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RIAR NA nALT

Alt
1. Léiriú.

2. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

3. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht.

4. Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

5. Leasú ar an bPríomh-Acht — alt 27A (feidhmeanna bord
clárúcháin: cáilíochtaí a cheadú, etc.) a chur isteach.

6. Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 42 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar an bPríomh-Acht — ailt 42A (feidhmeanna faoi alt
27A a chomhlíonadh) agus 42B (ceart chun iarratas a
dhéanamh chun na Comhairle i ndáil le feidhmeanna
faoi alt 27A a chomhlíonadh) a chur isteach.

10. Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 59 den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 79 den Phríomh-Acht.

13. Leasú ar alt 80 den Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 90 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 91 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar an bPríomh-Acht — alt 91A (úsáid teideal
gairmiúil) a chur isteach.

17. Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

18. Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

1



2

[Uimh. 46.] [2012.]An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus
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19. Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

20. Gearrtheideal agus tosach feidhme.
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An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim
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DO LEASÚ AN ACHTA UM GHAIRMITHE SLÁINTE AGUS
CÚRAIM SHÓISIALAIGH, 2005 I nDÁIL LE
COMHALTAS DEN CHOMHAIRLE UM GHAIRMITHE
SLÁINTE AGUS CÚRAIM SHÓISIALAIGH, I nDÁIL LE
CÁILÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA ARNA bhFÁIL LASMUIGH
DEN STÁT A AITHINT, LENA nÁIRÍTEAR
FORÁLACHA ÁIRITHE DE THREOIR 2005/36/CE Ó
PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
AN 7 MEÁN FÓMHAIR 20051 MAIDIR LE CÁILÍOCHTAÍ
GAIRMIÚLA A AITHINT, A CHUR I nGNÍOMH, AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[26 Nollaig 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005.

2.—Leasaítear alt 3(1) den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a
leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Treoir 2005/36/CE’ Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 20052 maidir
le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla, arna leasú
le Treoir 2006/100/CE ón gComhairle an 20 Samhain 20063 lena
n-oiriúnaítear Treoracha áirithe i réimse na saorghluaiseachta
daoine, de thoradh aontachas na Bulgáire agus na Rómáine;

ciallaíonn ‘cáilíocht ghairmiúil’, i ndáil le duine a chlárú i ngairm
ainmnithe, doiciméad, seachas doiciméad dá dtagraítear sa
mhíniú ar ‘cáilíocht’ san alt seo, a fhianaíonn gur bhain an duine
amach caighdeán oilteachta sa ghairm sin, cibé acu a baineadh
an caighdeán sin amach go páirteach trí thaithí phraiticiúil sa
ghairm sin nó nár baineadh;

1IO UIMH. L255 30.9.2005, l. 22
2IO Uimh. L255 30.9.2005, l. 22
3IO Uimh. L363 20.12.2006, l.141
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Leasú ar alt 9 den
Phríomh-Acht.
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ciallaíonn ‘cáilíocht’, i ndáil le duine a chlárú i ngairm ainmnithe,
doiciméad a fhianaíonn gur bhain an duine amach an caighdeán
oilteachta is gá chun é nó í a chlárú sa ghairm sin, agus—

(a) i gcás clárúcháin a a lorgófar faoi alt 38, a ceadaíodh
le fodhlí de chuid bhord clárúcháin na gairme lena
mbaineann,

(b) i gcás clárúcháin a lorgófar faoi alt 91(1), atá liostaithe
sa tríú colún de Sceideal 3 os coinne na gairme lena
mbaineann, nó

(c) i gcás clárúcháin a lorgófar faoi alt 91(5), a
forordaíodh le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire
faoi alt 95;”.

3.—Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3)(a), trí “(dá ngairtear ‘comhalta gairmiúil’ san
Acht seo)” a chur isteach i ndiaidh “duine amháin”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (6) agus
(7):

“(6) Déanfaidh an tAire, sna himthosca a thuairiscítear
i bhfo-alt (7), maidir le gairm ainmnithe, duine atá ag
gabháil—

(a) do chleachtadh na gairme sin,

(b) d’oideachas nó oiliúint a chur ar dhaoine maidir
le cleachtadh na gairme sin, nó

(c) mar chomhalta den ghairm sin, do sheirbhísí a
sholáthraíonn an ghairm sin a bhainistiú,

a cheapadh mar chomhalta gairmiúil le haghaidh na
gairme sin in ionad duine a fhreagraíonn do na critéir i
bhfo-alt (3)(a).

(7) Is iad seo a leanas na himthosca ina ndéanfaidh an
tAire ceapachán de réir fho-alt (6):

(a) céadcheapadh comhalta ghairmiúil chun na
Comhairle de thoradh gairm sláinte nó cúraim
shóisialaigh a ainmniú le rialachán; nó

(b) ceapadh comhalta ghairmiúil chun na
Comhairle nuair a rachaidh téarma comhalta
ghairmiúil in éag agus, maidir le bord
clárúcháin na gairme ainmnithe a bhfuil na
comhaltaí gairmiúla sin ag gabháil dá
cleachtadh—

(i) nár bunaíodh é, nó

(ii) gur bunaíodh é ach nár sheol sé toghchán
le haghaidh comhaltaí den bhord
clárúcháin sin de réir alt 28(2).”.
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4.—Leasaítear alt 10(2) den Phríomh-Acht trí “a íoc, as cistí a
bheidh faoina réir aici, le comhalta den Chomhairle nó d’aon choiste
arna bhunú ag an gComhairle faoi alt 51, as feidhmeanna faoin Acht
seo a chomhlíonadh” a chur in ionad “a íoc, as cistí a bheidh faoina
réir aici, leis an gcathaoirleach, as feidhmeanna a oifige nó a hoifige
a chomhlíonadh”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 27:

“Feidhmeanna
bord
clárúcháin:
cáilíochtaí a
cheadú, etc.

27A.—(1) Déantar bord clárúcháin gairme
ainmnithe a ainmniú, amhail ar an agus ón lá a
bhunaítear a chlár faoi alt 36(1), mar an t-údarás
inniúil don ghairm ainmnithe lena mbaineann faoi
Threoir 2005/36/CE.

(2) Maidir le bord clárúcháin gairme ainmnithe,
an lá a bhunófar a chlár faoi alt 36(1) agus dá éis—

(a) gníomhóidh sé mar an t-údarás inniúil
chun críocha gach ceann de na nithe
dá dtagraítear i dTreoir 2005/36/CE a
bhaineann le ról údaráis inniúil chun
cáilíochtaí gairmiúla daoine atá ag
gabháil don ghairm ainmnithe lena
mbaineann a aithint, agus

(b) cáilíochtaí gairmiúla daoine dá
dtagraítear san alt sin a mheasúnú,
chun críocha alt 38(2)(c), de réir na
nósanna imeachta (más ann) a bheidh i
bhfodhlíthe (más ann) arna ndéanamh
faoi alt 31(1)(e).

(3) Aon duine arbh é nó í, díreach roimh an lá
a bhunófar clár boird clárúcháin de chuid gairme
ainmnithe faoi alt 36(1), an t-údarás inniúil é nó
í faoi Threoir 2005/36/CE i ndáil leis an ngairm
ainmnithe lena mbaineann is é nó is í, d’ainneoin
fho-ailt (1) agus (2) ach faoi réir fho-alt (4), an
t-údarás inniúil é nó í i gcónaí i ndáil le gach
iarratas faoin Treoir sin i ndáil leis an ngairm
ainmnithe sin más rud é, an lá sin nó roimhe—

(a) nach mbeidh breith tugtha maidir leis an
iarratas lena mbaineann, agus

(b) nár tarraingíodh siar an t-iarratas.

(4) Is é nó is í an duine dá dtagraítear i bhfo-
alt (3) an t-údarás inniúil i gcónaí i ndáil le gach
iarratas dá dtagraítear san fho-alt sin go dtí go
dtabharfar breith chríochnaitheach maidir le haon
achomharc i gcoinne na breithe sin, ach ní
fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a
cheanglaíonn ar an duine sin nó a cheadaíonn dó
nó di, i gcás gur breith chun a cheangal ar an
iarratasóir lena mbaineann beart cúitimh a
ghabháil de láimh an bhreith, críochnú an bhirt
cúitimh sin ag an iarratasóir sin a mheasúnú.”.
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6.—(1) Leasaítear alt 31(1) den Phríomh-Acht—

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

“(e) nósanna imeachta chun cáilíochtaí gairmiúla,
oiliúint, taithí, trialacha infheidhmeachta nó
tréimhsí oiriúnaithe a mheasúnú chun críocha
ailt 38(2)(c), 91(1)(c)(i)(II) agus
91(5)(c)(i)(II);”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(fa) critéir nó coinníollacha, lena n-áirítear critéir nó
coinníollacha maidir le breisoideachas, oiliúint
nó taithí, le haghaidh daoine ar mian leo
athchromadh ar an ngairm sin a chleachtadh
tar éis a bheith gan an ghairm a chleachtadh ar
feadh tréimhse a bheidh sonraithe sna
fodhlíthe, lena n-áirítear critéir nó
coinníollacha a bhaineann—

(i) le hoideachas agus oiliúint a thabhairt do
na daoine sin,

(ii) leis an modh ina bhfíorófar go bhfuil na
hinniúlachtaí iomchuí ag na daoine sin, nó

(iii) le haon ní eile más gá nó más inmhianaithe,
i dtuairim an bhoird clárúcháin lena
mbaineann, critéir nó coinníollacha maidir
leis an ní sin a shonrú i bhfodhlíthe chun
an pobal a chosaint;”,

(c) i mír (g) trí “seachas i gcás go mbeidh feidhm ag mír (fa)”
a chur isteach i ndiaidh “na gairme sin”, agus

(d) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (i):

“(ia) cleachtadh na gairme ainmnithe, agus an
tréimhse ar dóigh leis an mbord chlárúcháin
gur leor í, ar mhaithe le leas an phobail, agus
nach lú í ná 500 uair an chloig agus nach mó
ná 4,000 uair an chloig, ar lena linn a ghabhfar
den chleachtadh sin, chun daoine a chlárú faoi
alt 91;”.

7.—Leasaítear alt 38 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c):

“(ca) a shásóidh an bord, i gcás go mbeidh fodhlí arna
dhéanamh ag an mbord faoi alt 31(1)(fa) agus
nár chleacht an duine an ghairm ar feadh
tréimhse a bheidh sonraithe san fhodhlí, gur
chomhlíon sé nó sí do na critéir agus gur
chomhlíon sé nó sí na coinníollacha a bheidh
sonraithe san fhodhlí sin,”,
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(b) i bhfo-alt (1)(d), trí “i gcás náisiúnaigh de chuid stáit
seachas an Stát” a scriosadh,

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

“(2) Tá cáilíocht cheadaithe i ngairm ainmnithe ag
duine más rud é—

(a) gur dámhadh cáilíocht don duine sa Stát,

(b) gur duine lena mbaineann Treoir 2005/36/CE an
duine agus go n-aithnítear a cháilíocht
ghairmiúil nó a cáilíocht ghairmiúil sa ghairm
sin sa Stát de réir na Treorach sin, nó

(c) gur duine seachas duine dá dtagraítear i mír (a)
nó (b) an duine agus go bhfuil sé nó sí
incháilithe chun an ghairm sin a chleachtadh i
stát seachas stát a bhfuil feidhm ag Treoir
2005/36/CE maidir leis agus—

(i) go bhfuil cáilíocht ghairmiúil aige nó aici sa
ghairm sin a dtugann an bord clárúcháin
lena mbaineann breith ina leith gur
cáilíocht í a fhianaíonn caighdeán
inniúlachta a fhreagraíonn don
chaighdeán a fhianaíonn an cháilíocht
iomchuí dá dtagraítear i mír (a), nó

(ii) go bhfuil cáilíocht ghairmiúil aige nó aici is
cáilíocht ghairmiúil a dtugann an bord
clárúcháin lena mbaineann breith ina leith
nach cáilíocht ghairmiúil í a fhianaíonn
caighdeán inniúlachta den sórt sin, ach go
raibh sé nó sí ina ábhar nó ina hábhar do
bhreith ón mbord clárúcháin gur
chríochnaigh sé nó sí go rathúil, sa Stát,
an triail infheidhmeachta nó an tréimhse
oiriúnaithe a cheangail an bord clárúcháin
ar an duine.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)—

“(4) San alt seo—

ciallaíonn ‘tréimhse oiriúnaithe’, i ndáil le duine a chlárú i
ngairm ainmnithe, an ghairm sin a chleachtadh, cibé acu
atá oiliúint eile ag gabháil leis an gcleachtadh sin nó nach
bhfuil—

(a) faoi réir mhír (b), faoi mhaoirseacht cláraí i
ndáil leis an ngairm sin, nó

(b) i gcás tréimhse oiriúnaithe a tharlaíonn le linn
na hidirthréimhse, de réir bhrí alt 90, i ndáil
leis an ngairm sin, faoi mhaoirseacht cláraí i
ndáil leis an ngairm sin nó duine eile atá ag
cleachtadh na gairme sin sa Stát;

ciallaíonn ‘triail infheidhmeachta’, i ndáil le duine a chlárú
i ngairm ainmnithe, tástáil (a bhféadfadh measúnacht
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i ndáil le
feidhmeanna faoi
alt 27A a
chomhlíonadh) a
chur isteach.
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maidir leis an eolas i dtaobh na rialacha gairmiúla is
infheidhme maidir leis an ngairm sin sa Stát, agus ábhair
eile, a bheith ar áireamh inti) chun eolas gairmiúil an duine
a mheasúnú—

(a) atá riachtanach chun go gcleachtfaidh duine an
ghairm sa Stát, agus

(b) nár ghá, i dtuairim an bhoird clárúcháin lena
mbaineann, chun go bhfaigheadh an duine a
cháilíocht ghairmiúil nó a cáilíocht
ghairmiúil.”.

8.—Leasaítear alt 42(2)(a) den Phríomh-Acht trí “nó go mbainfidh
sé le breith arna tabhairt ag bord clárúcháin i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna faoi alt 27A(2)(a) nó (b),” a chur isteach i ndiaidh “ar
a chlár,”.

9.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 42:

“Feidhmeanna
faoi alt 27A a
chomhlíonadh.

42A.—(1) (a) Tabharfaidh bord clárúcháin
admháil i scríbhinn go bhfuair sé
iarratas ó dhuine chun a cháilíochtaí
gairmiúla nó a cáilíochtaí gairmiúla a
mheasúnú faoi alt 27A(2)(a) nó (b),
tráth nach déanaí ná tráth éagtha na
tréimhse aon mhíosa amháin dar tús an
tráth a chuirfear an t-iarratas faoi
bhráid an bhoird clárúcháin, agus
beidh ar áireamh san admháil sin—

(i) ráiteas i dtaobh ar cuireadh na
doiciméid go léir a cheanglaítear
le haghaidh na measúnachta sin
faoi bhráid an bhoird clárúcháin,
nó

(ii) liosta d’aon doiciméad amháin eile
nó níos mó a cheanglaítear a chur
faoi bhráid an bhoird clárúcháin
sula bhféadfar an mheasúnacht a
dhéanamh.

(b) Má chuirtear doiciméad amháin eile nó
níos mó faoi bhráid an bhoird
clárúcháin i gcomhlíonadh mhír (a)(ii)
(nó ar shlí eile), tabharfaidh an bord
clárúcháin admháil i scríbhinn go
bhfuair sé an doiciméad eile sin nó na
doiciméid eile sin tráth nach déanaí ná
tráth éagtha na tréimhse aon mhíosa
amháin dar tús an tráth a cuireadh é
nó iad faoina bhráid, agus beidh
feidhm ag fomhíreanna (i) agus (ii) de
mhír (a) maidir le hadmhálacha faoin
mír seo, fairis na modhnuithe go léir
is gá.

(2) Déanfaidh an bord clárúcháin, tráth nach
déanaí ná tráth éagtha na tréimhse 4 mhí dar tús
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an tráth a thabharfar admháil go bhfuarthas an
t-iarratas (agus, más infheidhme, an doiciméad eile
nó na doiciméid eile dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b)), a bhreith i ndáil leis an measúnacht a chur
in iúl don iarratasóir i scríbhinn.

Ceart chun
iarratas a
dhéanamh
chun na
Comhairle i
ndáil le
feidhmeanna
faoi alt 27A a
chomhlíonadh.

42B.—(1) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh
chun na Comhairle chun breith arna tabhairt ag
bord clárúcháin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna
faoi alt 27A(2)(a) nó (b) a chealú más rud é,
maidir leis an mbreith sin, gur bhreith í—

(a) gan cáilíocht ghairmiúil dá dtagraítear
in alt 38(2)(b) a aithint,

(b) nach cáilíocht ghairmiúil a fhianaíonn
an caighdeán oilteachta a
cheanglaítear faoi alt 38(2)(c)(i)
cáilíocht ghairmiúil, nó

(c) nach ndearnadh triail infheidhmeachta
nó tréimhse oiriúnaithe a chríochnú go
rathúil sa Stát faoi alt 38(2)(c)(ii).

(2) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chun
na Comhairle ar ordachán ón gComhairle do
bhord clárúcháin—

(a) chun admháil a thabhairt go bhfuair sé
iarratas a rinne an duine, laistigh de
cibé tréimhse a shonróidh an
Chomhairle, i gcás—

(i) nár admhaigh an bord go bhfuair sé
an t-iarratas sin roimh dhul in éag
don tréimhse ar lena linn a
ceanglaíodh air déanamh
amhlaidh faoi alt 42A(1), agus

(ii) más infheidhme, nár admhaigh an
bord go bhfuair sé an doiciméad
eile nó na doiciméid eile dá
dtagraítear in alt 42A(1)(b) roimh
dhul in éag don tréimhse ar lena
linn a ceanglaíodh air déanamh
amhlaidh faoin alt sin,

nó

(b) chun breith a chur in iúl don duine,
laistigh de cibé tréimhse a shonróidh
an Chomhairle, i gcás nár chuir an
bord an bhreith sin in iúl don duine sin
sula ndeachaigh an tréimhse in éag ar
lena linn a ceanglaíodh air déanamh
amhlaidh faoi alt 42A(2).

(3) Ní mór an t-iarratas a dhéanamh—

(a) más iarratas faoi fho-alt (1) an
t-iarratas, laistigh de 30 lá tar éis don
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duine fógra i dtaobh na breithe a fháil
ón mbord clárúcháin, nó

(b) más iarratas faoi fho-alt (2) an
t-iarratas, laistigh de 30 lá tar éis don
tréimhse lena mbaineann dul in éag.

(4) Ar an iarratas a éisteacht nó ar aighneachtaí
cuí a fháil, féadfaidh an Chomhairle—

(a) más iarratas faoi fho-alt (1) an
t-iarratas—

(i) más deimhin léi gur tugadh breith
an bhoird clárúcháin mar ba chóir,
an bhreith sin a dhaingniú, nó

(ii) mura deimhin léi amhlaidh, an
bhreith sin a chealú agus ceann
de na nithe seo a leanas a
dhéanamh:

(I) a ordú don bhord clárúcháin
cáilíochtaí gairmiúla an duine
a aithint;

(II) a ordú don bhord clárúcháin
breith nua a thabhairt;

(III) cibé ordacháin eile is cuí leis
an gComhairle a thabhairt
don bhord clárúcháin,

nó

(b) más iarratas faoi fho-alt (2) an
t-iarratas—

(i) más deimhin léi gur thug an bord
clárúcháin admháil go bhfuair sé
an t-iarratas (agus, más
infheidhme, an doiciméad nó na
doiciméid dá dtagraítear in alt
42A(1)(b)) sula ndeachaigh an
tréimhse in éag ar lena linn a bhí
de cheangal air déanamh
amhlaidh faoi alt 42A(1), a
dhiúltú a ordú don bhord
clárúcháin admháil a thabhairt go
bhfuair sé an t-iarratas (agus aon
doiciméad nó doiciméid den sórt
sin),

(ii) más deimhin leis gur thug an bord
clárúcháin an bhreith agus gur
chuir sé an bhreith sin in iúl don
iarratasóir, sula ndeachaigh an
tréimhse in éag ar lena linn a bhí
de cheangal air déanamh
amhlaidh faoi alt 42A(2), a
dhiúltú a ordú don bhord
clárúcháin an bhreith a thabhairt
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agus an bhreith sin a chur in iúl
don iarratasóir,

(iii) a ordú don bhord clárúcháin
admháil a thabhairt go bhfuair sé
an t-iarratas (agus aon doiciméid
den sórt sin) nó an bhreith a
thabhairt agus an bhreith sin a
chur in iúl don iarratasóir, de réir
mar a bheidh, laistigh de cibé
tréimhse a shonróidh an
Chomhairle,

(iv) cibé ordacháin eile is cuí leis an
gComhairle a thabhairt don
bhord clárúcháin.

(5) A luaithe is indéanta tar éis breith a
thabhairt faoin alt seo, cuirfidh an Chomhairle an
bhreith in iúl don iarratasóir.

(6) D’fhonn amhras a sheachaint, ní bheidh
duine a dhéanfaidh iarratas chun na Comhairle
faoin alt seo, cibé acu a dhéanfaidh sé nó sí
achomharc freisin chun na Cúirte faoi alt 44 nó
nach ndéanfaidh, i dteideal achomhairc in aghaidh
na breithe arna tabhairt ag an mbord clárúcháin i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoi alt 27A(2)(a)
a bhféadfaidh sé nó sí a bheith ina theideal thairis
sin faoi Rialachán 23 de na Rialacháin um
Cháilíochtaí Gairmiúla a Aithint, 2008
(2005/36/CE) (I.R. Uimh. 139 de 2008) nó aon
achomharc eile dá shamhail.”.

10.—Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 44(1) den
Phríomh-Acht:

“(1) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
in aghaidh breithe arna tabhairt ag an gComhairle faoi alt
42B(4)(a)(i), 42B(4)(b)(i) nó (ii), nó 43(3)(a).”.

11.—Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 59(7) den
Phríomh-Acht:

“(7) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi.”.

12.—Leasaítear alt 79 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní úsáidfidh duine teideal dá dtagraítear in aon cheann
d’fho-ailt (1) go (3) mura rud é—

(a) go bhfuil an duine i dteideal, de bhua an ailt seo, an
teideal sin a úsáid, nó

(b) gur soláthraí seirbhíse atá ag gabháil don ghairm lena
mbaineann, ar bhonn sealadach agus ócáideach, an
duine agus go ndearnadh a cháilíochtaí, nó a
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cáilíochtaí, gairmiúla a mheasúnú de réir bhrí
Airteagal 7.4 de Threoir 2005/36/CE.”.

13.—Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 80(5) den
Phríomh-Acht:

“(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo,
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.”.

14.—Leasaítear alt 90 den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “cáilíocht chomhréire”, trí “cáilíocht
ghairmiúil dár tugadh” a chur in ionad “cáilíocht a
dámhadh i mballstát eile agus dár tugadh”,

(b) trí na mínithe ar “treoir”, “ballstát”, agus “beart iomchuí”
a scriosadh,

agus

(c) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘treoir’ treoir lenar ghlac institiúid de na
Comhphobail Eorpacha nó den Aontas Eorpach chun
oideachas gairmiúil agus oiliúint ghairmiúil a aithint;

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2
Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a
rinneadh sa Bhruiséil an 17 Márta, 1993;

ciallaíonn ‘beart iomchuí’—

(a) beart arna dhéanamh nó breith arna tabhairt ag
an gComhchoiste faoi Chomhaontú LEE a
bhfuil éifeacht leis nó léi atá ar comhchineál le
héifeacht treorach, agus

(b) beart atá i bhfeidhm de bhua an
Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach
agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le
saorghluaiseacht daoine, a rinneadh i
Lucsamburg an 21 Meitheamh 1999;”.

15.—(1) Leasaítear alt 91 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “a bhí, le linn na tréimhse 5 bliana dar chríoch
an dáta iomchuí, ag gabháil don ghairm ainmnithe a
chleachtadh sa Stát, de réir brí fodhlíthe, i gcás gur
shonraigh an bord clárúcháin lena mbaineann brí
den sórt sin sna fodhlíthe sin, ar feadh tréimhse nach
lú ná 2 bhliain nó cibé tréimhse eile a bheidh
sonraithe sna fodhlíthe sin (nó ar feadh tréimhsí arb
ionann iad le chéile agus an tréimhse sin)” a chur in
ionad “a bhí, aon tráth le linn na tréimhse 5 bliana



[2012.] [Uimh. 46.]An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus
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dar chríoch an dáta iomchuí, ag gabháil do
chleachtadh na gairme sin”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(c)(i)(II):

“(II) cáilíocht ghairmiúil atá, i dtuairim an
bhoird, iomchuí a dóthain maidir leis
an ngairm sin agus a fhianaíonn
caighdeán oilteachta a fhreagraíonn
do cháilíocht atá liostaithe os coinne
na gairme sa tríú colún den Sceideal
sin,”,

agus

(b) i bhfo-alt (5)—

(i) trí “a bhí, le linn na tréimhse 5 bliana dar chríoch
an dáta iomchuí, ag gabháil don ghairm ainmnithe a
chleachtadh sa Stát, de réir brí fodhlíthe, i gcás gur
shonraigh an bord brí den sórt sin sna fodhlíthe sin,
ar feadh tréimhse nach lú ná 2 bhliain nó cibé
tréimhse eile a bheidh sonraithe sna fodhlíthe sin (nó
ar feadh tréimhsí arb ionann iad le chéile agus
tréimhse den sórt sin)” a chur in ionad “a bhí, aon
tráth le linn na tréimhse 5 bliana dar chríoch an dáta
iomchuí, ag gabháil do chleachtadh na gairme
ainmnithe”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(c)(i)(II):

“(II) cáilíocht ghairmiúil atá, i dtuairim an
bhoird, iomchuí a dóthain maidir leis an
ngairm sin agus a fhianaíonn caighdeán
oilteachta a fhreagraíonn do cháilíocht a
fhorordaítear faoi alt 95 den ghairm sin,”.

(2) D’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, beidh feidhm ag alt
91(1) den Phríomh-Acht, i ndáil le hiarratais ar ghairm ainmnithe a
chlárú sa chlár i gcás gur roimh thosach feidhme fho-alt (1) agus alt
14 a bunaíodh an clár lena mbaineann amhail is dá gcuirfí “do dhuine
a bhí, aon tráth le linn na tréimhse 5 bliana dar chríoch an dáta
iomchuí, ag gabháil do chleachtadh na gairme sin agus” in ionad “do
dhuine a bhí, le linn na tréimhse 5 bliana dar chríoch an dáta
iomchuí, ag gabháil don ghairm ainmnithe a chleachtadh sa Stát, de
réir brí fodhlíthe, i gcás gur shonraigh an bord brí den sórt sin sna
fodhlíthe sin, ar feadh tréimhse nach lú ná 2 bhliain nó cibé tréimhse
eile a bheidh sonraithe sna fodhlíthe sin (nó ar feadh tréimhsí arb
ionann iad le chéile agus tréimhse den sórt sin), agus”

16.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 91 ach i gCuid 9:

“Úsáid teideal
gairmiúil.

91A.—Ní bheidh feidhm ag alt 79(4) maidir le
teideal dá dtagraítear in alt 79(1), (2) nó (3) a
úsáid i leith gairm ainmnithe—

(a) le linn na tréimhse dar tús tráth thosach
feidhme alt 79(4) agus dar críoch tráth
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dheireadh na hidirthréimhse i ndáil leis
an ngairm lena mbaineann, agus

(b) i gcás gur faoi alt 91 a dhéanfar iarratas,
le linn aon tréimhse tar éis dheireadh
na hidirthréimhse lena mbaineann is
idirthréimhse ar lena linn—

(i) a bheidh breith á tabhairt ar an
iarratas, nó

(ii) a bheidh breith á tabhairt, de bhua
alt 91(6), ar an iarratas nó ar an
achomharc a bhaineann leis an
iarratas.”.

17.—Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír 3(1), trí “nach faide ná 4 bliana a shonróidh an tAire
tráth an cheaptha” a chur in ionad “4 bliana ó dháta a
cheaptha nó a ceaptha”,

(b) i mír 7(c), trí “mar chomhalta gairmiúil” a chur in ionad
“faoi alt 9(3)(a)”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 8(1)
agus (2):

“8.(1) Má tharlaíonn corrfholúntas i measc na
gcomhaltaí (seachas na comhaltaí sin a ceapadh mar
chomhaltaí gairmiúla)—

(a) cuirfidh an Chomhairle in iúl don Aire é a
luaithe is indéanta, agus

(b) déanfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le
haon chomhlacht nó eagraíocht is cuí leis nó
léi agus laistigh de 8 seachtaine tar éis an
folúntas sin a chur in iúl dó nó di, duine a
cheapadh chun an folúntas a líonadh.

(2) Má tharlaíonn corrfholúntas i measc na
ngnáthchomhaltaí a bheidh ceaptha mar chomhaltaí
gairmiúla, comhthoghfaidh an Chomhairle duine chun an
folúntas a líonadh agus ceapfaidh an tAire an duine sin—

(a) i gcás go mbeidh na himthosca a thuairiscítear
in alt 9(7) i bhfeidhm, fad is duine a bheadh
cáilithe lena cheapadh nó lena ceapadh faoi alt
9(6) an duine, nó

(b) in aon chás eile, fad is duine a bheadh cáilithe
lena thoghadh nó lena toghadh agus lena
ainmniú nó lena hainmniú lena cheapadh nó
lena ceapadh faoi alt 9(3)(a) an duine.”.

18.—Leasaítear mír 3(1) de Sceideal 2 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht trí “nach faide ná 4 bliana a shonróidh an tAire tráth
an cheaptha” a chur in ionad “4 bliana ó dháta a cheaptha nó a
ceaptha”.
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19.—Leasaítear an tríú colún d’ítim 9 de Sceideal 3 a ghabhann
leis an bPríomh-Acht trí “Dioplóma ón College of Radiographers,
Londain,” a chur in ionad “Dioplóma ón College of Radiographers,”.

20.—(1) Féadfar an tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim
Shóisialaigh (Leasú), 2012 a ghairm den Acht seo.

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