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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE 1970 CHUN SOCRÚ
A DHÉANAMH MAIDIR LE TÁILLÍ A MHUIREARÚ I
LEITH ÍTIMÍ AR OIDEAS ARNA nURGHNAMH AG
CONRAITHEOIRÍ CÓGAISÍOCHTA POBAIL AR
DHAOINE AG A bhFUIL LÁNCHÁILÍOCHT AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[13 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—Leasaítear alt 59 den Acht Sláinte 1970—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):

“(1A) D’ainneoin fho-alt (1) ach faoi réir fho-ailt (1B)
agus (1C), aon duine ag a bhfuil láncháilíocht agus a
bhaineann leas as an tseirbhís faoi fho-alt (1), déanfaidh
conraitheoir cógaisíochta pobail méid is €0.50, nó cibé
méid eile a chinnfear le rialacháin arna ndéanamh ag an
Aire faoin alt seo, a mhuirearú air nó uirthi i leith gach
ítime a sholáthrófar don duine sin ar oideas ó lia-
chleachtóir cláraithe nó ó fhiaclóir cláraithe, nó ar oideas
ó altra chláraithe (ar duine é nó í a bhfuil a ainm nó a
hainm taifeadta i gclár na n-altraí arna chothabháil faoi
alt 27 d’Acht na nAltraí 1985) atá i dteideal de bhun aon
achtacháin na drugaí, na híocanna nó na fearais liachta nó
máinliachta a sholáthraítear amhlaidh a oideasú.

(1B) (a) Faoi réir mhír (b), is é an t-uasmhéid
comhiomlán is iníoctha i leith ítimí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1A) agus a
sholáthraítear in imeacht míosa do dhuine fásta
agus dá chleithiúnaithe nó dá cleithiúnaithe
€10.00 nó cibé méid eile a chinnfear le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin alt
seo.

(b) Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
comhshocraíochtaí chun daoine a aisíoc, a
chreidiúnú nó chun faoiseamh a thabhairt
dóibh ar shlí eile i leith méideanna arna
muirearú a íoc ar mó iad ná an t-uasmhéid
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comhiomlán dá dtagraítear i mír (a) agus i gcás
go muirearófar, ar aon chúis, méid breise den
sórt sin i leith duine fhásta agus a
chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe, déanfar an
méid breise sin a aisíoc nó a chreidiúnú, nó
deonófar faoiseamh ar shlí eile, de réir mar a
bheidh, i ndáil le haon mhéid breise den sórt
sin de réir na gcomhshocraíochtaí sin agus faoi
réir aon rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin
alt seo.

(1C) Ní mhuirearófar méid faoi fho-alt (1A) ar dhuine
a thagann faoi réim aon aicme de na haicmí seo a leanas:

(a) leanaí atá faoi chúram Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte faoi na hAchtanna um
Chúram Leanaí 1991 go 2007;

(b) daoine dá soláthraítear drugaí rialaithe
sonraithe, de réir bhrí na Rialachán um Mí-
Úsáid Drugaí (Oideasú agus Soláthar
Meatadóin a Mhaoirsiú) 1998 nó de réir cibé
rialachán eile a dhéanfaidh an tAire faoi alt 5
den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977 chun mí-
úsáid drugaí rialaithe a chosc, i leith na ndrugaí
rialaithe sonraithe sin;

(c) daoine ar daoine iad d’aicme a bheidh sonraithe
ag an Aire i rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo.

(1D) D’ainneoin aon achtacháin, conartha,
comhshocraíochta, comhthuisceana, ionchais, ciorcláin nó
doiciméid eile, déanfar an íocaíocht a íocfar le conraitheoir
cógaisíochta pobail i leith seirbhísí arna dtabhairt ag an
gconraitheoir cógaisíochta pobail d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, nó arna dtabhairt thar a ceann, i leith na
ndrugaí, na n-íocanna agus na bhfearas liachta agus
máinliachta arna n-urghnamh ag cógaiseoir cláraithe ar
dhaoine agus ar a gcleithiúnaithe faoin alt seo a laghdú de
mhéid atá comhionann leis na méideanna is inbhailithe ag
an gconraitheoir cógaisíochta pobail sin faoi fho-alt (1A),
is cuma cé acu a bhailítear nó nach mbailítear na
méideanna sin iarbhír.

(1E) I bhfo-ailt (1A) go (1D)—

ciallaíonn ‘conraitheoir cógaisíochta pobail’ cógaiseoir
cláraithe, cuideachta chláraithe nó comhlacht corpraithe
cláraithe eile a sholáthraíonn seirbhísí d’Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte faoi chomhaontú arna dhéanamh de
réir coinníollacha arna sonrú ag an Aire i 1971 nó i 1996,
arna leasú ó am go ham, chun seirbhísí cógaisíochta pobail
a sholáthar do dhaoine láncháilithe faoi fho-alt (1);

folaíonn ‘cleithiúnaí’, i ndáil le duine ag a bhfuil
láncháilíocht, duine fásta ag a bhfuil láncháilíocht, fad a
bheidh an duine fásta sin faoi bhun aois 21 bhliain agus ag
fáil oideachas lánaimseartha agus fad a bheidh sé nó sí á
chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó go príomha ag
an duine céadluaite.”,
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(b) i bhfo-alt (2), trí “in aghaidh tréimhse forordaithe agus
go feadh méid fhorordaithe” a chur in ionad “in aghaidh
tréimhse agus go feadh méid a bheidh cinnte le rialacháin
a rinne an tAire”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(i) faoi réir mhír (b), lena n-athrófar ceachtar
den dá mhéid dá dtagraítear i bhfo-ailt
(1A) agus (1B)(a) nó iad araon,

(ii) faoi réir mhír (c), lena sonrófar aicmí eile
daoine nach muirearófar orthu an méid dá
dtagraítear i bhfo-alt (1A), cibé acu i leith
na n-ítimí go léir a sholáthrófar do
dhaoine den aicme sin nó i leith
earnálacha sonraithe ítimí den sórt sin,
agus

(iii) i gcás gur dóigh leis an Aire gur gá
déanamh amhlaidh, i ndáil le méideanna
de bhreis ar an uasmhéid comhiomlán dá
dtagraítear i bhfo-alt (1B) a aisíoc, a
chreidiúnú nó faoiseamh a thabhairt ar
shlí eile ina leith.

(b) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoi mhír
(a)(i) ach amháin i gcás go bhfuil sé nó sí den
tuairim gurb inmhianaithe athrú den sórt sin,
ag féachaint do cibé nithe díobh seo a leanas is
cuí leis nó léi:

(i) faisnéis faoin treoir-uimhir praghsanna do
thomhaltóirí arna cur ar fáil ag an
bPríomh-Oifig Staidrimh ó am go ham;

(ii) faisnéis a fuarthas le déanaí faoi
chomhiomlán na méideanna a chaith
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus
maidir le líon na n-ítimí ar ina leith a
chaith sí na méideanna sin, ag soláthar na
seirbhíse faoi fho-alt (1);

(iii) riachtanais liachta daoine a bhaineann leas
as an tseirbhís faoi fho-alt (1) agus an t-
ualach airgeadais atá orthu;

(iv) an gá atá ann caiteachas i ndáil le soláthar
seirbhísí sláinte ag an Stát a rialú.

(c) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoi mhír
(a)(ii) ach amháin i gcás go mbeidh sé nó sí den
tuairim go bhfuil sé cóir agus cothromasach sna
himthosca gan an méid dá dtagraítear i bhfo-
alt (1A) a mhuirearú i leith aicme den sórt sin,
ag féachaint do cibé nithe díobh seo a leanas is
cuí leis nó léi:
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(i) an riocht sláinte nó an míchumas áirithe atá
ar dhaoine den aicme sin nó na riachtanais
liachta áirithe atá acu;

(ii) líon na n-ítimí a theastaíonn ar oideas i leith
an reachta, an mhíchumais nó na
riachtanas liachta dá dtagraítear i
bhfomhír (i);

(iii) faisnéis a fuarthas le déanaí faoi
chomhiomlán na méideanna a chaith
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus
maidir le líon na n-ítimí ar ina leith a
chaith sí na méideanna sin, ag soláthar na
seirbhíse faoi fho-alt (1), cibé acu i
gcoitinne nó i leith daoine den aicme sin;

(iv) an gá atá ann caiteachas i ndáil le soláthar
seirbhísí sláinte ag an Stát a rialú;

(v) cibé acu an bhfuil staid fhoriomlán
airgeadais gach duine, nó gach duine nach
mór, den aicme sin i bhfad níos measa ná
staid daoine eile ar a muirearaítear
méideanna faoi fho-alt (1A).

(d) Is le toiliú an Aire Airgeadais a dhéanfar
rialacháin faoin alt seo.”.

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

(2) Forléireofar na hAchtanna Sláinte 1947 go 2010 agus an tAcht
seo le chéile mar aon Acht amháin, agus folóidh an comhlua “na
hAchtanna Sláinte 1947 go 2010” an tAcht seo.

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


