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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE 2004 CHUN SOCRÚ
A DHÉANAMH, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL,
MAIDIR LE FEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE
SLÁINTE DO THABHAIRT FAISNÉISE AGUS
DOICIMÉAD DON AIRE SLÁINTE AGUS LEANAÍ
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A
BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[3 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—Leasaítear an tAcht Sláinte 2004 tríd an gCuid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid 7:

“CUID 7A

FAISNÉIS AGUS DOICIMÉID A THABHAIRT

Míniú. 40A.—Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘doiciméad’—

(a) leabhar, taifead nó ábhar scríofa nó
clóite eile,

(b) grianghraf,

(c) aon fhaisnéis atá á stóráil, á cothabháil
nó á caomhnú trí aon fheiste
mheicniúil nó leictreonach, cibé acu
atá nó nach bhfuil sí á stóráil, á
cothabháil nó á caomhnú i bhfoirm
inléite, agus

(d) aon chlostaifeadadh nó aon
fhístaifeadadh.

Dualgas na
Feidhmeannachta
faisnéis a
thabhairt.

40B.—(1) Déanfaidh an Fheidhmeannacht—

(a) faireachán ar tharluithe agus ar
fhorbairtí maidir le nithe a bhaineann
lena cuspóir agus lena feidhmeanna,
agus an céanna a choimeád faoi
athbhreithniú, agus
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(b) gan mhoill, faisnéis a thabhairt don Aire
maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) aon tarlú nó forbairt den sórt sin ar
dóigh, i dtuairim na
Feidhmeannachta, don Aire a
mheas go mbeadh sé suntasach i
ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna
(cibé acu faoin Acht seo nó ar shlí
eile), nó

(ii) aon tarlú nó forbairt eile a thagann
faoi réim aicme tarluithe nó
forbairtí ar díol spéise nó buartha
poiblí iad, is aicme a bheidh
sonraithe i scríbhinn ag an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint i
ndáil le faisnéis a thabhairt faoi fho-alt (1) agus,
má dhéanann sé nó sí amhlaidh, déanfaidh an
Fheidhmeannacht de réir na dtreoirlínte sin.

Ceanglas
faisnéis agus
doiciméid a
thabhairt.

40C.—(1) Féadfaidh an tAire, i gcás go
measfaidh sé nó sí gur gá déanamh amhlaidh ar
mhaithe le leas an phobail agus chun a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna (cibé acu faoin
Acht seo nó ar shlí eile) a chomhlíonadh, a
cheangal ar an bhFeidhmeannacht cibé faisnéis nó
doiciméid a shonróidh sé nó sí agus atá i seilbh nó
faoi urláimh na Feidhmeannachta nó ar fáil di a
thabhairt dó nó di, agus déanfaidh an
Fheidhmeannacht amhlaidh laistigh d’aon
tréimhse a shonróidh an tAire agus, in aon chás,
gan mhoill.

(2) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í lena gceanglófaí toiliú
duine a fháil chun go dtabharfadh an
Fheidhmeannacht faisnéis nó doiciméid don Aire
faoin gCuid seo, chun an tabhairt sin a thoirmeasc
ná chun a fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach
an tabhairt sin, d’ainneoin nach bhfuil aon toiliú
den sórt sin faighte.

(3) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le
neamhnochtadh nó rúndacht faisnéise nó
doiciméad, chun a thoirmeasc ar an
bhFeidhmeannacht faisnéis nó doiciméid a
thabhairt don Aire faoin gCuid seo ná chun a
fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach an tabhairt
sin.

(4) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le himeachtaí
a éisteacht ar shlí seachas go poiblí—

(a) chun a thoirmeasc ar an
bhFeidhmeannacht faisnéis nó
doiciméid arna n-ullmhú i ndáil le
himeachtaí den sórt sin, nó arna
dtabhairt i bhfianaise in imeachtaí den
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sórt sin, a thabhairt don Aire faoin
gCuid seo, is cuma an roimh thosach
feidhme na Coda seo nó dá éis a
tionscnaíodh na himeachtaí, ná

(b) chun a fhágáil gur tabhairt
neamhdhleathach an tabhairt sin.

Féadfaidh an
tAire faisnéis
agus doiciméid
a chomhroinnt
in imthosca
áirithe.

40D.—(1) I gcás go bhfuil duine ceaptha ag an
Aire chun aon ní a scrúdú nó chun fiosrúchán a
dhéanamh i dtaobh aon ní, agus go measann sé
nó sí go bhféadfadh aon fhaisnéis nó doiciméad a
tugadh faoi alt 40B nó 40C a bheith ábhartha i
leith an scrúdaithe nó an fhiosrúcháin sin,
féadfaidh an tAire an fhaisnéis nó an doiciméad
sin a thabhairt don duine agus féadfaidh an duine
sin glacadh leis an bhfaisnéis nó leis an
doiciméad sin.

(2) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í lena gceanglófaí toiliú
duine eile a fháil chun go ndéanfadh an tAire
faisnéis nó doiciméid a thabhairt faoin gCuid seo
do dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), chun an
tabhairt sin a thoirmeasc ná chun a fhágáil gur
tabhairt neamhdhleathach an tabhairt sin,
d’ainneoin nach bhfuil aon toiliú den sórt sin
faighte.

(3) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le
neamhnochtadh nó rúndacht faisnéise nó
doiciméad, chun a thoirmeasc ar an Aire faisnéis
nó doiciméid a thabhairt faoin gCuid seo do
dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ná chun a
fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach an tabhairt
sin.

(4) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon
riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le himeachtaí
a éisteacht ar shlí seachas go poiblí—

(a) chun a thoirmeasc ar an Aire faisnéis nó
doiciméid arna n-ullmhú i ndáil le
himeachtaí den sórt sin, nó arna
dtabhairt i bhfianaise in imeachtaí den
sórt sin, a thabhairt faoin gCuid seo do
dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is
cuma an roimh thosach feidhme na
Coda seo nó dá éis a tionscnaíodh na
himeachtaí, ná

(b) chun a fhágáil gur tabhairt
neamhdhleathach an tabhairt sin.

Faisnéis agus
doiciméid a
úsáid.

40E.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an
tAire faisnéis agus doiciméid arna dtabhairt faoin
gCuid seo a úsáid de réir mar a theastóidh uaidh
nó uaithi chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
(cibé acu faoin Acht seo nó ar shlí eile) a
chomhlíonadh.

5

A.1



A.1

Gearrtheideal agus
comhlua.

6

[Uimh. 15.] [2010.]An tAcht Sláinte (Leasú) 2010.

(2) I gcás go bhfuil faisnéis nó doiciméad
tugtha faoi alt 40B nó 40C, ní mheasfar maidir le
haon ní sa Chuid seo gur ní é a cheadaíonn an
fhaisnéis nó an doiciméad a fhoilsiú, go hiomlán
nó go páirteach, más rud é nárbh fhoilsiú
dleathach an foilsiú sin ar shlí eile.

Cosaint. 40F.—Ní mheasfar go gcuireann aon ní sa Chuid
seo teorainn le cumhacht an Aire faisnéis a
éileamh ar an bhFeidhmeannacht nó ordacháin a
eisiúint chuig an bhFeidhmeannacht (cibé acu
faoin Acht seo nó ar shlí eile), ná ní mheasfar go
ndéanann sé difear d’fheidhmeanna na
Feidhmeannachta ná d’fheidhmeanna an Aire, ach
amháin a mhéid a cheanglaítear leis an gCuid
seo.”.

2.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Leasú) 2010 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte 1947 go 2010 a ghairm de na
hAchtanna Sláinte 1947 go 2009 agus den Acht seo le chéile.


