéanamh.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) i leith duine a
dhéanfaidh nochtadh agus a fhios aige nó aici é
a bheith bréagach, míthreorach, suaibhreosach nó
cráiteach, nó a bheidh meargánta i dtaobh é a
bheith amhlaidh, nó a thabharfaidh faisnéis, i
dtaca le nochtadh, a bhfuil a fhios ag an duine í a
bheith bréagach nó míthreorach.

(3) Folóidh an tagairt i bhfo-alt (1) do
dhliteanas maidir le damáistí tagairt d’aon chineál
eile faoisimh.

Fostaithe a
chosaint ar a
bpionósú mar
gheall ar
nochtadh
cosanta a
dhéanamh.

55M.—(1) Ní chuirfidh fostóir pionós ar fhostaí
mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh.

(2) Is foras gearáin ag fostaí le coimisinéir um
chearta é sárú ar fho-alt (1).

(3) In imeachtaí os comhair coimisinéara um
chearta nó na Cúirte Oibreachais i ndáil le gearán
ar shárú ar fho-alt (1), toimhdeofar, mura
gcruthófar a mhalairt, gur nochtadh cosanta é an
nochtadh.

(4) Más rud é gurb éard a bhí sa sárú ar fho-alt
(1) dífhostú an fhostaí de réir bhrí na nAchtanna
um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005, ní
ceadmhach faoiseamh a dheonú don fhostaí faoin
alt seo agus faoi na hAchtanna sin araon.

(5) Déanfaidh coimisinéir um chearta a bheidh
ag éisteacht gearáin faoin alt seo—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe ar
éisteacht a fháil agus ar aon fhianaise
is iomchuí maidir leis an ngearán a
thíolacadh,
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(b) breith i scríbhinn a thabhairt, agus

(c) é a chur in iúl do na páirtithe.

(6) Maidir le breith ó choimisinéir um chearta
faoi fho-alt (5), déanfar ní nó nithe díobh seo a
leanas léi:

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a
bheidh, nach raibh bonn leis an
ngearán;

(b) a cheangal ar an bhfostóir fo-alt (1) a
chomhlíonadh agus bearta sonraithe a
ghlacadh;

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a
íoc leis an bhfostaí, ar cúiteamh é de
cibé méid (más ann) is cóir agus is
cothromasach ag féachaint do na
himthosca go léir.

(7) Ní dhéanfaidh coimisinéir um chearta aird
a thabhairt ar ghearán faoin alt seo mura
dtíolacfar é dó nó di laistigh den tréimhse 12 mhí
dar tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an
gearán nó (i gcás gur deimhin leis nó léi gur choisc
imthosca eisceachtúla an gearán a thíolacadh
laistigh den tréimhse sin) cibé tréimhse eile, nach
mó ná 6 mhí tar éis dul in éag don tréimhse 12
mhí, is dóigh leis an gcoimisinéir um chearta a
bheith réasúnach.

(8) (a) Déanfar gearán faoin alt seo a
thíolacadh do choimisinéir um chearta
trí fhógra maidir leis a thabhairt dó nó
di i scríbhinn agus beidh cibé sonraí
san fhógra agus beidh sé i cibé foirm
a shonróidh an tAire Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus
Leanaí.

(b) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta
cóip den fhógra faoi mhír (a) don
fhostóir.

(9) Déanfar imeachtaí os comhair coimisinéara
um chearta faoin alt seo a sheoladh ar dhóigh
seachas go poiblí.

(10) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip
d’aon bhreith a thabharfaidh sé nó sí faoin alt seo
a thabhairt don Chúirt Oibreachais.

(11) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair
coimisinéara um chearta faoin alt seo achomharc
a dhéanamh chun na Cúirte Oibreachais i gcoinne
breithe ón gcoimisinéir um chearta agus, ar
achomharc, déanfaidh an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht
a fháil uaithi agus aon fhianaise a



[2007.] [Uimh. 23.]An tAcht Sláinte 2007.

bhaineann le hábhar an achomhairc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh a dhéanamh i scríbhinn i ndáil
leis an achomharc ag dearbhú nó ag
athrú na breithe nó ag cur na breithe
ar ceal, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(12) (a) Déanfaidh an páirtí achomhairc
achomharc faoin alt seo a thionscnamh
trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don
Chúirt Oibreachais faoi fho-alt (13),
tráth nach déanaí ná 6 sheachtain ón
dáta a cuireadh an bhreith lena
mbaineann in iúl don pháirtí sin, agus
déarfar ann go bhfuil ar intinn ag an
bpáirtí sin achomharc a dhéanamh.

(b) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais cóip
d’fhógra faoi mhír (a) a thabhairt don
pháirtí eile a luaithe is indéanta tar éis
don Chúirt Oibreachais an fógra a
fháil.

(13) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe
seo a leanas nó na nósanna imeachta a bheidh le
leanúint i ndáil leis na nithe sin, eadhon:

(a) an nós imeachta i ndáil le tionscnamh
agus éisteacht achomharc faoin alt seo
ag an gCúirt Oibreachais;

(b) tráthanna agus ionaid éisteachtaí na n-
achomharc sin;

(c) ionadaíocht páirtithe sna hachomhairc
sin;

(d) cinntí na Cúirte Oibreachais a fhoilsiú
agus a fhógairt;

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fho-
ailt (12) agus (15);

(f) aon nithe a leanfaidh as na nithe dá
dtagraítear i míreanna (a) go (e) nó a
ghabhann leo.

(14) (a) Féadfaidh an tAire Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus
Leanaí, ar iarraidh ón gCúirt
Oibreachais, ponc dlí a eascróidh in
imeachtaí os a comhair faoin gCuid seo
a tharchur chuig an Ard-Chúirt lena
chinneadh.

(b) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair
na Cúirte Oibreachais achomharc a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte i
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gcoinne cinnidh ón gCúirt Oibreachais
ar phonc dlí.

(c) Cinneadh críochnaitheach dochloíte a
bheidh i gcinneadh na hArd-Chúirte
faoin bhfo-alt seo.

(15) (a) I gcás nach bhfuil fostóir tar éis breith
ó choimisinéir um chearta faoi fho-alt
(6)(b) nó (c) a chur i ngníomh de réir
a théarmaí, go bhfuil an t-am chun
achomharc a thionscnamh in aghaidh
na breithe imithe in éag agus nach
bhfuil aon achomharc den sórt sin
déanta, féadfaidh an fostaí an gearán a
thabhairt os comhair na Cúirte
Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt
Oibreachais, gan an fostóir nó aon
fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil
leis na nithe), cinneadh lena mbeidh an
éifeacht chéanna is atá leis an mbreith.

(b) Tabharfar gearán os comhair na Cúirte
Oibreachais de bhua an fho-ailt seo trí
fhógra i scríbhinn a thabhairt don
Chúirt Oibreachais ina mbeidh cibé
sonraí (más ann) a chinnfidh an
Chúirt Oibreachais.

(16) Déanfar imeachtaí faoin alt seo os comhair
na Cúirte Oibreachais a éisteacht ar shlí eile
seachas go poiblí.

(17) Foilseoidh an Chúirt Oibreachais, ar
mhodh is cuí léi, sonraí aon chinnidh arna
dhéanamh aici faoi mhíreanna (a), (b), (c), (e) nó
(f) d’fho-alt (13) (nach cinneadh maidir le
hachomharc áirithe faoin alt seo) nó faoi fho-alt
(15)(b).

Imeachtaí os
comhair na
Cúirte
Oibreachais

55N.—(1) Beidh cumhacht ag an gCúirt
Oibreachais, ar aon ní a tharchuirtear chuici faoin
gCuid seo a éisteacht, fianaise a ghlacadh faoi
mhionn agus chun na críche sin féadfaidh sí a chur
faoi deara daoine a bheidh i láthair mar fhinnéithe
ag an éisteacht a chur faoi mhionn.

(2) Aon duine, ar scrúdú faoi mhionn a
údaraítear faoin alt seo, a dhéanann fianaise
bhréagach a thabhairt go toiliúil agus go
héillitheach, nó aon ní a dhearbhú go toiliúil agus
go héillitheach atá bréagach, tá cion déanta aige
nó aici agus dlífear, ar é nó í a chiontú, na pionóis
mar gheall ar mhionnú éithigh toiliúil agus
éillitheach a chur air.

(3) Féadfaidh an Chúirt Oibreachais, trí fhógra
a thabhairt chuige sin i scríbhinn d’aon duine, a
cheangal ar an duine freastal cibé tráth agus i cibé
áit a bheidh sonraithe san fhógra chun fianaise a
thabhairt i ndáil le haon ní atá tarchurtha chuig an
gCúirt Oibreachais faoin alt seo nó le haon
doiciméid ina sheilbh nó ina seilbh nó ina
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choimeád nó ina coimeád nó faoina rialú a
bhaineann le haon ní den sórt sin a thabhairt ar
aird.

(4) Féadfar fógra faoi fho-alt (3) a thabhairt
trína sheachadadh ar an duine lena mbaineann sé
nó trína chur leis an bpost i litir chláraithe
réamhíoctha atá dírithe chuig an duine ag an
seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi.

(5) Aon duine dá bhfuil fógra faoi fho-alt (3)
tugtha agus a dhiúltaíonn nó a fhaillíonn go toiliúil
freastal de réir an fhógra nó a dhiúltaíonn, tar éis
freastal amhlaidh, fianaise a thabhairt nó a
dhiúltaíonn nó a mhainníonn go toiliúil aon
doiciméad a thabhairt ar aird lena mbaineann an
fógra, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €3,000 a chur air nó uirthi.

Cinntí ón
gCúirt
Oibreachais a
fhorfheidhmiú.

55O.—(1) (a) Má mhainníonn fostóir cinneadh
iomchuí ón gCúirt Oibreachais faoi alt
55M a chomhall de réir a théarmaí
laistigh de 6 sheachtain ón dáta a
chuirfear an cinneadh in iúl do na
páirtithe, déanfaidh an Chúirt
Chuarda, ar iarratas chuige sin a
fháil—

(i) ón bhfostaí,

(ii) le toiliú an fhostaí, ó aon
cheardchumann ar comhalta de an
fostaí, nó

(iii) ón Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta, más cuí leis an Aire
sin iarratas a dhéanamh, ag
féachaint do na himthosca go léir,

gan an fostóir nó aon fhianaise a
éisteacht (seachas fianaise i ndáil leis
na nithe réamhráite) ordú a dhéanamh
á ordú don fhostóir an cinneadh a
chomhall de réir a théarmaí.

(b) I mír (a), ciallaíonn ‘cinneadh iomchuí’
cinneadh den sórt sin nach mbeidh, ar
éag don tráth chun achomharc a
dhéanamh ina choinne, aon achomharc
den sórt sin déanta i ndáil leis nó, más
rud é go ndearnadh achomharc den
sórt sin, gur tréigeadh é agus
forléireofar an tagairt don dáta a
chuirtear an cinneadh in iúl do na
páirtithe, i gcás go ndéanfar
achomharc den sórt sin a thréigean,
mar thagairt do dháta a thréigthe.

(2) Féadfaidh an Chúirt Chuarda, le hordú
faoin alt seo maidir le cúiteamh a íoc, más cuí léi
déanamh amhlaidh, sna himthosca go léir, a ordú
don fhostóir ús a íoc leis an bhfostaí ar an
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gcúiteamh, de réir an ráta dá dtagraítear in alt 22
d’Acht na gCúirteanna 1981, i leith na tréimhse
go léir nó aon chuid den tréimhse dar tosach 6
sheachtain tar éis an dáta a chuirtear an cinneadh
ón gCúirt Oibreachais in iúl do na páirtithe, agus
dar críoch dáta an ordaithe.

(3) Aon iarratas faoin alt seo chun na Cúirte
Cuarda, is chun an bhreithimh den Chúirt
Chuarda don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an
bhfostóir nó ina seolann sé nó sí aon ghairm,
trádáil, gnó nó slí bheatha, a dhéanfar é.

Fianaise ar
mhainneachtain
freastal os
comhair na
Cúirte
Oibreachais nó
fianaise a
thabhairt nó
doiciméid a
thabhairt ar
aird don
Chúirt
Oibreachais.

55P.—Maidir le doiciméad a airbheartóidh a
bheith sínithe ag cathaoirleach na Cúirte
Oibreachais, nó ag leaschathaoirleach de chuid na
Cúirte Oibreachais, á rá—

(a) gur ceanglaíodh, trí fhógra faoi alt 55N,
ar dhuine arna ainmniú nó arna
hainmniú sa doiciméad, freastal os
comhair na Cúirte Oibreachais lá agus
tráth agus in áit a sonraíodh sa
doiciméad chun fianaise a thabhairt nó
doiciméad a thabhairt ar aird,

(b) gur tionóladh cruinniú den Chúirt
Oibreachais an lá sin agus an tráth sin
agus san áit sin, agus

(c) nár fhreastail an duine os comhair na
Cúirte Oibreachais de bhun an fhógra
nó, de réir mar a bheidh, tar éis freastal
amhlaidh, gur dhiúltaigh sé nó sí
fianaise a thabhairt, nó gur dhiúltaigh
sé nó sí nó gur mhainnigh sé nó sí go
toiliúil an doiciméad a thabhairt ar
aird,

beidh sé, in ionchúiseamh an duine faoi alt 55N,
ina fhianaise ar na nithe a déarfar amhlaidh gan
aon chruthúnas breise.

Léiriú ar
‘pionósú’.

55Q.—(1) Sa Chuid seo, folaíonn ‘pionósú’ aon
ghníomh nó aon neamhghníomh arna dhéanamh
ag fostóir nó ag duine a bheidh ag gníomhú thar
ceann fostóra a dhéanfaidh difear d’fhostaí chun a
aimhleasa nó chun a haimhleasa maidir le haon
téarma nó aon choinníoll ina fhostaíocht nó ina
fostaíocht agus is gníomh nó neamhghníomh de
dhroim an fostaí do dhéanamh nochtadh cosanta.

(2) Chun críocha fho-alt (1) ach gan dochar dá
ghinearáltacht, folaíonn pionósú—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú (lena n-
áirítear dífhostú de réir bhrí na
nAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977 go 2005), nó fionraí, asleagan nó
dífhostú a bhagairt,

(b) céim síos a thabhairt d’fhostaí nó deis ar
ardú céime a cheilt ar fhostaí,
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(c) dualgais a aistriú, láthair na háite oibre
a athrú, laghdú ar phá nó athrú ar
uaireanta oibre,

(d) aon araíonacht, aon iomardú nó aon
phionós eile (lena n-áirítear pionós
airgid) a fhorchur,

(e) comhéigean, imeaglú nó ciapadh,

(f) díobháil, damáiste nó caillteanas, agus

(g) bagairtí díoltais.

(3) Ní fhorléireofar mír (c) d’fho-alt (2) ar
mhodh ar a gcoiscfear fostóir ar a chinntiú go
seolfar gnó an chomhlachta lena mbaineann ar
mhodh éifeachtach éifeachtúil.

Leanúnachas
ghnó an
fhostóra.

55R.—Forléireofar na tagairtí sa Chuid seo
d’fhostóir, i gcás go n-athróidh úinéireacht ghnó
an fhostóra tar éis don sárú lena mbaineann an
gearán tarlú, mar thagairtí don duine a thiocfaidh
chun bheith, de bhua an athraithe, i dteideal
úinéireacht an ghnó.

Tuairiscí
bréagacha a
dhéanamh.

55S.—(1) Beidh aon duine a dhéanfaidh
nochtadh is eol don duine a bheith bréagach, nó
ar chóir gurbh eol don duine é a bheith bréagach,
ciontach i gcion.

(2) Maidir le duine a bheidh ciontach i gcion
faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

(3) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions
(Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre
mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh
laistigh de 2 bhliain ón dáta a rinneadh an cion nó,
más déanaí ná sin é, laistigh de 2 bhliain ón dáta
a thagann fianaise ar iúl, ar fianaise í is leor, i
dtuairim chomhalta den Gharda Síochána, chun
gur cóir na himeachtaí a thabhairt.

(4) Chun críocha fho-alt (3) den alt seo, beidh
deimhniú arna shíniú ag Ceannfort den Gharda
Síochána, i dtaobh an dáta a tháinig an fhianaise
dá dtagraítear san fho-alt sin maidir leis an gcion
lena mbaineann ar a iúl nó ar a hiúl ina fhianaise
prima facie ar an méid sin agus maidir le
doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú é a
eisíodh chun críche an fho-ailt seo agus a bheith
sínithe amhlaidh, measfar, in aon imeachtaí
dlíthiúla, gur síníodh amhlaidh é agus glacfar mar
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fhianaise é gan cruthúnas ar shíniú an Cheannfoirt
a airbheartaíonn gurb é nó gurb í a shínigh an
deimhniú.

Cosaint. 55T.—Ní dochar an Chuid seo d’fhorálacha an
Achta um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh
Drochúsáid Leanaí 1998.”.

(2) Déantar an tAcht Sláinte 2004 a leasú tuilleadh—

(a) trí “agus” a scriosadh díreach i ndiaidh mhír (e) d’alt 35(1)
agus an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na
míre sin:

“(f) na nósanna imeachta a bhunófar faoi alt 55H,
agus”,

agus

(b) tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Sceideal 2:

“SCEIDEAL 2A

Comhlachtaí agus sealbhóirí oifige dá ngairtear
Comhlachtaí Sceidealta i gCuid 9A

An Bord Uchtála

An Príomh-Chigire

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

An Cigire Seirbhísí Meabhair-Shláinte

Bord Leigheasra na hÉireann

An Coimisiún Meabhair-Shláinte”.

CUID 15

Leasuithe Iarmhartacha agus Mionleasuithe ar Achtanna Eile

104.—(1) Déantar gach Acht atá sonraithe sa dara colún de Chuid
1 de Sceideal 1 a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún, ach
ní dhéanann an aisghairm difear d’aon fhógra nó deimhniú a tugadh
faoin Acht aisghairthe agus tá éifeacht le fógra nó le deimhniú den
sórt sin amhail is dá mba faoin Acht seo a tugadh é.

(2) Déantar gach ordú atá sonraithe sa dara colún de Chuid 2 de
Sceideal 1 a chúlghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún.

(3) Gach ordú, rialachán agus riail a rinneadh faoi fhoráil
d’achtachán a aisghairtear nó a chúlghairtear leis an Acht seo agus
a bhí i bhfeidhm díreach roimh an aisghairm nó roimh an gcúlghairm
sin, leanann sé nó sí de bheith i bhfeidhm faoin bhforáil
chomhréireach, más ann, den Acht seo, faoi réir cibé oiriúnuithe agus
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modhnuithe a dhéanfaidh an tAire, le rialachán, d’fhonn an t-ordú,
an rialachán nó an riail sin a chur i gcomhréir leis an Acht seo.

105.—Leasaítear na hAchtanna a shonraítear i Sceideal 2 mar a
chuirtear in iúl sa Sceideal sin.

SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Achtanna a Aisghairtear

Uimhir agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 21 de 1961 An tAcht um An tAcht go léir.
Chónaidhmeadh agus
Cónascadh Ospidéal 1961

Uimh. 23 de 1990 An tAcht Sláinte (Tithe Ailt 3, 4, 5, 6 agus 9.
Banaltrais) 1990

Uimh. 17 de 1991 An tAcht um Chúram Ailt 38(3) agus (4) agus 59
Leanaí 1991 go 65.

CUID 2

Orduithe a Chúlghairtear

Uimhir agus Gearrtheideal Méid na Cúlghairme
Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 160 de 2002 An tOrdú um Bord An t-ordú go léir.
Creidiúnúcháin Sheirbhísí
Sláinte na hÉireann (Bunú)
2002

Uimh. 132 de 2005 An tOrdú fán Údarás An t-ordú go léir.
Eatramhach um Fhaisnéis
agus Cáilíocht Sláinte
(Bunú) 2005
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasuithe ar an Acht um Chúram Leanaí 1991

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1. Alt 2 (a) I bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “leanbh”:

“ciallaíonn ‘ionad cónaithe do leanaí’ foras le
haghaidh cúram cónaithe a thabhairt do leanaí atá
faoi chúram Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
nó do leanaí eile a bhfuil gá acu le cúram agus
cosaint leordhóthanach ach ní fholaíonn sé—

(a) foras arna bhainistiú ag Aire don Rialtas
nó thar a cheann nó thar a ceann,

(b) foras ina gcuirtear cóireáil in aghaidh
géarthinneas ar thromlach na leanaí a
bheidh á gcothabháil nó a bhfuil cúram
maolaitheach á sholáthar dóibh,

(c) foras le haghaidh cúram agus cothabháil
leanaí faoi mhíchumas,

(d) foras atá ceadaithe de réir na nAchtanna
Meabhair-Shláinte 1945 go 2001,

(e) scoil choinneála leanaí mar a mhínítear in
alt 3 d’Acht na Leanaí 2001;”.

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

“(3) Chun críocha an mhínithe ar ‘ionad cónaithe do leanaí’
i bhfo-alt (1), ciallaíonn ‘foras’ teach, lárionad nó foras nó cuid
de theach, de lárionad nó d’fhoras.”.

2 Alt 15 Alt 15 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina
ionad:

“15.—Soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, nó déanfaidh sí socruithe le daoine oiriúnacha
chun go soláthrófar, cóiríocht oiriúnach chun críocha na
Coda seo.”.

3. Alt 23K (a) I bhfo-alt (2)(a), trí “Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí
Sóisialacha” a chur in ionad “duine a bheidh údaraithe
chuige sin ag an Aire”.

(b) I bhfo-alt (7)(f), trí gach rud i ndiaidh “iniúchadh
tréimhsiúil na n-aonad sin” a scriosadh.

4 Alt 36 Fo-alt (1)(b) a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina
ionad:

“(b) trína shuíomh nó trína suíomh i gcúram cónaithe
(cibé acu in ionad cónaithe do leanaí nó i scoil
nó in áit chónaithe oiriúnach eile), nó”.
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

5. Alt 38 (a) I bhfo-alt (1), trí fho-alt (1) a scriosadh agus tríd an bhfo-
alt seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
socruithe a dhéanamh le daoine oiriúnacha chun a
áirithiú go ndéanfar líon dóthanach d’áiteanna cónaithe
a sholáthar do leanaí faoina cúram.”.

(b) Fo-alt (2) a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur
ina ionad:

“(2) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
ionad cúraim do leanaí a sholáthar agus a chothabháil
nó áitreabh eile chun cúram cónaithe do leanaí faoi
chúram.”.

CUID 2

Leasú ar an Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1. An Tar éis “Comhairle na Seirbhísí Dóiteáin”, trí “An tÚdarás um
Chéad Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte” a chur in ionad “An Bord
Sceideal Seirbhísí Liachta Ginearálta (Íocaíochtaí)”.

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1. An (a) Trí “An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte” a
Chéad chur isteach i mír 1(2) roimh “An Chomhairle
Sceideal Oidhreachta”, agus

(b) i mír 1(2), trí “Comhairle na nOspidéal,” agus “Bord
Creidiúnúcháin Sheirbhísí Sláinte na hÉireann” a
scriosadh.

2. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “39 & 40 Vict., c. 77 1876”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “39 & 40 Vict., c. 77 1876”,
“Cruelty to Animals Act 1876”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua an “Cruelty to Animals Act
1876”, “Alt 12C(1)”.
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

3. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 28 de 1947”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 28 de 1947”, “An tAcht
Sláinte 1947”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tAcht Sláinte 1947”, “Alt
54(3)”.

4. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 16 de 1994”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 16 de 1994”, “An tAcht
Árachais Sláinte 1994”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tAcht Árachais Sláinte
1994”, “Alt 34(1)”.

5. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 29 de 1998”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 29 de 1998”, “An tAcht
um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tAcht um Údarás
Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998”, “Alt 43(1)”.

6. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 6 de 2002”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 6 de 2002”, “An tAcht
Sláinte Poiblí (Tobac) 2001”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac)
2001”, “Alt 20(1)”.

7. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 17 de 2006”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 17 de 2006”, “An tAcht
Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tAcht Sláinte (Scéim
Aisíoca) 2006”, “Alt 12(4)”.

8. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Tríú
Sceideal Sceideal san áit chróineolaíoch chuí—

(a) i gcolún (2) “An tAcht Sláinte 2007”, agus

(b) i gcolún (3), os coinne lua “An tAcht Sláinte 2007”, “Alt
84”.

9. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 288 de 1976”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 288 de 1976”,
“Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aitheantas do
Cháilíochtaí Liachta) 1976”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Aitheantas do Cháilíochtaí Liachta) 1976”,
“Airteagal 8(b)”.
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

10. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 237 de 1980”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 237 de 1980”,
“Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aitheantas do
Cháilíochtaí Altranais Ghinearálta) 1980”, agus

(c) i gcolún (30 os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Aitheantas do Cháilíochtaí Altranais
Ghinearálta) 1980”, “Airteagal 7(b)”.

11. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 20 de 1983”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 20 de 1983”, “Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Aitheantas do Cháilíochtaí i
mBanaltracht Asaoideachta) 1983”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Aitheantas do Cháilíochtaí i mBanaltracht
Asaoideachta) 1983”, “Airteagal 8(b)”.

12. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 226 de 1993”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 226 de 1993”, “Na
Rialacháin um Thithe Banaltrais (Cúram agus Leas)
1993”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Na Rialacháin um Thithe
Banaltrais (Cúram agus Leas) 1993”, “Airteagal 20”.

13. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 279 de 1986”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 279 de 1986”, “An tOrdú
um Bord Taighde Sláinte (Bunú) 1986”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um Bord Taighde
Sláinte (Bunú) 1986”, “Airteagal 23”.

14. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 252 de 1994”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 252 de 1994”,
“Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feistí Liachta)
1994”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Feistí Liachta) 1994”, “Airteagail 24A agus
26(1)(c)”.

15. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 253 de 1994”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 253 de 1994” “Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Feistí Liachta
Inionphlandaithe Gníomhacha) 1994”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Feistí Liachta Inionphlandaithe Gníomhacha)
1994”, Airteagal 20(1)(c)”.
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

16. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 97 de 1997”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 97 de 1997”, “An tOrdú
um an mBord Cáilíochtaí Náisiúnta don Obair Shóisialta
(Bunú) 1997”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um an mBord
Cáilíochtaí Náisiúnta don Obair Shóisialta (Bunú)
1997”, “Airteagal 37”.

17. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 120 de 1997”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 120 de 1997”, “An tOrdú
fán gComhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine
Scothaosta (Bunú) 1997”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú fán gComhairle
Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta
(Bunú) 1997”, “Airteagal 24”.

18. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 278 de 1997”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 278 de 1997”, “An tOrdú
um Chomhairle Sláinte na mBan (Bunú) 1997”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um Chomhairle
Sláinte na mBan (Bunú) 1997”, “Airteagal 24”.

19. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 187 de 1971”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 187 de 1971”, “An tOrdú
um Bord Ospidéal San Séam (Bunú) 1971”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um Bord Ospidéal
San Séam (Bunú) 1971”, “Airteagal 29”.

20. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 253 de 1999”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 253 de 1999”, “An tOrdú
um Bord Ospidéal Naomh Lúcás (Bunú) 1999”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um Bord Ospidéal
Naomh Lúcás (Bunú) 1999”, “Airteagal 25”.

21. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 376 de 1999”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 376 de 1999”, “An tOrdú
fán gComhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an
Altranais agus an Chnáimhseachais (Bunú) 1999”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú fán gComhairle
Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an Altranais agus an
Chnáimhseachais (Bunú) 1999”, “Airteagal 25”.
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

22. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 109 de 2000”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 109 de 2000”, “An tOrdú
fán gComhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
(Bunú) 2000”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú fán gComhairle um
Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (Bunú) 2000”,
“Airteagal 35”.

23. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 304 de 2001”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 304 de 2001”,
“Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feistí Liachta
Diagnóiseacha In Vitro) 2001”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Feistí Liachta Diagnóiseacha In Vitro) 2001”,
“Airteagail 17(4)(c) agus 20”.

24. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 446 de 2001”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 446 de 2001”, “An tOrdú
fán nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime
(Bunú) 2001”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú fán nGníomhaireacht
um Thoirchis Ghéarchéime (Bunú) 2001”, “Airteagal
24”.

25. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 179 de 2004”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 179 de 2004”, “An tOrdú
fá Bhord an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
(Bunú) 2004”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú fá Bhord an Chiste
Náisiúnta um Cheannach Cóireála (Bunú) 2004”,
“Airteagal 16”.

26. An Tríú Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gCuid II den Tríú
Sceideal Sceideal—

(a) i gcolún (1) “Uimh. 451 de 2004”,

(b) i gcolún (2) os coinne lua “Uimh. 451 de 2004”, “An tOrdú
um an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia (Bunú)
2004”, agus

(c) i gcolún (3) os coinne lua “An tOrdú um an gComhairle
Náisiúnta Haemaifilia (Bunú) 2004”, “Airteagal 23”.
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[Uimh. 23.] [2007.]An tAcht Sláinte 2007.

CUID 4

Leasuithe ar an Acht Sláinte 2004

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1. Alt 2 I bhfo-alt (1), tríd an míniú ar “soláthraí seirbhíse” a scriosadh
agus an míniú seo a leanas a chur ina ionad:

“ciallaíonn ‘soláthraí seirbhíse’ duine—

(a) a dhéanann socrú faoi alt 38 chun seirbhís sláinte
nó seirbhís shóisialta phearsanta a sholáthar
thar ceann na Feidhmeannachta, nó

(b) atá ag fáil cúnaimh—

(i) faoi alt 39 i méid is mó ná méid a fhorordaítear
chun críocha mhír (b)(i) den mhíniú ar
‘soláthraí seirbhíse’ in alt 2 den Acht Sláinte
2007, nó

(ii) faoi alt 10 den Acht um Chúram Leanaí 1991
i méid is mó ná méid a fhorordaítear chun
críocha mhír (b)(ii) den mhíniú ar ‘soláthraí
seirbhíse’ in alt 2 den Acht Sláinte 2007;”.

2. Alt 5A Tríd an alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh alt 5:

“Caiteachais na Feidhmeannachta.

5A.—Tá na caiteachais a thabhóidh an Fheidhmeannacht
iníoctha, le ceadú an Aire, a mhéid a cheadóidh an tAire
Airgeadais é, iníoctha as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas.”.

3. Alt 7 I bhfo-alt (5), trí “agus” a scriosadh i ndeireadh mhír (d), trí “,
agus” a chur in ionad an lánstad i ndeireadh mhír (e) agus tríd
an mír seo a leanas a chur leis:

“(f) aon chaighdeáin a shocróidh an tÚdarás um Fhaisnéis
agus Cáilíocht Sláinte, a mhéid is indéanta agus faoi réir
na n-acmhainní atá ar fáil don Fheidhmeannacht.”.

Alt 38 (a) I bhfo-alt (3), trí mhír (b) a scriosadh agus an mhír seo a
4 leanas a chur ina hionad:

“(b) na cuntais sin a chur faoi bhráid na
Feidhmeannachta gach bliain lena scrúdú,
agus”.

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

“(4) Féadfaidh an Fheidhmeannacht socrú a dhéanamh
chun seirbhís sláinte nó seirbhís shóisialta phearsanta a
sholáthar de réir an ailt seo trí thairiscint chun na
seirbhísí sin a sholáthar a lorg agus a ghlacadh.

(5) Beidh soláthraí seirbhíse a bheidh ag soláthar
seirbhíse de réir fho-alt (4) díolmhaithe ó cheanglais
fho-ailt (2) agus (3).”.

5. Alt 41 I bhfo-alt (2), i ndiaidh na bhfocal “Féadfaidh an tAire”, “, le
hordú” a scriosadh.
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CUID 5

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

Ítim An An Leasú
fhoráil
dá
ndéantar
difear

1. Alt 51 I bhfo-alt (2) mír (c) a scriosadh agus an mhír seo a leanas a
chur ina hionad:

“(c) go dtarlóidh an sollúnú in áit a bheidh ar oscailt don
phobal, mura rud é maidir leis an Ard-Chláraitheoir nó
cláraitheoir maoirseachta—

(i) gur deimhin leis nó léi ar bhonn deimhnithe ó lia-
chleachtóir cláraithe go bhfuil aon duine amháin
nó níos mó de na daoine ró-bhreoite chun
freastal in áit atá ar oscailt don phobal, agus

(ii) go dtabharfaidh sé nó sí ceadú don sollúnóir go
dtarlóidh an sollúnú in áit eile—

(I) a roghnóidh na daoine a bheidh le pósadh,
agus

(II) a n-aontóidh an sollúnóir leis.”.

2. Alt 52 An fo-alt seo a leanas a chur isteach i ndeireadh alt 52:

“(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i leith pósta arna shollúnú
sna himthosca a thuairiscítear i bhfomhír (i) agus (ii) d’alt
51(2)(c).”.

CUID 6

Leasú ar an Acht um Míchumas 2005

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1. Alt 10 Trí “faoi alt 5 d’Acht 2004” a scriosadh.

CUID 7

Leasú ar an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

1 Alt 2 (a) Tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “gníomh”:

“ciallaíonn ‘Gníomhaireacht’ Gníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta a bunaíodh le halt
3 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta 1990;”,

agus

(b) Trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “iarratasóir”:

“ciallaíonn ‘Údarás’ Údarás Rialála Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann a bunaíodh le halt 33B d’Acht
an Bhainc Cheannais 1942 (a cuireadh isteach le halt
26 d’Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 2003);
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[Uimh. 23.] [2007.]An tAcht Sláinte 2007.

Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

ciallaíonn ‘seirbhísí lárnacha cisteáin’ seirbhísí lárnacha
cisteáin de réir bhrí alt 18 den Acht um
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(Leasú) 2000;”.

(c) I mír (b), sa mhíniú ar “duine bainteach”, trí “nó an
cláraitheoir contae lena mbaineann, de réir mar is gá sa chás, ”
i ndiaidh “Cláraitheoir na gCoimircí Cúirte”.

2. Alt 9 (a) I bhfo-alt (2)—

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

“(ii) mar a leanas:

(I) le cibé forais airgeadais a bheidh údaraithe
ag an Údarás;

(II) in urrúis de chuid an Rialtais (lena n-
áirítear cairteacha coigiltis); nó

(III) in urrúis arna ráthú ag an Aire
Airgeadais maidir le caipiteal agus ús,”,

(ii) i mír (b), trí “nó” a scriosadh ag an deireadh,

(iii) i mír (c), trí “taiscthe.” a scriosadh agus “taiscthe,
agus” a chur ina ionad,

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

“(d) airgead atá á shealbhú in aon chuntas maoine
príobháidí othair a thaisceadh, mura rud é go
n-ordóidh an sealbhóir cuntais nó neaschara
arna cheapadh nó arna ceapadh ag cúirt a
mhalairt i scríbhinn, i seirbhísí lárnacha
cisteáin,

(e) a iarraidh ar an nGníomhaireacht cuid den
airgead i gcuntais maoine príobháidí othair
nó é go léir a bhainistiú faoi réir cibé
coinníollacha a chomhaontóidh an
Fheidhmeannacht agus an Ghníomhaireacht
ó am go ham,

(f) iarraidh dá dtagraítear i mír (e) a leasú nó a
chúlghairm (ach sin gan dochar do bhailíocht
aon ghnímh arna dhéanamh de bhun na
hiarrata roimh an leasú nó roimh an
gcúlghairm, de réir mar a bheidh),”,

agus

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

“(2A) Beidh ag an nGníomhaireacht, de bhua an fho-
ailt seo, na cumhachtaí sin go léir is gá chun iarraidh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)(e) a chomhall nó a ghabhann
le hiarraidh den sórt sin a chomhall.”.

3. Alt 11 Trí fho-alt (12) a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur
ina ionad:

“(12) Féadfaidh an Fheidhmeannacht, maidir le hairgead atá
chun creidiúna don Chiste (seachas airgead den sórt sin atá ag
teastáil de thuras na huaire chun íocaíochtaí a dhéanamh as an
gCiste de bhun fho-alt (1))—
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Ítim An An Leasú
fhoráil

dá
ndéantar

difear

(a) airgead den sórt sin a infheistiú—

(i) le cibé forais airgeadais a bheidh údaraithe
ag an Údarás,

(ii) in urrúis de chuid an Rialtais (lena n-
áirítear cairteacha coigiltis), nó

(iii) in urrúis arna ráthú ag an Aire Airgeadais
maidir le caipiteal agus ús,

nó

(b) airgead den sórt sin a thaisceadh i seirbhísí
lárnacha cisteáin.

(13) Féadfaidh an Fheidhmeannacht—

(a) a iarraidh ar an nGníomhaireacht cuid den
airgead atá chun creidiúna don Chiste nó é
go léir (seachas airgead den sórt sin atá ag
teastáil de thuras na huaire chun íocaíochtaí
a dhéanamh as an gCiste de bhun fho-alt (1))
a bhainistiú, faoi réir cibé coinníollacha a
chomhaontóidh an Fheidhmeannacht agus
an Ghníomhaireacht ó am go ham,

(b) iarraidh dá dtagraítear i mír (a) a leasú nó a
chúlghairm (ach sin gan dochar do bhailíocht
aon ghnímh a rinneadh de bhun na hiarrata
roimh an leasú nó roimh an gcúlghairm, de
réir mar a bheidh).

(14) Beidh ag an nGníomhaireacht, de bhua an fho-ailt seo,
na cumhachtaí sin go léir is gá chun iarraidh dá dtagraítear i
bhfo-alt (13)(a) a chomhall nó a ghabhann le hiarraidh den sórt
sin a chomhall.”.
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