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RIAR NA nALT

Alt
1. Míniú.

2. Leasú ar alt 6A d’Acht 1994.

3. Leasú ar alt 7D d’Acht 1994.

4. Leasú ar alt 7E d’Acht 1994.

5. Leasú ar alt 470B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

6. Leasú ar alt 125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa, 1999.

7. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.
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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA ÁRACHAIS SLÁINTE, 1994,
AN ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA, 1997 AGUS AN
ACHTA COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA
1999, GO hÁIRITHE CHUN A CHINNTIÚ GO
nDÉANFAR, AR MHAITHE LEIS AN
DLÚTHPHÁIRTÍOCHT SOCHAÍ AGUS IDIRGHLÚINE,
AN tUALACH MAIDIR LE COSTAIS SEIRBHÍSÍ
SLÁINTE A CHOMHROINNT AG DAOINE
ÁRACHAITHE TRÍ LEANÚINT DE SHOCRÚ A
DHÉANAMH MAIDIR LE FÓIRDHEONTAS COSTAIS
IDIR DAOINE ÓGA AGUS DAOINE AOSTA; DO
LEANÚINT DE SHOCRÚ A DHÉANAMH, AG
FÉACHAINT DO PHRÍOMHCHUSPÓIR AN AIRE
SLÁINTE AGUS AN ÚDARÁIS ÁRACHAIS SLÁINTE I
gCOMHLÍONADH A bhFEIDHMEANNA FAOI SEACH
DÓIBH FAOIN ACHT ÁRACHAIS SLÁINTE, 1994,
MAIDIR LE CREIDMHEASANNA CÁNACH CHUN A
CHUMASÚ DO DHAOINE AOSTA ROCHTAIN A
BHEITH ACU AR CHUMHDACH ÁRACHAIS SLÁINTE
AGUS DO LEANÚINT DE SHOCRÚ A DHÉANAMH
MAIDIR LE MODH AR A bhFÉADFAR AON
RÓCHÚITEAMH A EASCRAÍONN AS NA
CREIDMHEASANNA CÁNACH SIN A AISÍOC; AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[16 Nollaig 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht Árachais
Sláinte, 1994.

2.—Leasaítear alt 6A(1) d’Acht 1994—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “aoisghrúpa”:

“ciallaíonn ‘aoisghrúpa’ aoisghrúpa arna fhorordú i
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 7D, agus folaíonn sé aon
aoisghrúpa, cibé acu is faoi threoir aon cheann amháin nó
níos mó díobh seo a leanas nó nach ea:
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Míniú.

Leasú ar alt 6A
d’Acht 1994.



A.2

Leasú ar alt 7D
d’Acht 1994.
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(a) aois faoi bhun aois shonraithe a bheith ag duine;

(b) aois shonraithe nó aois os cionn aoise den sórt
sin a bheith ag duine ach an duine a bheith faoi
bhun aois shonraithe eile;

(c) aois shonraithe nó aois os cionn aoise den sórt
sin a bheith ag duine;”,

(b) trí “le halt 7D(1)(b);” a chur in ionad “le halt 7D(1)(b).”,
agus

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “tréimhse iomchuí”:

“ciallaíonn ‘cineál cumhdaigh’ conradh sonrach árachais
sláinte lena ndéantar foráil maidir le sochair fhorordaithe
a íoc, i gcás—

(a) go bhfuil na sonraí a bhaineann leis an gconradh
ar áireamh i gClár na gConarthaí Árachais
Sláinte, nó

(b) go raibh na sonraí a bhaineann leis an gconradh
ar áireamh sa Chlár sin tráth ach, d’ainneoin
nach bhfuil na sonraí sin ar áireamh sa Chlár
sin a thuilleadh, go bhfuil sochair fhorordaithe
iníoctha fós faoin gconradh.”.

3.—Leasaítear alt 7D d’Acht 1994—

(a) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “Faoi réir fho-ailt (5) agus (6)” a chur in ionad
“Faoi réir fho-alt (5)”, agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) an líon iomlán daoine, nó aicme díobh, arna
n-árachú i ngach aoisghrúpa, próifíl inscne
gach aoisghrúpa, agus cineál cumhdaigh
gach aoisghrúpa, i leith na tréimhse
iomchuí,”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(6) (a) I gcás go mbeidh athrú ábhartha tagtha ar na
sochair is iníoctha faoi chineál cumhdaigh lena
mbaineann tuairisceán faisnéise, féadfar a
cheangal le rialacháin arna ndéanamh faoin alt
seo ar ghnóthas cláraithe nó ar iarghnóthas
cláraithe lena mbaineann fo-alt (1) tuairisceáin
fhaisnéise ar leithligh a dhéanamh i leith gach
leibhéil ábhartha sochair.

(b) Féadfar a cheangal le rialacháin arna ndéanamh
faoin alt seo ar ghnóthas cláraithe nó ar
iarghnóthas cláraithe lena mbaineann fo-alt (1)



[2011.] [Uimh. 34.]An tAcht Árachais Sláinte (Forálacha
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tuairisceáin fhaisnéise ar leithligh a dhéanamh
i leith shuim na gcineálacha uile cumhdaigh
lena mbaineann tuairisceán faisnéise.”.

4.—Leasaítear alt 7E d’Acht 1994—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (a), trí “, mar aon le cibé faisnéis eile is iomchuí
maidir leis na críocha sin a mheasfaidh sé a bheith
cuí,” a chur isteach i ndiaidh “a thabharfar dó”, agus

(ii) i mír (b)—

(I) i bhfomhír (i), trí “agus i leith na faisnéise eile dá
dtagraítear i mír (a)” a chur isteach i ndiaidh “a
bhaineann leis an tréimhse shonraithe”, agus

(II) i bhfomhír (iii), trí “faoi réir fho-alt (1A),” a chur
isteach roimh “méideanna”,

agus

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

“(1A) Féadfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn arna
thabhairt don Údarás, a cheangal ar an Údarás aon
tuarascáil a bheidh le tabhairt dó nó di de bhun mhír (b)
d’fho-alt (1) a ullmhú, a mhéid a bhainfidh an tuarascáil
le fomhír (iii) den mhír sin, ar bhonn na n-aoisghrúpaí a
shonrófar san fhógra, agus ar bhonn na n-aoisghrúpaí atá
sonraithe sa Tábla a ghabhann le fo-alt (4) d’alt 470B den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 nó mar mhalairt ar an
mbonn sin.”.

5.—Leasaítear alt 470B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997—

(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “bliain mheasúnachta
iomchuí”—

(i) i mír (a), trí “, 2011 nó 2012” a chur in ionad “nó
2011”, agus

(ii) i mír (b), trí “2013, an bhliain mheasúnachta 2013” a
chur in ionad “2012, an bhliain mheasúnachta 2012”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “1 Eanáir 2013” a chur in ionad “1
Eanáir 2012”,

(c) i bhfo-alt (4)(a), trí “1 Eanáir 2013” a chur in ionad “1
Eanáir 2012”, agus

(d) i bhfo-alt (5)(b)—

(i) trí “2013” a chur in ionad “2012”, agus

(ii) trí “2012” a chur in ionad “2011”, sa dá áit a bhfuil sé.
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A.3

Leasú ar alt 7E
d’Acht 1994.

Leasú ar alt 470B
den Acht
Comhdhlúite
Cánacha, 1997.



Leasú ar alt 125A
den Acht
Comhdhlúite
Dleachtanna
Stampa, 1999.
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6.—Leasaítear alt 125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa, 1999—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) sa mhíniú ar “tréimhse chuntasaíochta”, trí “, an
ceathrú tréimhse chuntasaíochta nó an cúigiú
tréimhse chuntasaíochta” a chur in ionad “nó an
ceathrú tréimhse chuntasaíochta”,

(ii) sa mhíniú ar “dáta dlite”, trí na míreanna seo a leanas
a chur in ionad mhíreanna (c) agus (d):

“(c) an 21 Meán Fómhair 2011 i gcás an tríú
tréimhse chuntasaíochta,

(d) an 21 Meán Fómhair 2012 i gcás an ceathrú
tréimhse chuntasaíochta, agus

(e) an 21 Eanáir 2013 i gcás an cúigiú
tréimhse chuntasaíochta;”,

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “conradh árachais eisiata”:

“ciallaíonn ‘an cúigiú tréimhse chuntasaíochta’ an
tréimhse 5 mhí dar tosach an 1 Lúnasa 2012 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2012;”,

agus

(iv) sa mhíniú ar “an ceathrú tréimhse chuntasaíochta”, trí
“12 mhí dar tosach an 1 Lúnasa 2011 agus dar críoch
an 31 Iúil 2012” a chur in ionad “5 mhí dar tosach an
1 Lúnasa 2011 agus dar críoch an 31 Nollaig 2011”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in
ionad fhomhíreanna (iii) agus (iv):

“(iii) an 1 Eanáir 2011 i gcás an tríú
tréimhse chuntasaíochta,

(iv) an 1 Eanáir 2012 i gcás an ceathrú
tréimhse chuntasaíochta, agus

(v) an 1 Lúnasa 2012 i gcás an cúigiú
tréimhse chuntasaíochta,”,

agus

(ii) i mír (b), trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in
ionad fhomhíreanna (iii) agus (iv):

“(iii) an 1 Eanáir 2011 i gcás an tríú
tréimhse chuntasaíochta,

(iv) an 1 Eanáir 2012 i gcás an ceathrú
tréimhse chuntasaíochta, agus
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(v) an 1 Lúnasa 2012 i gcás an cúigiú
tréimhse chuntasaíochta,”.

7.—(1) Féadfar an tAcht Árachais Sláinte (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2011 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Árachais Sláinte, 1994 go 2011 a
ghairm de na hAchtanna Árachais Sláinte, 1994 go 2009 agus d’ailt
2, 3, agus 4 agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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A.6

Gearrtheideal,
comhlua agus
forléiriú.


