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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, MAIDIR LEIS NA NITHE SEO A LEANAS—

(A) LUACH SAOTHAIR SEIRBHÍSEACH POIBLÍ
ÁIRITHE (LENA nÁIRÍTEAR COMHALTAÍ DE
THITHE AN OIREACHTAIS, AN
BHREITHIÚNACHT AGUS SEALBHÓIRÍ OIFIGE
ÁIRITHE) A LAGHDÚ;

(B) MÉID NA hÍOCAÍOCHTA PINSIN NÓ SOCHAR
EILE (SEACHAS CNAPSHUIMEANNA) IS
INÍOCTHA LE DAOINE ÁIRITHE, NÓ I LEITH
DAOINE ÁIRITHE, ATÁ NÓ A BHÍ SA tSEIRBHÍS
PHOIBLÍ (LENA nÁIRÍTEAR COMHALTAÍ AGUS
IARCHOMHALTAÍ DE THITHE AN
OIREACHTAIS, IARCHOMHALTAÍ DEN
BHREITHIÚNACHT AGUS IARSHEALBHÓIRÍ
OIFIGÍ ÁIRITHE) FAOI SCÉIM PINSEAN CEIRDE
NÓ SOCRÚ PINSEAN (CIBÉ AINM A THUGTAR
AIR) A LAGHDÚ; AGUS

(C) OIBRIÚ SCÁLAÍ PÁ DO SHEIRBHÍSIGH PHOIBLÍ
A ATHRÚ (LENA nÁIRÍTEAR DÁMHACHTAIN
BREISITHE FAOI NA SCÁLAÍ SIN A FHIONRAÍ
GO CEANN TRÉIMHSE ÁIRITHE);

AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[5 Meitheamh 2013]

DE BHRÍ go bhfuil bearta buiséadacha agus fioscacha glactha ag
an Stát ó 2009 chun freastal ar shuaitheadh tromchúiseach a tharla sa
gheilleagar agus ar mheath a tháinig ar imthosca geilleagair an Stáit;

AGUS DE BHRÍ gur gá don Stát coigilteas suntasach breise a
bhaint amach ina chaiteachas, go díreach agus go neamhdhíreach, ar
luach saothair agus ina chaiteachas ar phinsin seirbhíse poiblí mar
rannchuidiú leis an laghdú ar an easnamh idir ioncam agus caiteachas
a bhfuil gá leis chun an fiachas a chur á ísliú;
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Léiriú.

Laghdú ar luach
saothair
seirbhíseach poiblí a
thuilleann breis
agus €65,000.
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AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Stát ag baint leas as clár cúnaimh

airgeadais a bhunaigh an tAontas Eorpach agus an Ciste
Airgeadaíochta Idirnáisiúnta le maoiniú a sholáthair an Sásra
Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach, an tSaoráid Chobhsaíochta
Airgeadais Eorpach, na hiasachtóirí déthaobhacha (an Ríocht
Aontaithe, Ríocht na Sualainne agus Ríocht na Danmhairge) agus
an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go bhfuil sé riachtanach
réimse beart a ghlacadh d’fhonn gealltanais atá sa chlár sin chun
freastal ar an ngéarchéim gheilleagair sa Stát a chomhlíonadh;

AGUS DE BHRÍ gur gá don Stát bearta a dhéanamh mar chuid
de ghníomh leigheasta chun go seasfaidh an Stát a chúrsa i dtreo an
t-easnamh iomarcach a cheartú faoi 2015 de réir an mholta chuige
sin ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh (Moladh an 7 Nollaig 2010 ón
gComhairle d’fhonn deireadh a chur leis an gcor maidir le heasnamh
iomarcach in Éirinn);

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN
MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar Mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2), 2009;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2010;

ciallaíonn “Acht 2011” an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011;

ciallaíonn “Acht 2012” an tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012;

ciallaíonn “Aire” an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Aon tagairtí san Acht seo—

(a) do bhreisiú a fhéadfar a dhámhachtain ar sheirbhíseach
poiblí, is tagairtí iad do bhreisiú dá bhforáiltear sa scála
pá is infheidhme agus a fhéadfar a dhámhachtain ar an
seirbhíseach poiblí faoi réir an coinníoll nó na
coinníollacha a chomhlíonadh a cheanglaítear a
chomhlíonadh leis an scála pá, nó le ráiteas scríofa lena
rialaítear a oibriú, sula bhféadfar breisiú den sórt sin a
dhámhachtain, agus

(b) do phointe ar scála pá, déanfar iad a léamh dá réir sin.

2.—Leasaítear Acht 2009 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 2:

“Luach saothair
seirbhı́seach
poiblı́: laghdú,
le héifeacht ón
1 Iúil 2013, i
gcás seirbhı́sigh
phoiblı́ áirithe.

2A.—(1) San alt seo—

(a) déanfar aon tagairt d’fhoráil iomchuí,
seachas i gcás seirbhíseach poiblí lena
mbaineann alt 10(2) den Acht um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2013, a
léamh mar thagairt don fhoráil sin
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amhail mar atá éifeacht léi, faoi réir
aon ordachán a thugtar faoi alt 6, de
bhua oibriú alt 2;

(b) aon tagairt do luach saothair bliantúil
seirbhísigh phoiblí, is tagairt í do
bhuntuarastal bliantúil an tseirbhísigh
phoiblí, mar aon le haon liúntas
tréimhsiúil socraithe—

(i) atá ináirithe chun teideal pinsin de
chuid an tseirbhísigh phoiblí a
ríomh, agus

(ii) a íoctar leis an seirbhíseach poiblí
mar chuid dá luach saothair
bliantúil,

agus, chun críocha an ailt seo, beidh feidhm ag an
míniú ar ‘seirbhíseach poiblí’ in alt 1 amhail is dá
ndéanfaí, i mír (e) den mhíniú sin, na focail ‘a
ceapadh chun oifige breithiúnaí roimh thosach
feidhme alt 10 den Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú),
2011’ a fhágáil ar lár.

(2) Aon fhoráil iomchuí lena socraítear luach
saothair, nó aon chuid de luach saothair,
seirbhísigh phoiblí ar mó a luach saothair bliantúil
ná €65,000, measfar í a bheith leasaithe, le
héifeacht ar an agus ón 1 Iúil 2013, de réir an ailt
seo.

(3) I gcás go socraítear luach saothair
seirbhísigh phoiblí le foráil iomchuí, ansin measfar
an fhoráil iomchuí a bheith leasaithe ionas go
ndéanfar an luach saothair a laghdú de réir an
Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(4) I gcás go mbeadh de thoradh ar fho-ailt (2)
agus (3) agus an Tábla a ghabhann leis an alt seo
a fheidhmiú maidir le seirbhíseach poiblí luach
saothair bliantúil an tseirbhísigh phoiblí a laghdú
go dtí méid is lú ná €65,000, ansin ní oibreoidh na
fo-ailt sin agus an Tábla sin ach chun a luach
saothair bliantúil a laghdú go dtí €65,000.

(5) I gcás go bhfuil seirbhíseach poiblí i
dteideal, mar chuid dá luach saothair bliantúil, go
n-íoctar liúntas leis nó léi agus—

(a) nach aisíocaíocht ar aon chaiteachas
arna thabhú iarbhír an liúntas, agus

(b) go sloinntear an liúntas mar chéatadán
sonraithe nó mar chion sonraithe de
chuid eile de luach saothair (dá
ngairtear ‘buntuarastal’ san fho-alt
seo) seirbhísigh phoiblí lena
mbaineann an fhoráil iomchuí,
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ansin is é buntuarastal an tseirbhísigh phoiblí,
chun an méid is iníoctha mar an liúntas a ríomh, a
bhuntuarastal nó a buntuarastal arna laghdú de
réir fho-ailt (2) agus (3) agus an Tábla a ghabhann
leis an alt seo.

(6) Tá éifeacht leis an alt seo—

(a) d’ainneoin aon fhoráil—

(i) le haon Acht eile nó faoi,

(ii) le haon reacht, nó le haon
doiciméad eile a bhfuil an éifeacht
chéanna leis, de chuid ollscoile nó
foras eile tríú leibhéal, nó faoin
gcéanna,

(iii) le haon chiorclán nó le haon
ionstraim nó le haon doiciméad
eile, nó faoin gcéanna,

(iv) le haon chomhaontú nó socrú
conarthach i scríbhinn, nó faoin
gcéanna,

nó

(b) d’ainneoin aon chomhaontú, socrú nó
tuiscint ó bhéal nó aon ionchas.

An Tábla

Laghdú ar Luach Saothair Seirbhíseach Poiblí a
Thuilleann Breis agus €65,000

Méid bliantúlaithe an Luach An laghdú
Saothair

Suas le €80,000 5.5 faoin gcéad

Aon mhéid is mó ná €80,000 ach 8 faoin gcéad
nach mó ná €150,000

Aon mhéid is mó ná €150,000 9 faoin gcéad
ach nach mó ná €185,000

Aon mhéid is mó ná €185,000 10 faoin gcéad

Athrú ar luach
saothair
(seachas
buntuarastal)
nó ar am oibre
seirbhíseach
poiblí.

2B.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1997’ an tAcht um Eagrú Ama
Oibre, 1997;

ní fholaíonn ‘luach saothair’ buntuarastal;

tá le ‘am oibre’ an bhrí atá leis in Acht 1997.

(2) Aon chumhacht a thugtar le haon
achtachán, nó faoi aon achtachán, chun téarmaí
agus coinníollacha daoine is seirbhísigh phoiblí a
shocrú, féadfar, d’ainneoin aon ní dá dtagraítear i
bhfo-alt (3), í a fheidhmiú—
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(a) ionas go mbeidh de thoradh air go

mbeidh luach saothair is lú fabhar ag
na daoine sin, i leith na fostaíochta, na
hoifige nó an phoist a shealbhaíonn
siad sa chomhlacht seirbhíse poiblí
lena mbaineann, ná an luach saothair a
bhí á theachtadh acu díreach roimh an
gcumhacht a fheidhmiú, nó

(b) ionas go ndéanfar foráil gur mó, go
feadh méid sonraithe, am oibre na
ndaoine sin, cibé acu faoi threoir lae,
seachtaine nó míosa, san fhostaíocht,
san oifig nó sa phost a shealbhaíonn
siad sa chomhlacht seirbhíse poiblí
lena mbaineann ná an t-am oibre a
raibh foráil arna déanamh ina leith,
díreach roimh an gcumhacht a
fheidhmiú, gurbh é a n-am oibre san
fhostaíocht, san oifig nó sa phost sin é
(ach nach mó é ná an t-am oibre a
cheadaítear le hAcht 1997).

(3) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)—

(a) aon fhoráil—

(i) le haon Acht eile nó faoi,

(ii) le haon reacht, nó le haon
doiciméad eile a bhfuil an éifeacht
chéanna leis, de chuid ollscoile nó
foras eile tríú leibhéal, nó faoin
gcéanna,

(iii) le haon chiorclán nó le haon
ionstraim nó le haon doiciméad
eile, nó faoin gcéanna,

(iv) le haon chomhaontú nó socrú
conarthach i scríbhinn nó faoin
gcéanna,

nó

(b) aon chomhaontú, socrú nó tuiscint ó
bhéal nó aon ionchas.”.

3.—(1) Leasaítear an míniú ar “seirbhíseach poiblí” in alt 1
d’Acht 2009 trí “, faoi réir alt 2A (a cuireadh isteach leis an Acht um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013),”
a chur isteach i ndiaidh “ciallaíonn “seirbhíseach poiblí””.

(2) Leasaítear alt 4(1) d’Acht 2009 trí “nó 2A” a chur isteach i
ndiaidh “le halt 2”.

(3) Leasaítear alt 5 d’Acht 2009—

(a) i bhfo-alt (1), trí “nó 2A” a chur isteach i ndiaidh “le halt
2”, agus
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(b) i bhfo-alt (2), trí “nó 2A” a chur isteach i ndiaidh “alt 2”.

(4) Leasaítear alt 6 d’Acht 2009 trí “nó 2A” a chur isteach i
ndiaidh “alt 2” sa dá áit a bhfuil sé.

4.—Leasaítear an míniú ar “pinsinéir” in alt 1 d’Acht 2010 trí
“, faoi réir alt 2A (a cuireadh isteach leis an Acht um Bearta
Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013),” a chur
isteach i ndiaidh “ciallaíonn “pinsinéir” ”.

5.—(1) San alt seo, tá le “pinsean seirbhíse poiblí” an bhrí atá leis
in Acht 2010.

(2) I bhfo-alt (3), ciallaíonn “pinsinéir iomchuí” pinsinéir (de réir
bhrí Acht 2010), ar mó a phinsean seirbhíse poiblí bliantúil nó a
pinsean seirbhíse poiblí bliantúil ná €32,500, agus an tagairt seo do
phinsean seirbhíse poiblí bliantúil an phinsinéara is tagairt í dá
phinsean seirbhíse poiblí bliantúil nó dá pinsean seirbhíse poiblí
bliantúil mar atá sé arna laghdú de bhua oibriú Acht 2010 roimh an
Acht seo a rith.

(3) Le héifeacht ar an agus ón 1 Iúil 2013, leasaítear fo-alt (1)
d’alt 2 d’Acht 2010, i ndáil le pinsinéir iomchuí, tríd an Tábla a leanas
a chur in ionad an Tábla san fho-alt sin:

“AN TÁBLA

Pinsin Bhliantúla is mó ná €32,500

Méid bliantúlaithe pinsin An laghdú
seirbhíse poiblí

Suas le €12,000 Díolmhaithe

Aon mhéid is mó ná €12,000 ach 8 faoin gcéad
nach mó ná €24,000

Aon mhéid is mó ná €24,000 ach 12 faoin gcéad
nach mó ná €60,000

Aon mhéid is mó ná €60,000 ach 17 faoin gcéad
nach mó ná €100,000

Aon mhéid is mó ná €100,000 28 faoin gcéad

”.

(4) I gcás go mbeadh de thoradh ar an leasú a dhéantar le
fo-alt (3) a fheidhmiú maidir le pinsinéir méid bliantúlaithe a phinsin
seirbhíse poiblí nó a pinsin seirbhíse poiblí a laghdú go dtí méid is lú
ná €32,500, ansin ní oibreoidh an leasú a dhéantar leis an bhfo-alt
sin ach chun méid bliantúlaithe a phinsin seirbhíse poiblí nó a pinsin
seirbhíse poiblí a laghdú go dtí €32,500.

(5) Leasaítear Acht 2010 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 2:

“Daoine a
thagann chun
bheith ina
bpinsinéirí tar
éis an 29
Feabhra 2012:
laghdú ar
phinsean
seirbhíse
poiblí.

2A.—(1) Chun críocha an ailt seo—

(a) beidh feidhm ag an míniú ar ‘pinsinéir’
in alt 1 fara an modhnú go léifear
tagairtí don dáta iomchuí i míreanna
(b) agus (c) den mhíniú mar thagairtí
don 31 Lúnasa 2014 nó do cibé dáta
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eile a shonrófar de réir alt 9(1)(b)(ii)
den Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2013;

(b) ciallaíonn ‘pinsinéir iomchuí (tar éis an
29 Feabhra 2012)’, faoi réir fho-alt (2),
duine a tháinig chun bheith ina
phinsinéir nó ina pinsinéir tar éis an 29
Feabhra 2012, nó a thiocfaidh chun
bheith ina phinsinéir nó ina pinsinéir
tar éis an tAcht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2013 a rith, ach tráth nach
déanaí ná an 31 Lúnasa 2014 nó cibé
dáta eile a shonrófar de réir
alt9(1)(b)(ii) den Acht um Bearta
Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le
Leas an Phobail, 2013 agus ar mó a
phinsean bliantúil nó a pinsean
bliantúil (i gceachtar cás) ná €32,500.

(2) I bhfo-alt (1)(b), tabharfar neamhaird ar na
focail ‘ach tráth nach déanaí ná an 31 Lúnasa 2014
nó cibé dáta eile a shonrófar de réir alt 9(1)(b)(ii)
den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2013’ i gcás pinsinéir
a thagann faoi réim mhír (c) den mhíniú in alt 1
ar ‘pinsinéir’, mar atá feidhm ag an míniú sin de
bhua fho-alt (1)(a).

(3) Le héifeacht ar an agus ón 1 Iúil 2013,
déanfar méid bliantúlaithe pinsin seirbhíse poiblí
is iníoctha, de réir a theidil nó a teidil, le duine is
pinsinéir iomchuí (tar éis an 29 Feabhra 2012) a
laghdú de réir an Tábla san fho-alt seo.

An Tábla

Pinsin Bhliantúla Pinsinéirí Iomchuí (Tar éis an
29 Feabhra 2012)

Méid bliantúlaithe pinsin An laghdú
seirbhíse poiblí

Suas le €12,000 Díolmhaithe

Aon mhéid is mó ná €12,000 ach 2 faoin gcéad
nach mó ná €24,000

Aon mhéid is mó ná €24,000 ach 3 faoin gcéad
nach mó ná €60,000

Aon mhéid is mó ná €60,000 ach 5 faoin gcéad
nach mó ná €100,000

Aon mhéid is mó ná €100,000 8 faoin gcéad

(4) I gcás go mbeadh de thoradh ar fho-alt (3)
agus an Tábla san fho-alt sin a fheidhmiú maidir
le pinsinéir méid bliantúlaithe a phinsin seirbhíse
poiblí nó a pinsin seirbhíse poiblí a laghdú go dtí
méid is lú ná €32,500, ansin ní oibreoidh an fo-alt
sin agus an Tábla sin ach chun méid bliantúlaithe
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a phinsin seirbhíse poiblí nó a pinsin seirbhíse
poiblí a laghdú go dtí €32,500.

(5) Más rud go bhfuil dhá phinsean seirbhíse
poiblí nó níos mó, ar mó a méid bliantúil, á
nglacadh le chéile, ná €32,500, iníoctha le
pinsinéir, déanfar na pinsin sin go léir a
chomhiomlánú chun fo-alt (3) a fheidhmiú i ndáil
leis an bpinsinéir.

(6) I gcás go mbeidh ordú coigeartaithe pinsin
déanta i ndáil le pinsean seirbhíse poiblí, déanfar
méid bliantúlaithe an phinsin seirbhíse poiblí a
laghdú faoin alt seo sula n-íocfar é de réir
fhorálacha an choigeartaithe pinsin.

(7) Tá éifeacht leis an alt seo—

(a) d’ainneoin aon fhoráil—

(i) le haon achtachán eile nó faoi,

(ii) le haon reacht, nó le haon
doiciméad eile a bhfuil an éifeacht
chéanna leis, de chuid ollscoile nó
foras eile tríú leibhéal, nó faoin
gcéanna,

(iii) le haon scéim pinsean nó le haon
socrú pinsean, nó faoin gcéanna,

(iv) le haon chiorclán nó le haon
ionstraim nó le haon doiciméad
eile, nó faoin gcéanna,

(v) le haon chomhaontú nó socrú
conarthach i scríbhinn nó faoin
gcéanna, nó

(b) d’ainneoin aon chomhaontú, socrú nó
tuiscint ó bhéal nó aon ionchas.”.

6.—(1) Leasaítear an míniú ar “comhiomlánú pinsean seirbhíse
poiblí” (a cuireadh isteach le hAcht 2012) in alt 1 d’Acht 2010 trí
“nó fo-alt (5) d’alt 2A” a chur isteach i ndiaidh “faoi fho-alt (1A)
d’alt 2” agus trí “chun críocha fheidhm fho-alt (1) d’alt 2 nó fho-alt
(3) d’alt 2A, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “chun críocha
fheidhm fho-alt (1) den alt sin”.

(2) Leasaítear alt 2 d’Acht 2010 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1A):

“(1A) Más rud go bhfuil dhá phinsean seirbhíse poiblí nó
níos mó, ar mó a méid bliantúil, á nglacadh le chéile, ná €32,500,
iníoctha le pinsinéir, déanfar na pinsin sin go léir a
chomhiomlánú chun fo-alt (1) a fheidhmiú i ndáil leis an
bpinsinéir.”.

(3) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 3 d’Acht 2010:
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“3.—Ní dhéanfar difear le haon ní in alt 2 nó 2A do ríomh aon

teidil chun pinsin seirbhíse poiblí (lena n-áirítear teideal chun
cnapshuime agus teideal chun íocaíochtaí tréimhsiúla pinsin nó
sochar eile) ag duine—

(a) i gcás alt 2, is pinsinéir nó a thiocfaidh chun bheith
ina phinsinéir nó ina pinsinéir ar aon tráth nó ag aon
tráth roimh an dáta iomchuí nó, i gcás pinsinéir a
thagann faoi réim mhír (c) den mhíniú ar “pinsinéir”
in alt 1, ag aon tráth tar éis an dáta sin; agus

(b) i gcás alt 2A, a thagann faoi réim an mhínithe ar
‘pinsinéir iomchuí (tar éis an 29 Feabhra 2012)’ san
alt sin.”.

(4) Leasaítear na hailt seo a leanas d’Acht 2010:

(a) alt 4 (arna leasú le hAcht 2012);

(b) alt 5 (arna leasú le hAcht 2012);

(c) alt 6;

(d) alt 11; agus

(e) alt 12 (arna leasú le hAcht 2012),

trí “nó 2A” a chur isteach i ndiaidh “alt 2”, gach áit a bhfuil sé, agus
trí “nó 2A” a chur isteach i ndiaidh “le halt 2”, gach áit a bhfuil sé.

7.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus alt 8, ar feadh na
tréimhse 3 bliana dar tosach an 1 Iúil 2013—

(a) ní dhéanfar aon bhreisiú a dhámhachtain ar sheirbhíseach
poiblí; agus

(b) beidh oibriú an scála pá a bhfuil feidhm aige maidir le
seirbhíseach poiblí arna fhionraí,

agus is é an éifeacht a bheidh leis sin—

(i) gurb é an pointe ar an scála pá sin is infheidhme maidir le
seirbhíseach poiblí an 1 Iúil 2016 an pointe ab infheidhme
an 1 Iúil 2013 maidir leis nó léi, agus

(ii) gur faoi threoir sheirbhís an tseirbhísigh phoiblí ar an agus
ón 1 Iúil 2016 a bheidh oibriú an scála pá sin, ar an agus
ón 1 Iúil 2016, ach go bhfuil sé sin faoi réir fho-alt (2).

(2) Ní oibríonn fo-alt (1)(b)(ii) chun cibé méid de sheirbhís an
tseirbhísigh phoiblí, roimh an 1 Iúil 2013, a d’áireofaí chun críche an
bhreisithe eile is túisce a bheadh, murach fionraí an scála pá de bhua
fho-alt (1), le dámhachtain air nó uirthi an 1 Iúil 2013 nó dá éis a
eisiamh chun críche oibriú an scála pá.

(3) An tagairt i bhfo-alt (1) don scála pá is infheidhme maidir le
seirbhíseach poiblí (is seirbhíseach poiblí lena mbaineann an leasú a
luaitear anseo ina dhiaidh seo) is tagairt í don scála pá sin arna
choigeartú de bhua nó de dhroim an leasaithe ar Acht 2009 a
dhéantar le halt 2.
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(4) Chun amhras a sheachaint, tá éifeacht le fo-alt (1) i ndáil le

scála pá a bheidh, de dhroim seirbhíseach poiblí a cheapadh chuig
post nó de dhroim ardú céime chuig post a thabhairt dó nó di tar éis
an 1 Iúil 2013 (ach roimh an 1 Iúil 2016), le feidhmiú tar éis an 1 Iúil
2013 mar atá éifeacht leis i ndáil le scála pá is infheidhme maidir le
seirbhíseach poiblí ar an 1 Iúil 2013, ach tagairt do dháta cheapachán
sin nó dáta ardaithe céime sin an tseirbhísigh phoiblí a chur in ionad
na tagartha don 1 Iúil 2013 (sa dara háit a bhfuil sé) san fho-alt sin.

(5) D’ainneoin aon ní sna fo-ailt roimhe seo den alt seo—

(a) ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le seirbhíseach poiblí
ach amháin a mhéid a shonraítear sa chomhaontú, nó

(b) beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le seirbhíseach poiblí fara
cibé modhnuithe a shonraítear sa chomhaontú,

lena mbaineann comhaontú comhchoiteann agus ar comhaontú é—

(i) a bheidh arna chlárú de thuras na huaire leis an
gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais chun críocha an
ailt seo, agus

(ii) lena ndéantar foráil maidir le fo-alt (1) a fheidhmiú i ndáil
le seirbhíseach poiblí den sórt sin ar an modh a
thuairiscítear i mír (a) nó (b), de réir mar a bheidh.

(6) Féadfar comhaontú comhchoiteann chun críocha fho-alt (5) a
dhéanamh aon tráth (cibé acu roimh an 1 Iúil 2013 nó dá éis).

(7) San alt seo—

ciallaíonn “comhaontú comhchoiteann” comhaontú ag comhlacht
seirbhíse poiblí nó thar ceann comhlacht seirbhíse poiblí, ar thaobh
amháin, agus ag comhlacht nó ag comhlachtaí atá ionadaitheach do
na seirbhísigh phoiblí lena mbaineann an comhaontú, nó thar ceann
comhlacht nó comhlachtaí den sórt sin, ar an taobh eile;

tá le “seirbhíseach poiblí” an bhrí atá leis in Acht 2010.

8.—(1) Más rud é, maidir le seirbhíseach poiblí áirithe nó le
haicme nó grúpa áirithe seirbhíseach poiblí, gur deimhin leis an
Aire—

(a) go bhfuil imthosca eisceachtúla ann (de bharr gné nó
coinníoll áirithe dá bhfostaíocht, dá n-oifig nó dá bpost)
i leith an tseirbhísigh phoiblí, na haicme nó an ghrúpa sin
agus go n-eascródh éagothromas substaintiúil dá dheasca
sin, nó

(b) go mbeadh de thoradh ar aon dámhachtain faoi
chomhaontú eadrána, murach alt 7, go leasófaí scála pá
is infheidhme,

agus gur gá sna himthosca é, í nó iad a idirdhealú ó sheirbhísigh
phoiblí eile nó ó aicmí nó ó ghrúpaí eile seirbhíseach poiblí, de réir
mar a bheidh, ansin féadfaidh an tAire le hordachán, más dóigh leis
nó léi gur cóir agus gur cothromasach sna himthosca uile déanamh
amhlaidh—
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(i) an seirbhíseach poiblí, an aicme nó an grúpa sin a

dhíolmhú ó oibriú alt 7, go hiomlán nó a mhéid is cuí leis
an Aire, nó

(ii) oibriú alt 7 a mhodhnú chun dámhachtain breisithe a
cheadú ar cibé slí is cuí leis an Aire,

agus léifear forálacha alt 7 faoi réir aon ordachán den sórt sin.

(2) San alt seo, tá le “seirbhíseach poiblí” an bhrí atá leis in
Acht 2010.

9.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le duine ar sheirbhíseach poiblí é nó í tráth éigin
roimh an 1 Iúil 2013 ach atá ag fáil pinsin faoi scéim
pinsean seirbhíse poiblí an 1 Iúil 2013,

(b) maidir le duine ar sheirbhíseach poiblí é nó í an 1 Iúil 2013,
ach a scoireann de bheith ina sheirbhíseach poiblí nó ina
seirbhíseach poiblí—

(i) an 31 Lúnasa 2014 nó roimhe, nó

(ii) ar dháta is déanaí ná sin a shonróidh an tAire le hordú
de réir fho-alt (3), nó roimhe,

agus atá, ar scor dó nó di de bheith ina sheirbhíseach poiblí nó ina
seirbhíseach poiblí, i dteideal íocaíocht pinsin faoi scéim pinsean
seirbhíse poiblí i leith a sheirbhíse nó a seirbhíse mar sheirbhíseach
poiblí nó mar dhuine ba sheirbhíseach poiblí tráth éigin roimh an 31
Lúnasa 2014 nó cibé dáta is déanaí a shonrófar faoi fhomhír (ii) agus
a bhfuil sochar caomhnaithe aige nó aici i scéim pinsean seirbhíse
poiblí arb ar an dáta sin nó roimhe atá aois pinsin chaomhnaithe an
duine ann ina leith, agus

(c) maidir le duine a thagann chun bheith i dteideal íocaíocht
pinsin seirbhíse poiblí mar chéile, páirtnéir sibhialta nó
leanbh le hiarsheirbhíseach poiblí lenar bhain mír (a) nó
(b).

(2) Tabharfar neamhaird ar na nithe seo a leanas chun aon teideal
pinsin (lena n-áirítear teideal chun cnapshuime agus teideal chun
íocaíochtaí tréimhsiúla pinsin) atá ag duine lena mbaineann an t-alt
seo a ríomh—

(a) an leasú a dhéantar le halt 2 lena gcuirtear alt 2A isteach
in Acht 2009,

(b) aon fhionraí ar oibriú scála pá de bhua fho-alt (1) d’alt
7, nó

(c) feidhm fho-alt (1) d’alt 7 maidir le duine, ar an modh a
thuairiscítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (5) den alt sin,
le comhaontú comhchoiteann dá dtagraítear san fho-alt
sin (5).

(3) D’fhonn ordú a dhéanamh de bhun fho-alt (1)(b)(ii),
déanfaidh an tAire cibé saincheisteanna dlí, aoisliúntais agus
bainistithe pearsanra a dhéanann difear do chomhlachtaí seirbhíse
poiblí a chur i gcuntas is dóigh leis nó léi is cuí agus rachaidh sé nó
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sí i gcomhairle le haon chomhlacht nó duine eile is dóigh leis nó léi
is cuí.

(4) San alt seo—

tá le “páirtnéir sibhialta” an bhrí atá leis san Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

tá le “sochar caomhnaithe” an bhrí atá leis san Acht um Aoisliúntas
na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004;

ciallaíonn “aois pinsin chaomhnaithe”, i ndáil le sochar caomhnaithe
i scéim pinsean seirbhíse poiblí, aois an tseirbhísigh phoiblí nó an
iarsheirbhísigh phoiblí lena mbaineann ag a dtagann an sochar
caomhnaithe chun bheith iníoctha leis nó léi faoin scéim;

tá le “seirbhíseach poiblí” an bhrí atá leis in Acht 2010;

tá le “scéim pinsean seirbhíse poiblí” an bhrí atá leis san Acht um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009.

10.—(1) Leasaítear an Sceideal a ghabhann le hAcht 2009 tríd an
méid seo a leanas a scriosadh:

“21. An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród.

22. Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta.”.

(2) Maidir leis an scriosadh a dhéantar le fo-alt (1), ní bheidh
d’éifeacht leis go mbeidh feidhm ag alt 2 d’Acht 2009 maidir le duine
atá fostaithe ag ceachtar de na comhlachtaí a luaitear san fho-alt sin
nó a shealbhaíonn aon oifig nó post eile i gceachtar de na
comhlachtaí sin.

11.—(1) Le héifeacht ar an agus ón 1 Eanáir 2014, leasaítear alt 2
den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2009—

(a) i mír (d) d’fho-alt (3), trí “2014” a chur in ionad “2010”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Thábla D a
ghabhann le fo-alt (3):

“Tábla D

Méid an Luach Saothair Ráta na hasbhainte

Suas le €15,000 Díolmhaithe

Aon bharrachas is mó ná 2.5 faoin gcéad
€15,000 ach nach mó ná €20,000

Aon bharrachas is mó ná 10 faoin gcéad
€20,000 ach nach mó ná €60,000

Aon mhéid is mó ná €60,000 10.5 faoin gcéad

”,

(c) i bhfo-alt (3B), trí “2014” a chur in ionad “2012”, agus
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(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an Tábla a

ghabhann le fo-alt (3B):

“An Tábla

Méid an Luach Saothair Ráta na hasbhainte

Suas le €15,000 Díolmhaithe

Aon bharrachas is mó ná 2.5 faoin gcéad
€15,000 ach nach mó ná €20,000

Aon bharrachas is mó ná 10 faoin gcéad
€20,000 ach nach mó ná €60,000

Aon mhéid is mó ná €60,000 10.5 faoin gcéad

”.

12.—(1) Chun críocha an ailt seo is iad “na hAchtanna
iomchuí”—

(a) maidir le feidhm an ailt seo sa bhliain 2013—

(i) an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2009;

(ii) Acht 2009; agus

(iii) Acht 2010;

(b) maidir le feidhm an ailt seo sa bhliain 2014 agus sna blianta
dá héis—

(i) gach achtachán de na hachtacháin a shonraítear i mír
(a), agus

(ii) an tAcht seo.

(2) Roimh an 30 Meitheamh in 2013 agus gach bliain tar éis na
bliana 2013 déanfaidh an tAire—

(a) athbhreithniú ar oibriú, éifeachtacht agus tionchar na
nAchtanna iomchuí, ag féachaint do na dálaí
eacnamaíochta foriomlána sa Stát agus don iomaíochas
náisiúnta,

(b) breithniú i dtaobh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil gá i
gcónaí le haon fhorálacha de na hAchtanna iomchuí, ag
féachaint do chuspóirí na nAchtanna sin, d’ioncaim an
Stáit agus do thiomantais an Stáit i leith pá agus pinsean
seirbhíse poiblí,

(c) cibé fionnachtana is cuí leis nó léi a dhéanamh de dhroim
an athbhreithnithe agus an bhreithnithe, agus

(d) a chur faoi deara tuarascáil i scríbhinn a ullmhú agus a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas maidir lena
fhionnachtana nó lena fionnachtana de thoradh an
athbhreithnithe agus an bhreithnithe.

(3) Aisghairtear na forálacha seo leanas—
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(a) alt 13 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar

Mhaithe le Leas an Phobail, 2009;

(b) alt 7 d’Acht 2009; agus

(c) alt 10 d’Acht 2010.

(4) I gcás go mbeidh tús curtha le haon bheart a bheidh á
dhéanamh faoi fhoráil a shonraítear i bhfo-alt (3) ach nach mbeidh
sé curtha i gcrích roimh thosach feidhme an ailt seo, ansin féadfar
leanúint den bheart sin agus é a chur i gcrích faoi fho-alt (2).

13.—Féadfar an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 a ghairm den Acht seo.


