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AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE 2007

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2. Léiriú.

3. Tosach feidhme.

4. Aisghairm agus cúlghairm.

5. Treoracha.

6. Faisnéis a sholáthar.

7. Oibleagáid faisnéis a thabhairt maidir le húinéireacht.

8. Cionta agus pionóis.

9. Cionta a ionchúiseamh.

10. Costas ionchúiseamh.

11. Fíneálacha áirithe a íoc le húdaráis ionchúisimh.

12. Cosc.

13. Dualgas cruthúnais.

14. Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

15. Caiteachais an Aire.

16. Deontais ón Aire.

17. Scéimeanna cúnaimh airgeadais.

18. Rialacháin, orduithe agus ordacháin.

19. Fógraí a sheirbheáil.

20. Úinéirí, áititheoirí, etc.
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21. Cumhachtaí maidir le scrúdú, imscrúdú agus suirbhéireacht.

22. Cumhachtaí daoine údaraithe.

23. Teorainneacha ama.

24. Taifid.

25. An Clár.

26. Seirbhísí a sholáthar.

27. Feidhmeanna a aistriú nó a leathnú.

28. Faoiseamh urghaire.

29. Díolúine.

CUID 2

Feidhmeanna Ginearálta

30. Feidhmeanna ginearálta an Aire.

31. Cumhachtaí údaráis seirbhísí uisce.

32. Feidhmeanna ginearálta de chuid údarás seirbhísí uisce i
ndáil le seirbhísí uisce a sholáthar.

33. Ceangail le hoibreacha uisce nó le hoibreacha dramhuisce.

34. Treoirlínte agus cóid chleachtais.

35. Treoirlínte agus cóid chleachtais in imeachtaí coiriúla.

36. Plean straitéiseach um sheirbhísí uisce.

37. Feidhmeanna an Aire i ndáil le pleananna straitéiseacha
seirbhísí uisce.

38. Plean straitéiseach seirbhísí uisce nó aon athbhreithniú air a
chur i ngníomh.

39. Feidhmeanna a aistriú ó údaráis sláintíochta.

40. Seirbhísí uisce a sholáthar i gcomhpháirt.

41. Píopaí a shuiteáil.

42. Ceanglas oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a
cheangal.

43. Ceangail.

44. Ceangail seirbhíse a dheisiú.

45. Damáiste do phíopaí.

46. Oibleagáidí faoi achtacháin eile.

47. Faireachán agus iniúchadh.

48. Comhairle a ghlacadh.
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49. Léarscáil d’oibreacha.

50. Comhaontú chun dul i mbun oibreacha uisce nó oibreacha
dramhuisce atá beartaithe.

51. Briseadh sealadach ar sheirbhísí uisce.

52. Suimeanna atá dlite a ghnóthú.

CUID 3

Soláthar Uisce

53. Mí-úsáid soláthairtí uisce.

54. Dualgais ghinearálta úinéara.

55. Ceangal le soláthar uisce.

56. Uisce a chaomhnú.

57. Truailliú uisce.

58. Samplaí uisce a ghlacadh.

59. An chumhacht chun a ordú go ndúnfar foinse uisce
thruaillithe.

CUID 4

Dramhuisce

60. Oibreacha dramhuisce a chothabháil.

61. Ceangail dramhuisce.

62. Núiseanna i séaraigh, siltean áitribh, etc.

63. Scardadh chuig séaraigh a cheadúnú.

64. Socruithe idirthréimhseacha.

65. Athbhreithniú ar cheadúnas faoi alt 63.

66. Achomhairc i ndáil le hailt 63 agus 65.

67. Rialacháin chun críche ailt 63 agus 66.

68. Saoráidí séarachta le haghaidh soitheach, etc.

69. Cumhacht chun a dhearbhú gur séaraigh iad draenacha chun
críocha áirithe.

70. Dualgais ghinearálta úinéara nó áititheora.
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CUID 5

Méadair

71. Forléiriú (Cuid 5).

72. Méadair a sholáthar.

73. Feidhmíocht méadar.

74. Cur isteach ar mhéadair.

CUID 6

Seirbhísí Uisce Tuathúil

Caibidil 1

Forálacha Riaracháin Ginearálta

75. An Coiste Náisiúnta Seirbhísí Uisce Tuathúil.

76. Coistí seirbhísí uisce tuathúil contae.

77. Pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce tuathúil.

Caibidil 2

Seirbhísí uisce a mhaoirsiú

78. Freagracht údarás seirbhísí uisce.

79. Ceadúnais seirbhísí uisce.

80. Cinneadh gur gníomhaíocht incheadúnaithe seirbhísí uisce
gníomhaíocht.

81. Ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú.

82. Beidh údarás seirbhísí uisce ina údarás ceadúnúcháin.

83. Coinníollacha a ghabhann le ceadúnas seirbhísí uisce.

84. Athbhreithniú ar cheadúnas seirbhísí uisce.

85. Ceadúnas seirbhísí uisce a chúlghairm.

86. Cinneadh ó údarás seirbhísí uisce i ndáil le ceadúnais nó
iarratais ar cheadúnais.

87. Achomhairc i ndáil le hailt 81, 83, 84 agus 85.

88. Rialacháin chun críocha na Caibidle seo.

89. Coinníoll i gceadúnas seirbhísí uisce a shárú.

90. Ceadúnais ghaolmhara.

91. Oibriú nó bainistiú oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce
a ghlacadh ar láimh ar bhonn sealadach.

92. Trécheangal le seirbhísí etc.
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CUID 7

Forálacha Fála

93. Cumhacht chun talamh a fháil, etc.

94. Cumhachtaí fála a leathnú.

95. Údarás seirbhísí uisce do dhéanamh oibreacha uisce nó
oibreacha dramhuisce a thabhairt faoina chúram nó a
fháil le comhaontú.

96. Údarás seirbhísí uisce d’fháil oibreacha uisce nó oibreacha
dramhuisce go héigeantach.

CUID 8

Ilghnéitheach

Caibidil 1

Forálacha ilghnéitheacha maidir le seirbhísí uisce a sholáthar

97. Príomhphíopaí uisce, séaraigh, ceangail seirbhíse, agus cáblaí
agus sreanga gaolmhara a leagan.

98. Daoine eile d’athrú séarach agus píblínte.

99. Ordacháin bheartais ón Aire.

100. Orduithe éigeandála.

101. Gan feidhm a bheith ag reachtanna áirithe.

102. Cumhacht cumasúcháin.

103. An Bord do chinneadh táillí le haghaidh achomhairc áirithe.

104. Tógáil os cionn píopaí.

105. Cumhacht chun muirir a ghearradh agus a shocrú i leith
seirbhísí uisce nach seirbhísí uisce tí.

106. Rialacháin chun críche alt 105.

Caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha

107. Leasú ar Acht 1992.

108. Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do
Thithe 1981.

109. Leasú ar Acht 1977.

110. Méadú ar phionóis faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil
(Truailliú Uisce) 1977 agus 1990.

111. Pionóis a mhéadú faoi ailt 171 agus 172 den Acht Iascaigh
(Comhdhlúthú) 1959.

112. Leasú ar an Acht um Sholáthairtí Uisce 1942.
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113. Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais)
(Uimh. 2) 1983.

114. Leasú ar Acht 2000.

115. Leasú ar Acht 2001.

116. Leasú ar an Housing of the Working Classes Act 1885.

SCEIDEAL 1

Na hAchtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Cuspóirí Réamhchóireála Scardaidh

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na Seamlas 1988 1988, Uimh. 8

An tAcht um Thruailliú Aeir 1987 1987, Uimh. 6

Na hAchta um Réamhchúram in Aghaidh Aer-Ruathar
1939 agus 1946

Acht na nAinmhithe 1985 1985, Uimh. 11

Na hAchtanna Eadrána 1954 go 1980

Na hAchtanna Siltin Artairigh 1945 agus 1995

An tAcht Ealaíon 2003 2003, Uimh. 24

Bray Township Act 1866 29 & 30 Vic., c. 261

An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990 1990, Uimh. 3

Achtanna na gCanálacha 1986 agus 2005

An tAcht Corr-Thrádála 1995 1995, Uimh.19

Na hAchtanna um Chosaint Shibhialta 1939 go 2002

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta 1961 1961, Uimh. 41

An tAcht um Chaomhnú an Chósta 1963 1963. Uimh. 12

An tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002 2002, Uimh. 20

Na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 agus 1992

An tAcht um Rialú Capall 1996 1996, Uimh. 37

Na hAchtanna Cróinéirí 1962 agus 2005

Na hAchtanna um Shubstaintí Contúirteacha 1972 agus
1979

An tAcht um Láithreáin Thréigthe 1990 1990, Uimh. 14

Dublin Corporation Waterworks Act 1861 24 & 25 Vic., c. 172

Dublin Corporation Waterworks Act 1874 37 & 38 Vic., c. 142

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha
Cliath 1997 1997, Uimh. 7

An tAcht um Iompras Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh)
1987 1987, Uimh. 34

Na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2004

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992 1992, Uimh. 7

Na nAchtanna fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992 agus 2003

An tAcht um Stádas Comhionann 2000 2000, Uimh. 8

Acht na gComhphobal Eorpach 1972 1972, Uimh. 27

Na hAchtanna Airgeadais (Dleachtanna Máil) (Feithiclí)
1952 agus 1960

Na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003

Na hAchtanna Iascaigh 1959 go 2006

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997 1997, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959 1959, Uimh. 14

An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998 1998, Uimh. 29

Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

Na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir 1956
go 2003

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 2005

Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht Sláinte (Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú) 1960 1960, Uimh. 46

Achtanna na dTithe 1966 go 2004

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981 1981, Uimh. 37
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Na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe
1981 go 1992

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002 2002, Uimh. 9

Housing of the Working Classes Act 1885 53 & 54 Vic., c. 70

Achtanna na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos)
1982 agus 1983

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003 2003, Uimh. 31

An tAcht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2003 2003, Uimh. 15

Na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go 2003

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais) 1968 go 1992

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1936 1936, Uimh. 55

Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Comhar-Árachas) 1926
go 1935

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus
Fostaithe) 1926 go 1983

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta) 1975
agus 1987

Acht na nÚdarás Áitiúla (Oibreacha) 1949 1949, Uimh. 17

Na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2004

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2006

An tAcht Rialtais Áitiúla (Bailiú Rátaí) 1924 1924, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath) 1993 1993, Uimh. 31

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) 2000 2000, Uimh. 6

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh.
2) 1983 1983, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil (Foirgnimh Ilstóracha) 1988 1988, Uimh. 29

An tAcht Rialtais Áitiúil (Rátaí) 1970 1970, Uimh. 2

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1948 1948, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1962 1962, Uimh. 26

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1878
go 2001

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980 1980, Uimh. 8

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 1977, Uimh. 1

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977
agus 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú) 1990 1990, Uimh. 21

Na hAchtanna Díobhálacha Mailíseacha 1981 agus 1986

Na hAchtanna Méadreolaíochta 1980 go 1998

An tAcht um an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna) 2003 2003, Uimh. 39

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 go 2004

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997 1997, Uimh. 20

Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vic., c. 93

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006

An tAcht Pónaí (Soláthar agus Cothabháil) 1935 1935, Uimh. 17

Achtanna Toghchán an Uachtaráin 1992 go 2004

An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003 2003, Uimh. 27

Public Health Acts Amendment Act 1890 53 & 54 Vic., c. 59

Public Health Acts Amendment Act 1907 7 Edw. 7, c. 53

Public Health (Ireland) Act 1878 41 & 42 Vic., c. 52

Public Health (Ireland) Act 1896 59 & 60 Vic., c. 54
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Acht na mBóithre 1993 1993, Uimh. 14

Achtanna na mBóithre 1993 go 2001

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2006

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair 2005 2005, Uimh. 10

Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí)
1947 go 2001

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le hAghaidh
Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002, Uimh. 1

An tAcht um Athnuachan Baile 2000 2000, Uimh. 18

Na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta 1979 go 1999

Achtanna na nOllscoileanna 1997 agus 1999

An tAcht um Athnuachan Uirbeach 1998 1998, Uimh. 27

Na hAchtanna um Athnuachan Uirbeach 1986 agus 1987

An tAcht Luachála 2001 2001, Uimh. 13

Na hAchtanna Gairmoideachais 1930 go 2001

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996 1996, Uimh. 10

Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 go 2003

Water Rate Definition Act 1885 48 & 49 Vic., c. 34

An tAcht Soláthairtí Uisce 1942 1942, Uimh. 1

Waterworks Clauses Act 1847 10 & 11 Vic., c. 17

Waterworks Clauses Act 1863 26 & 27 Vic., c. 93
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Uimhir 30 de 2007

————————

AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE 2007

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, MAIDIR LE SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ UISCE;
DO THABHAIRT ÉIFEACHT D’IONSTRAIMÍ ÁIRITHE
ARNA nGLACADH AG INSTITIÚIDÍ DE CHUID NA
gCOMHPHOBAL EORPACH I LEITH NA SEIRBHÍSÍ SIN
AGUS, INA THEANNTA SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE LEASUITHE ILGHNÉITHEACHA AR NA
hACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE)
1977 AGUS 1990 AGUS AR AN ACHT IASCAIGH
(COMHDHLÚTHÚ) 1959 AGUS AR AN ACHT FÁN
nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL
1992 AGUS AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE A
BHAINEANN GO GINEARÁLTA LE SEIRBHÍSÍ UISCE
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[14 Bealtaine, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil 1992 go 2007 a ghairm de na hAchtanna fán
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992 agus 2003, d’alt
107 agus den fho-alt seo le chéile agus léifear le chéile iad mar aon
ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do
Thithe 1981 go 2007 a ghairm de na hAchtanna um Ghníomhaireacht
Airgeadais do Thithe 1981 go 1992, d’alt 108 agus den fho-alt seo le
chéile agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977
go 2007 a ghairm de na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce)
1977 agus 1990, d’ailt 109 agus 110 agus den fho-alt seo le chéile agus
léifear le chéile iad mar aon ní amháin.
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Léiriú.
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(5) Féadfar na hAchtanna Iascaigh 1959 go 2007 a ghairm de na
hAchtanna Iascaigh 1959 go 2006, d’alt 111 agus den fho-alt seo le
chéile agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

(6) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2007
a ghairm de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006,
d’alt 114 agus den fho-alt seo le chéile agus léifear le chéile iad mar
aon ní amháin.

(7) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2007 a ghairm
de na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2006, d’ailt 113 agus 115
agus den fho-alt seo le chéile agus léifear le chéile iad mar aon ní
amháin.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn “astógáil”, i ndáil le huisce atá in aon fhoinse uisce, aon
rud a dhéanamh ar rud é a fhágann go n-astógtar aon chuid den uisce
sin as an bhfoinse uisce sin, cibé acu go sealadach nó go buan, lena
n-áirítear aon rud a dhéanamh ar rud é a fhágann go n-astógtar an
t-uisce amhlaidh chun é a aistriú chuig foinse eile uisce;

ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí
Sláintíochta) 1962;

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce)
1977;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce)
(Leasú) 1990;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil 1992;

ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil 2001;

folaíonn “gabhálais”, i ndáil le hoibreacha uisce, le hoibreacha
dramhuisce, le príomhphíopa uisce, le séarach nó le píopa eile, aon
dúnphoill, sloic aerúcháin, liosanna iniúchóireachta, coraí nó
liosanna tuile, comhlaí, umair, loc-chomhlaí, caidhséir, píopaí
glantacháin nó stopchocaí lena n-aghaidh, aon innealra nó gaireas
eile atá deartha nó oiriúnaithe lena úsáid i dtaca le húsáid nó
cothabháil na n-oibreacha uisce, na n-oibreacha dramhuisce, an
phríomhphíopa uisce, an tséaraigh nó an phíopa eile, nó i dtaca le
húsáid nó cothabháil aon ghabhálais eile;

ciallaíonn “Gníomhaireacht” an Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil;

folaíonn “talmhaíocht” gairneoireacht, beachadóireacht, fás torthaí,
fás síolta, feirmeoireacht déiríochta, síolrú agus coinneáil beostoic
(lena n-áirítear muca, éanlaith agus aon chréatúr a choinnítear chun
bia, olann, craicne nó fionnadh a tháirgeadh, nó chun é a úsáid le
linn talamh a shaothrú), capaill a thraenáil agus stoc folaíochta a
thógáil, talamh a úsáid mar thalamh féaraigh, mar thalamh móinéir,
mar thalamh saileánaigh, mar ghairdíní margaidh agus mar
phlandlanna agus sadhlas a dhéanamh agus a stóráil;
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tá le “dobharshaothrú” an bhrí chéanna atá leis san Acht Iascaigh
(Leasú) 1997;

ciallaíonn “duine údaraithe” duine—

(a) arna cheapadh nó arna ceapadh i scríbhinn ag an Aire, ag
údarás seirbhísí uisce nó ag cibé duine eile a fhorordófar
chun bheith ina dhuine nó ina duine údaraithe chun
críocha an Achta seo nó chun críocha aon chuid nó alt
de, nó

(b) arna cheapadh nó arna ceapadh i scríbhinn chun bheith
ina dhuine nó ina duine údaraithe le rialacháin faoin
Acht seo ag duine a shonrófar sna rialacháin sin;

ciallaíonn “soláthróir údaraithe seirbhísí uisce”, nó aon abairt den
tsamhail chéanna, sealbhóir ceadúnais faoi Chuid 6, Caibidil 2, nó
duine lena mbaineann alt 79(4);

ciallaíonn “Bord” An Bord Pleanála;

folaíonn “muirear”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, táille;

tá le “forbairt” an bhrí a shanntar dó le halt 3 d’Acht 2000;

ciallaíonn “plean forbartha” plean forbartha arna ghlacadh faoi alt
9(1) d’Acht 2000;

ciallaíonn “córas dáiliúcháin” píopaí, agus feistis ghaolmhara, a
úsáidtear, nó atá le húsáid, de réir mar a bheidh, chun uisce a iompar
isteach in áitreabh amháin nó níos mó nó trí áitreabh amháin nó níos
mó (lena n-áirítear aon bhuacairí gaolmhara, idir bhuacairí
inmheánacha agus bhuacairí seachtracha), ar leith ón méid seo a
leanas—

(a) ceangal seirbhíse,

(b) i gcás é a bheith faoi úinéireacht ag aon údarás, soláthróir
nó duine díobh seo a leanas nó arna dhílsiú dó nó di nó
faoi rialú aige nó aici—

(i) údarás seirbhísí uisce,

(ii) soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó

(iii) duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le
húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce nó thar ceann údaráis nó soláthróra
den sórt sin,

agus, i gcás uisce a úsáidtear i gcúrsa monarúcháin, lena n-airítear
táirgeadh bia agus deochanna, folaíonn sé an pointe ina n-úsáidtear
uisce sa ghnóthas;

ciallaíonn “dramhuisce tí” dramhuisce a bhfuil a chomhdhéanamh
agus a thiúchan (bitheolaíoch agus ceimiceach) de chineál a scardtar
as teaghlach de ghnáth agus a thionscnaíonn go príomha ó
mheitibileacht an duine nó ó ghníomhaíochtaí an duine de chineál
tís ó lá go lá, lena n-áirítear níochán agus sláintíocht, ach ní fholaíonn
sé saillte, olaí, gréisc nó cáithníní bia a scardtar ó áitreabh i gcúrsa
seirbhís ghaolmhar a sholáthar nó trádáil ghaolmhar a sheoladh nó
le linn ullmhúchán a dhéanamh ina leith sin;
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ciallaíonn “draein” píopa siltin, nó córas píopaí den sórt sin agus
feistis ghaolmhara chun dramhuisce a bhailiú, ar píopa siltin é nach
bhfuil ar úinéireacht ag údarás seirbhísí uisce nó ag soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó ag duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce
i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce, nó thar a cheann, nach bhfuil dílsithe d’údarás
seirbhísí uisce nó do dhuine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i
gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce, nó thar a cheann, nó nach bhfuil faoi rialú údaráis
seirbhísí uisce nó duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt
le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce,
nó thar a cheann, agus nach ceangal seirbhíse é a úsáidtear, nó a atá
le húsáid, de réir mar a bheidh, chun dramhuisce a iompar isteach in
áitreabh amháin nó níos mó nó trí áitreabh amháin nó níos mó nó
chuig aon chóras cóireála dramhuisce ina ngintear an dramhuisce;

ciallaíonn “achtachán” Acht, Reacht nó Ionstraim Reachtúil nó aon
chuid d’Acht, de Reacht nó d’Ionstraim Reachtúil;

ciallaíonn “Creat-Treoir Uisce ón AE” Treoir 2000/60/CE an 23
Deireadh Fómhair 2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle lena mbunaítear creat le haghaidh gníomhaíochta
Chomhphobail sa réimse beartais uisce1;

ciallaíonn “screamhuisce” an t-uisce go léir faoi bhun dhromchla na
talún;

ciallaíonn “córas dáiliúcháin inmheánach” an chuid sin de chóras
dáiliúcháin atá laistigh de chúirtealáiste áitribh agus a úsáidtear chun
uisce a sholáthar lena ól ag daoine nó chun bia nó deochanna a
tháirgeadh;

folaíonn “talamh” aon déanmhas agus aon talamh atá faoi uisce (cibé
acu is uisce intíre nó uisce cósta é), aon fho-stratam talún, agus i ndáil
le talamh a fháil, aon phíopa a ghabhann trí thalamh, faoi thalamh nó
thar thalamh, nó aon leas nó ceart i dtalamh nó ar thalamh (lena n-
áirítear leas nó ceart arna dheonú ag an duine a fhaigheann an
talamh nó aon leas nó ceart a choinnítear ón duine sin);

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil;

folaíonn “faireachán” iniúchadh, tomhas, sampláil nó anailísiú, i
gceann tréimhsí nó go leanúnach;

ciallaíonn “gréasán” na hoibreacha arb iad an córas iad chun soláthar
uisce a dháileadh nó chun dramhuisce a bhailiú;

folaíonn “áititheoir” aon duine atá i dteideal áitreabh a áitiú agus
aon duine eile a bhfuil an t-áitreabh faoina rialú de thuras na huaire;

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le háitreabh, duine, seachas morgáistí nach
bhfuil i seilbh, ar duine é nó í atá i dteideal, ina cheart féin nó ina
ceart féin nó mar iontaobhaí nó mar ghníomhaire d’aon duine eile,
cíos an áitribh a fháil nó, i gcás nach bhfuil an t-áitreabh ligthe ar
cíos, a bheadh ina theideal sin dá mbeadh an t-áitreabh ligthe
amhlaidh;

tá le “luachanna paraiméadracha” an bhrí chéanna atá leis i dTreoir
98/83/CE an 13 Samhain 1998 ón gComhairle maidir le caighdeán an
uisce a bheartaítear lena ól ag daoine2;
1I.O. Uimh. L327, 22.12.2000, lch.1-73
2I.O. Uimh. L330/32, 05.12.98
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folaíonn “píopa”—

(a) aon séarach, príomhphíopa, ceangal seirbhíse, draein,
cainéal, caidhséar, píopa siltin, agus

(b) aon chóras píopaí, gabhálas agus feisteas gaolmhar den
sórt sin, lena n-áirítear méadair,

a úsáidtear, nó atá deartha nó beartaithe lena úsáid, chun uisce,
dramhuisce, dramhuisce tí nó eisilteach trádála a bhailiú, a stóráil, a
dháileadh nó a thomhas;

ciallaíonn “an prionsabal go n-íocann an truaillitheoir” an prionsabal
atá leagtha amach i Moladh 75/436/Euratom, CEGC, CEE an 3
Márta 1975 ón gComhairle3 i ndáil le leithroinnt costas agus
gníomhaíocht ag údaráis phoiblí maidir le cúrsaí comhshaoil;

folaíonn “áitreabh” aon fhoirgneamh, soitheach, feithicil, déanmhas
nó talamh (cibé acu atá nó nach bhfuil déanmhais ar an talamh agus
cibé acu atá nó nach bhfuil an talamh faoi uisce), agus aon ghléasra
nó gabhálais ghaolmhara ar an talamh sin nó faoi, nó aon
oidhreachtán faoi thionacht, mar aon le haon fhoirgnimh
sheachtracha agus cúirtealáiste;

ciallaíonn “forordú” forordú le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire
faoin Acht seo, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “údarás poiblí”:

(a) Aire den Rialtas;

(b) údarás áitiúil de réir bhrí Acht 2001;

(c) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn;

(d) údarás cuain de réir bhrí na nAchtanna Cuanta 1946 go
2005;

(e) cuideachta chuain faoi na hAchtanna Cuanta 1996 go
2005;

(f) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

(g) bord nó comhlacht eile (ach gan cuideachta faoi Achtanna
na gCuideachtaí a áireamh) arna bhunú le reacht nó
faoi reacht;

(h) cuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí ar cuideachta í
a bhfuil na scaireanna go léir inti á sealbhú—

(i) ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas
nó i gcomhpháirt le hAire den Rialtas,

(ii) ag stiúrthóirí arna gceapadh ag Aire den Rialtas, nó

(iii) ag bord, ag cuideachta nó ag comhlacht eile dá
dtagraítear i mír (g) nó i bhfomhír (i) nó (ii),

nó
3I.O. Uimh. L194, 25.07.1975, lch.1
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(i) aon duine eile de réir mar a bheidh forordaithe le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire chun críocha aon
fhorála den Acht seo;

ciallaíonn “ceangal seirbhíse” píopa soláthair uisce nó píopa siltin,
mar aon le haon ghabhálais agus feistis ghaolmhara, a shíneann ó
oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce go dtí ciumhais sheachtrach
theorainn cúirtealáiste áitribh, agus a úsáidtear, nó atá le húsáid, de
réir mar a bheidh, chun áitreabh amháin nó níos mó a cheangal le
hoibreacha uisce nó le hoibreacha dramhuisce, agus, i gcás ina n-
úsáidtear é, nó ina bhfuil sé le húsáid, chun níos mó ná áitreabh
amháin den sórt sin a cheangal, sínfidh sé go dtí ciumhais
sheachtrach theorainn chúirtealáiste an áitribh is faide ó na
hoibreacha uisce nó ó na hoibreacha dramhuisce sin;

tá le “séaracht” agus le “eisilteach séarachta” na bríonna a shanntar
dóibh le hAcht 1977;

ciallaíonn “séarach” píopaí siltin agus séaraigh de gach tuairisc, lena
n-áirítear séaraigh uisce báistí, atá ar úinéireacht ag údarás seirbhísí
uisce nó ag soláthróir údaraithe seirbhísí uisce nó ag duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce
nó le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó thar a cheann, atá
dílsithe d’údarás seirbhísí uisce nó do dhuine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le
soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó thar a cheann, nó atá faoi
rialú údaráis seirbhísí uisce nó duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce
i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce, nó thar a cheann, ach ní fholaíonn sé draein nó
ceangal seirbhíse;

ciallaíonn “foinse” aon loch, abhainn, sruthán, gaibhnithe uisce,
fuarán nó uiscíoch óna bhfaightear uisce, nó ónar féidir uisce a fháil
aon tráth;

ciallaíonn “uisce báistí” uisce fearthainne atá tar éis sileadh agus dul
isteach in aon phíopa;

ciallaíonn “déanmhas” aon fhoirgneamh, tógáil, déanmhas, tochailt,
nó ní eile a fhoirgnítear, a thógtar nó a dhéantar ar aon talamh nó
ann nó faoi, nó aon chuid de dhéanmhas arna mhíniú amhlaidh, agus,
i gcás ina gceadaíonn an comhthéacs é, folaíonn sé an talamh ar air,
ar ann nó ar faoi atá an déanmhas suite;

ciallaíonn “uisce dromchla” gach uisce fearthainne nó uisce eile nach
bhfuil i bpíopa, ach atá ar dhromchla na talún;

ciallaíonn “riachtanais theicniúla”, i ndáil le píopa agus i ndáil lena
fheistis, an toilleadh cuí le haghaidh leibhéal na húsáide a bhfuiltear
ag súil leis, agus na méideanna caighdeánacha ina ndéantar píopaí
agus feistis a mhonarú de ghnáth á gcur i gcuntas;

folaíonn “trádáil” talmhaíocht, dobharshaothrú agus aon taighde nó
turgnamh eolaíochta;

ciallaíonn “eisilteach trádála” eisilteach ó aon oibreacha, gaireas,
gléasra nó píopa siltin a úsáidtear chun aon leacht (cibé acu cóireáilte
nó neamhchóireáilte) a dhiúscairt chuig oibreacha dramhuisce, bíodh
nó ná bíodh cáithníní d’ábhar ar fuaidreamh ann, ar eisilteach é a
scardtar as áitreabh a úsáidtear chun aon trádáil nó tionscal (lena n-
áirítear mianadóireacht) a sheoladh, ach ní fholaíonn sé dramhuisce
tí nó uisce báistí;
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folaíonn “córais cóireála” córais lena ngabhann próisis fhisiceacha,
cheimiceacha, bhitheolaíocha nó theirmeacha, nó teaglamaí próiseas,
ar próisis iad a úsáidtear chun uisce nó dramhuisce, an sloda a thig
uathu, a chóireáil;

ciallaíonn “dramhuisce uirbeach” dramhuisce tí nó meascán de
dhramhuisce tí agus dramhuisce tionscail;

ciallaíonn “dramhuisce” séaracht, uisce báistí nó eisilteach eile a
scardtar, nó atá le scardadh, chuig draein, chuig ceangal seirbhíse nó
chuig séarach;

ciallaíonn “oibreacha dramhuisce” séaraigh agus a gcuid gabhálas,
agus gach gné fhisiceach ghaolmhar eile a úsáidtear chun dramhuisce
a bhailiú, a stóráil nó a chóireáil, agus aon talamh ghaolmhar, ar
nithe iad atá ar úinéireacht ag aon duine a sholáthraíonn seirbhísí
uisce nó a bheartaíonn seirbhísí uisce a sholáthar, nó atá dílsithe do
dhuine den sórt sin, faoina rialú nó arna úsáid aige nó aici;

ciallaíonn “príomhphíopa uisce” píopaí soláthair uisce atá ar
úinéireacht ag údarás seirbhísí uisce nó ag soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce nó ag duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i
gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce, nó thar a cheann, atá dílsithe d’údarás seirbhísí uisce
nó do dhuine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás
seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó thar a
cheann, nó atá faoi rialú údaráis seirbhísí uisce nó duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce
nó le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó thar a cheann, ach ní
fholaíonn sé píopaí, feistis agus fearais lena mbaineann na focail
“córas dáiliúcháin” nó “ceangal seirbhíse” arna léiriú san alt seo;

ciallaíonn “seirbhísí uisce” gach seirbhís, lena n-áirítear uisce atá
beartaithe lena óg ag daoine a sholáthar, ar seirbhísí iad lena
soláthraítear stóráil, cóireáil nó dáileadh uisce dromchla,
screamhuisce nó uisce arna sholáthar ag údarás seirbhísí uisce, nó
bailiú, stóráil, cóireáil nó diúscairt uisce dramhaíola, ach ní
fholaíonn sé—

(a) duine do sholáthar píopaí agus gabhálais ghaolmhara chun
uisce a dháileadh, nó dramhuisce a bhailiú, chun
éascaíocht a dhéanamh i leith ceangail duine eile, arna
dhéanamh ina dhiaidh sin ag soláthróir seirbhísí uisce, le
soláthar uisce nó le seirbhís bailithe dramhuisce, agus

(b) cibé díolúintí eile a fhorordóidh an tAire, chun críocha
fheidhm forálacha ceadúnúcháin faoi Chuid 6;

ciallaíonn “údarás seirbhísí uisce” Comhairle Contae nó Comhairle
Cathrach arna mhíniú in Acht 2001, agus, faoi réir cibé eisceachtaí a
fhorordófar, agus mar a gceadaíonn an comhthéacs é, aon tagairtí
d’údarás sláintíochta nó d’údarás áitiúil in aon reachtaíocht, a mhéid
a bhaineann siad le feidhmeanna an údaráis sin i ndáil le seirbhísí
uisce, measfar gur tagairtí iad d’údarás seirbhísí uisce;

tá le “uiscí” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1977;

ciallaíonn “oibreacha uisce” foinsí uisce, príomhphíopaí uisce agus a
ngabhálais, agus gach gné fhisiceach ghaolmhar eile a úsáidtear chun
dramhuisce a astógáil, a chóireáil, a stóráil nó a dháileadh, agus aon
talamh gaolmhar, ar nithe iad atá ar úinéireacht ag aon duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce nó a bheartaíonn seirbhísí uisce a
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sholáthar, nó atá dílsithe do dhuine den sórt sin, faoina rialú nó arna
n-úsáid aige nó aici;

folaíonn “oibreacha”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, oibreacha uisce agus oibreacha dramhuisce.

(2) Aon tagairt san Acht seo do shárú forála, folaíonn sí, más cuí,
tagairt do dhiúltú nó do mhainneachtain an fhoráil sin a
chomhlíonadh.

(3) Déanfar aon tagairt san Acht seo do sholáthar seirbhíse a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairtí don tseirbhís a thabhairt,
a chur ar fáil, a dheonú, a eisiúint nó a sholáthar ar shlí eile, agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

3.—Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar, le hordú nó le horduithe arna dhéanamh nó arna
ndéanamh ag an Aire faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir críche
nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh
chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

4.—(1) Aisghairtear na hAchtanna a shonraítear i Sceideal 1 a
mhéid a shonraítear i gcolún 3 den Sceideal sin os coinne lua an
Achta lena mbaineann.

(2) Cúlghairtear Airteagal 9 de na Rialacháin um Chóireáil
Dramh-Uisce Uirbigh 2001 (I.R. Uimh. 254 de 2001).

5.—Maidir leis an gcríoch ar chuici a achtaítear an tAcht seo,
áirítear inti éifeacht a thabhairt do cibé méid de na Treoracha seo a
leanas a bhaineann le seirbhísí uisce:

(a) Treoir 2004/22/CE an 31 Márta 2004 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle maidir le huirlisí tomhais4;

(b) Treoir 2001/42/CE an 27 Meitheamh 2001 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle maidir le héifeachtaí
pleananna agus clár áirithe ar an gcomhshaol a
mheasúnú5;

(c) Treoir 2000/60/CE an 23 Deireadh Fómhair 2000 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le
creat a bhunú le haghaidh gníomhaíochta Comhphobail i
réimse an bheartais uisce6;

(d) Treoir 98/83/CE an 3 Samhain 1998 ón gComhairle maidir
le caighdeán an uisce a bheartaítear lena ól ag an duine7;

(e) Treoir 98/15/CE an 27 Feabhra 1998 ón gCoimisiún lena
leasaítear Treoir 91/271/CEE i leith ceanglas áirithe arna
mbunú in Iarscríbhinn 1 den Treoir sin8;

(f) Treoir 91/676/CEE an 12 Nollaig 1991 ón gComhairle
maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú arb é níotráití ó
fhoinsí talmhaíochta is cúis leis9;

4I.O. Uimh. L135/1, 30.04.2004
5I.O. Uimh. L197/30, 21.07.2001
6I.O. Uimh. L327/1, 22.12.2000
7I.O. Uimh. L330/32, 05.12.1998
8I.O. Uimh. L67/29, 07.03.1998
9I.O. Uimh. L375/1, 31.12.1991
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(g) Treoir 91/271/CEE an 21 Bealtaine 1991 ón gComhairle
maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh10;

(h) Treoir 86/278/CEE an 12 Meitheamh 1986 ón gComhairle
maidir le cosaint an chomhshaoil, agus go háirithe cosaint
na hithreach, le linn sloda séarachais a bheith á úsáid sa
talmhaíocht11;

(i) Treoir 80/68/CEE an 17 Nollaig 1979 ón gComhairle
maidir le cosaint screamhuisce ar thruailliú arb é
substaintí contúirteacha áirithe is cúis leis12;

(j) Treoir 76/464/CEE an 4 Bealtaine 1976 ón gComhairle
maidir le truailliú arb é is cúis leis ná substaintí
contúirteacha áirithe arna scardadh isteach i
dtimpeallacht uisciúil an Chomhphobail13.

6.—(1) Féadfaidh an tAire, údarás seirbhísí uisce nó aon duine
forordaithe, chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo a chomhlíonadh, trí fhógra i scríbhinn arna thabhairt nó
arna sheirbheáil ar dhuine—

(a) a sholáthraíonn seirbhísí uisce,

(b) a dhéanann, chuireann faoi deara go ndéantar, nó a
cheadaíonn scardadh chuig draein, chuig ceangal
seirbhíse nó chuig oibreacha dramhuisce, nó

(c) a bhfuil soláthar uisce á fháil aige nó aici,

a cheangal ar an duine cibé taifid a choimeád nó, laistigh de cibé
tréimhse (nach giorra ná 14 lá) dar tosach an dáta a thugtar nó a
sheirbheáiltear an fógra agus a shonraítear san fhógra, cibé sonraí a
shonrófar amhlaidh i ndáil le haon cheann de na gníomhaíochtaí nó
na cleachtais sin agus cibé faisnéis eile (más ann) a mheasann sé nó
sí a bheith riachtanach chun críocha na bhfeidhmeanna sin a
thabhairt don Aire, d’údarás seirbhísí uisce nó d’aon duine
forordaithe eile i scríbhinn nó ar shlí eile de réir mar a shonrófar.

(2) Aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn aon ceanglas i bhfógra
faoin alt seo a chomhlíonadh,

(b) a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais den
sórt sin, faisnéis is eol dó nó di a bheith bréagach nó a
bheith míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt don
Aire, d’údarás seirbhísí uisce nó d’aon chomhlacht
forordaithe eile, nó

(c) i ndáil le hiarratas ar cheadúnas nó ar chead nó ar thoiliú,
nó i ndáil le hiarratas ar chúnamh airgeadais, nó i ndáil
le soláthar aon fhaisnéise a éilítear faoin Acht seo nó faoi
aon rialacháin faoin Acht seo, a sholáthróidh faisnéis is
eol dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach,

tá cion déanta aige nó aici.
10I.O. Uimh. L135/40, 30.05.1991
11I.O. Uimh. L181/6, 04.07.1986
12I.O. Uimh. L20/43, 26.01.1976
13I.O. Uimh. L129/23, 18.05.1976
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(3) I gcás ina gciontaítear duine i gcion faoin alt seo i ndáil le
soláthar faisnéise atá bréagach nó míthreorach i dtaca le hiarratas ar
cheadúnas faoin Acht seo, beidh aon cheadúnas a eisítear chuig an
duine sin de dhroim an iarratais ar maidir leis a tugadh an fhaisnéis
arna chúlghairm ó dháta an chiontaithe.

(4) Gan dochar d’alt 19(1)(f), féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh i ndáil le haon duine do sholáthar faisnéise nó doiciméad
i bhfoirm leictreonach chun críocha an Achta seo.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), maidir le rialacháin
faoin alt seo—

(a) féadfar socrú a dhéanamh leo—

(i) maidir leis na himthosca a shonrú ina bhféadfar
faisnéis nó doiciméid a sholáthar i bhfoirm
leictreonach,

(ii) maidir le ceanglais ghaolmhara, idir cheanglais
theicniúla agus ceanglais nós imeachta,

(iii) maidir le toiliú le faisnéis a thabhairt nó a fháil i
bhfoirm leictreonach,

(iv) maidir le faisnéis nó doiciméid arna tabhairt nó arna
dtabhairt i bhfoirm leictreonach a choimeád agus a
atáirgeadh, nó

(v) maidir le nithe gaolmhara agus coimhdeacha, agus

(b) féadfaidh feidhm a bheith acu maidir le haicme nó le
haicmí áirithe faisnéise nó doiciméid, nó féadfaidh
feidhm a bheith acu ar feadh tréimhse áirithe.

(6) Tá feidhm ag fo-alt (4) gan dochar d’aon achtachán eile lena
gceanglaítear nó lena gceadaítear doiciméid nó faisnéis eile a
thabhairt, a choimeád nó a thabhairt ar aird, de réir mar a bheidh,
de réir ceanglas sonraithe nós imeachta nó de réir teicneolaíochta
áirithe faisnéise.

(7) San alt seo, ciallaíonn “foirm leictreonach” faisnéis a ghintear,
a chuirtear in iúl, a phróiseáiltear, a sheoltar, a fhaightear, a
thaifeadtar, a stóráiltear nó a thaispeántar ar mhodh leictreonach
agus atá inúsáidte chun cóip nó atáirgeadh inléite a dhéanamh den
fhaisnéis sin atá curtha in iúl, ach ní fholaíonn sé faisnéis a chuirtear
in iúl i bhfoirm urlabhra, agus folaíonn modh leictreonach den sórt
sin teicneolaíocht leictreach, dhigiteach, mhaighnéadach, optúil,
leictreamaighnéadach, bhithmhéadrach agus fhótónach agus aon
chineál teicneolaíochta gaolmhaire eile.

7.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce nó duine forordaithe eile,
chun aon chríoch a bhaineann leis an Acht seo, trí fhógra i scríbhinn,
a cheangal ar áititheoir aon talún nó ar aon duine a fhaigheann cíos,
dó féin nó di féin nó do dhuine eile, as aon talamh sonraí maidir leis
na nithe seo a leanas a chur in iúl i scríbhinn dó nó di laistigh de
thréimhse shonraithe dar críoch tráth nach giorra ná 14 lá tar éis an
ceanglas sin a chur air nó uirthi—

(a) an t-eastát,
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(b) an leas nó an ceart ar dá bhua a áitíonn sé nó sí an talamh
sin nó a fhaigheann sé nó sí an cíos sin, de réir mar a
bheidh, agus

(c) ainm agus seoladh (a mhéid is eol dó nó di) gach duine
arb eol dó nó di ina leith eastát nó leas a bheith aige nó
aici sa talamh sin, nó ceart a bheith aige nó aici thairis
nó ann.

(2) Maidir le duine a gceanglaítear air nó uirthi aon sonraí a
sholáthar faoi fho-alt (1), ar duine é nó í—

(a) a mhainníonn na sonraí sin a sholáthar laistigh den
tréimhse shonraithe, nó

(b) le linn dó nó di na sonraí sin a lua, a dhéanann ráiteas arb
eol dó nó di ina leith go bhfuil sé bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha,

tá cion déanta aige nó aici.

8.—(1) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 19(4) nó 56(20)
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \100 a
chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 7(2), 30(7)(b), 30(10),
42(9)(a), 43(17), 45, 49(6), 56(4), 56(15), 56(18), 62(8), 72(6),
74(4)(b), 80(6) nó 104(12) dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná \5,000 a chur air nó uirthi.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 6(2), 33(3), 53(1), 55(1)(a),
55(11), 61(1)(a), 61(2), 61(12), 63(12)(a), 74(1) nó 74(3) dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(4) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 12(1), 22(7), 31(15),
31(20), 33(5), 54(6), 57, 58(4), 59(2), 60(2), 63(11), 63(17), 69(7),
70(10) nó 79(5) dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
\15,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi

(5) Le linn aon phionós a fhorchur faoi fho-alt (2), (3) nó (4),
déanfaidh an chúirt, go háirithe, aird a thabhairt ar an bpriacal go
ndéanfaí díobháil do shláinte an duine nó don chomhshaol, nó ar
mhéid na díobhála sin do shláinte an duine nó don chomhshaol, mar
gheall ar an ngníomh nó an neamhghníomh arb é an cion é, agus ar
an an bprionsabal go n-íocann an truaillitheoir.

(6) Faoi réir fho-alt (7), féadfaidh cúirt dlínse inniúla a ordú, suas
go teorainn a dlínse, go ndéanfaidh aon duine atá ciontach i gcion
faoin Acht seo, i dteannta aon phionóis arna fhorchur ag an gcúirt
de réir an ailt seo, na hoibreacha riachtanacha feabhais go léir a n-
ordóidh an chúirt ina leith go bhfuil siad riachtanach chun aon
damáiste arbh é an cion ba chúis leis a shlánú.
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(7) Má tá an duine a thionscain an t-ionchúiseamh toilteanach
cuid den obair feabhais riachtanach nó an obair sin go léir dhéanamh
agus má chuireann sé nó sí an méid sin in iúl don chúirt, féadfaidh
an chúirt a ordú go bhféadfaidh an duine an obair sin a dhéanamh,
nó socrú a dhéanamh go ndéanfar í thar ceann an duine sin nó i
gcomhpháirt leis nó léi, in ionad an pháirtí a ciontaíodh agus go
mbeidh costas na hoibre, arna dhéanamh ag an duine a thionscain
an t-ionchúiseamh, agus ar chomhaontaigh an chúirt ina leith go
raibh an obair sin riachtanach chun an damáiste a rinneadh de bharr
an chiona a shlánú.

9.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce imeachtaí a thionscnamh
i leith ciona faoin Acht seo (cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar
an cion ina limistéar feidhme).

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil
a dhéanamh go bhféadfaidh cibé duine a shonraítear sna rialacháin
(lena n-áirítear an tAire) imeachtaí a thionscnamh i leith ciona a
shonraítear amhlaidh.

(3) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith aon chiona faoin Acht seo a
thosú—

(a) aon tráth laistigh de 12 mhí ón dáta a rinneadh an cion,

(b) más rud é, tráth éagtha na tréimhse sin, go bhfuil an duine
a bhfuil na himeachtaí le tionscnamh ina choinne nó ina
coinne lasmuigh den Stát, laistigh de 6 mhí ón dáta a
thagann sé nó sí isteach sa Stát an chéad uair eile, nó

(c) aon tráth laistigh de 6 mhí ón dáta a thagann fianaise ar
iúl an duine a thionscnaíonn na himeachtaí ar fianaise í
is leor, i dtuairim an duine sin, chun gur cóir na
himeachtaí a thionscnamh,

cibé acu is déanaí, ar choinníoll nach dtosófar aon imeachtaí den sórt
sin tráth is déanaí ná 5 bliana ón dáta a rinneadh an cion lena
mbaineann.

(4) Chun críche an ailt seo, beidh deimhniú arna shíniú ag an
duine, nó thar ceann an duine nó i gcomhpháirt leis an duine, a
thionscnaíonn na himeachtaí, ar deimhniú é i dtaobh an dáta a
tháinig an fhianaise a bhaineann leis an gcion lena mbaineann ar a
iúl nó ar a hiúl, ina fhianaise prima facie agus, maidir le doiciméad a
airbheartaíonn gur deimhniú é arna eisiúint chun críche an fho-ailt
seo agus a bheith sínithe amhlaidh, measfar, in aon imeachtaí
dlíthiúla, gur síníodh amhlaidh é agus glacfar mar fhianaise é gan
cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurbh é nó gurbh í a
shínigh an deimhniú.

(5) I gcás ina mbeidh beirt duine nó níos mó faoi dhliteanas, de
bhua an Achta seo, i leith an damáiste chéanna, beidh siad faoi
dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach mar éagóiritheoirí
comhthráthacha de réir bhrí Chuid III den Acht um Dhliteanas
Sibhialta 1961.

10.—(1) I gcás ina gciontófar duine i gcion faoin Acht seo,
déanfaidh an chúirt, mura deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta
agus substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, a ordú don duine
costais agus caiteachais a íoc—
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(a) le húdarás seirbhísí uisce, nó

(b) le duine eile,

ar costais agus caiteachais iad, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh
an t-údarás seirbhísí uisce nó an duine eile i ndáil le himscrúdú, brath
agus ionchúiseamh an chiona.

(2) Maidir le costais agus caiteachais dá dtagraítear in bhfo-alt (1),
féadfaidh costais agus caiteachais arna dtabhú i ndáil le ceann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a bheith san áireamh
iontu:

(a) samplaí a ghlacadh;

(b) tástálacha a sheoladh;

(c) scrúduithe agus anailísithe; agus

(d) luach saothair agus caiteachais eile stiúrthóirí, fostaithe,
sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

11.—(1) I gcás ina bhforchuirfidh cúirt fíneáil, nó go
ndaingneoidh sí nó go n-athróidh sí fíneáil arna forchur ag cúirt eile,
i leith ciona faoin Acht seo, déanfaidh sí, ar iarratas a fháil ón údarás
seirbhísí uisce a thionscain an t-ionchúiseamh, nó ón duine a
shonraítear faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 9(2), de réir mar
a bheidh (ar iarratas é a dhéantar roimh an bhforchur, an daingniú
nó an athrú sin), a fhoráil le hordú go n-íocfar méid na fíneála leis
an údarás seirbhísí uisce nó leis an duine eile.

(2) Féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, nó an duine a
shonraítear faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 9(2), an íocaíocht
atá le híoc faoi fho-alt (1) a fhorfheidhmiú amhail is dá mba rud é
go raibh sí dlite ar scór foraithne nó ordaithe arna déanamh nó arna
dhéanamh ag an gcúirt in imeachtaí sibhialta.

12.—(1) Aon duine a dhéanfaidh—

(a) cosc nó bac a chur fheidhmiú cumhachtaí ag údarás
seirbhísí uisce nó nó ag aon duine forordaithe eile, ar
cumhachtaí iad a dhílsítear dó nó di faoin Acht seo nó dá
bhua, nó

(b) cosc nó bac a chur ar chomhlíonadh fhorálacha an Achta
seo nó, ar fhorálacha aon fhógra, ordacháin nó ordaithe
arna eisiúint faoin Acht seo, ag aon duine, lena n-áirítear
úinéir nó áititheoir áitribh,

tá cion déanta aige nó aici.

(2) Féadfaidh úinéir nó áititheoir áitribh lena mbaineann fo-alt
(1)(b) iarratas a dhéanamh chuig cúirt dlínse inniúla ar ordú i
gcoinne an duine a bhfuil an cosc nó an bac dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) á dhéanamh aige nó aici, á ordú don duine sin scor den chosc nó
den bhac a ndearnadh gearán ina thaobh.

(3) Ní dhéanfaidh ordú faoi fho-alt (2), nó diúltú ordú a dheonú
faoin bhfo-alt sin, difear d’aon cheanglas nó oibleagáid faoin Acht
seo ar úinéir nó ar áititheoir nó ar aon duine iomchuí eile.
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13.—In aon ionchúiseamh i leith ciona faoin Acht seo, beidh an
dualgas cruthúnais maidir le ceadúnas nó díolúine a bheith ar
marthain ar an duine a bheidh ag iarraidh leas a bhaint as an
gceadúnas nó as an díolúine.

14.—(1) I gcás cion faoin Acht seo a bheith déanta ag comhlacht
corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine
is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile den tsamhail sin de
chuid an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a
bheidh ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin,
chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe sin, ciontach i gcion agus
dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó
í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion
céadluaite.

(2) I gcás inarb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a
bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta sin, beidh feidhm ag fo-alt (1)
i ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i dtaca lena
fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail is dá mba
stiúrthóir de chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

15.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas.

16.—Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo, de réir mar
is cuí leis nó léi agus de réir cibé coinníollacha a chinnfidh sé nó sí,
deontais a thabhairt as airgead a sholáthróidh an tOireachtas—

(a) d’údarás seirbhísí uisce,

(b) d’aon duine a bhfuil seirbhísí uisce á soláthar aige nó aici
nó a bheartaíonn seirbhísí uisce a sholáthar,

(c) d’eagraíocht a dhéanann ionadaíocht do chomhar-ghrúpaí
nó do chomhlachais shaorálacha nó a dhéanann foirmiú
grúpaí nó comhlachas den sórt sin a chur chun cinn,

(d) d’eagraíocht a sheolann taighde nó a sholáthraíonn
faisnéis, comhairle nó oiliúint a bhaineann le seirbhísí
uisce, nó

(e) d’aon duine eile.

17.—(1) Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo, de réir
mar is cuí leis nó léi agus de réir aon rialachán a dhéanfar faoin alt
seo, scéimeanna cúnaimh airgeadais d’aon duine a dhéanamh.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo agus, gan dochar go ghinearáltacht an méid sin roimhe seo,
féadfar foráil a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo maidir leis an
méid seo a leanas—

(a) cuspóir nó críoch scéime,

(b) riarthóir scéime a cheapadh,

(c) méideanna cúnaimh airgeadais a shonrú,
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(d) na modhanna chun cúnamh airgeadais a chinneadh,

(e) na socruithe faireacháin, tuairiscithe agus cuntasaíochta,

(f) nósanna imeachta maidir le hiarratais,

(g) critéir cháilitheachta,

(h) ceanglais chánachais iomchuí a chomhlíonadh,

(i) nósanna imeachta ginearálta riaracháin,

(j) íocaíochtaí cúnaimh airgeadais a ghnóthú, nó

(k) aon nithe iarmhartacha nó coimhdeacha is gá chun scéim
a fheidhmiú go cuí.

(3) Féadfaidh an tAire scéim a dhéanamh chun scéim faoin alt
seo a leasú nó a chúlghairm.

18.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
an Achta seo, lena n-áirítear rialacháin chun aon ní nó rud a
fhorordú ar ní nó rud é dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó rud
atá forordaithe nó atá le forordú nó chun a chumasú go mbeidh
lánéifeacht le haon fhoráil den Acht seo.

(2) Féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo,
forálacha éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear foráil maidir le
ceanglais éagsúla nó díolúintí éagsúla, i ndáil le limistéir éagsúla,
imthosca éagsúla, aicmí éagsúla daoine nó seirbhísí uisce nó
gníomhaíochtaí eile.

(3) Gan dochar d’aon fhoráil eile den Acht seo, féadfar foráil a
dhéanamh le rialachán nó le hordú faoin Acht seo maidir le cibé
forálacha teagmhasacha, iarmhartacha, forlíontacha nó
idirthréimhseacha (lena n-áirítear forálacha chun leanúnachas aon
fhorála den Acht seo le haon fhoráil d’aon Acht nó ionstraim eile a
aisghairtear, a chúlghairtear, a leasaítear leis an Acht seo, nó a
ndéantar difear di ar shlí eile leis an Acht seo nó le haon rialachán
nó ordú arna dhéanamh faoi, a áirithiú) is dóigh leis an Aire a bheidh
cuí chun críocha an Achta seo nó aon rialachán nó ordaithe arna
dhéanamh faoi.

(4) Déanfar gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis
a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní
dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin rialachán.

19.—(1) Déanfar aon fhógra, nó aon doiciméad eile nó aon rud
eile, a cheanglaítear a sheirbheáil nó a thabhairt leis an Acht seo nó
faoin Acht seo, a dhíriú chuig an duine lena mbaineann agus
seirbheálfar nó tabharfar é ar aon cheann de na slite seo a leanas:

(a) trína dhíriú chuig an duine faoina ainm nó faoina hainm
agus trína sheachadadh air nó uirthi,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó ag a seolann sé nó sí gnó;
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(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
bheidh dírithe chuige nó chuici ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi nó ag a seolann sé nó sí gnó;

(d) más rud é go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheáil fógraí
tugtha ag an duine, trína fhágáil ag an seoladh sin nó trína
chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha, agus é dírithe
chuige nó chuici, chuig an seoladh sin;

(e) i gcás nach féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó ag a seolann sé nó sí gnó a fháil amach le fiosrú
réasúnach agus go gceanglaítear an fógra a sheirbheáil air
nó uirthi, nó a thabhairt dó nó di, i leith aon áitribh, trína
sheachadadh ar dhuine os cionn 16 bliana d’aois a bhfuil
cónaí air nó uirthi san áitreabh nó atá fostaithe san
áitreabh, nó trína ghreamú in áit fheiceálach ar an
áitreabh nó gar dó; nó

(f) i gcás ina mbeidh saoráid ann chun cóip den fhógra a fháil
trí phost leictreonach nó macasamhail den fhógra a fháil
trí mheán leictreonach ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine nó ag a seolann sé nó sí gnó, trí
chóip den fhógra a tharchur trí phost leictreonach nó trí
mhacasamhail den fhógra a tharchur tríd an meán sin
chuig an seoladh sin, ar choinníoll go ndéanfar an fógra
a sheirbheáil nó a thabhairt freisin ar aon cheann de na
slite eile dá dtagraítear san fho-alt seo seachas sa mhír
seo.

(2) I gcás nach féidir ainm an duine lena mbaineann a fháil amach
le fiosrú réasúnach, féadfar fógra faoin Acht seo a dhíriú chuig “an
t-áititheoir”, “an t-úinéir” nó “an duine i gceannas”, de réir mar a
bheidh.

(3) Chun críche an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta arna clárú faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a
phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

(4) Aon duine a dhéanann, aon tráth le linn na tréimhse 3 mhí tar
éis fógra a ghreamú faoi fho-alt (1)(e), an fógra a thabhairt chun
bealaigh, a dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach, tá cion
déanta aige nó aici.

(5) Gan dochar d’alt 20 agus chun críche fógra faoi alt 43(13),
92(2) nó 97(1)—

(a) i gcás nach féidir ainm an duine lena mbaineann a fháil
amach le fiosrú réasúnach, féadfar an fógra a dhíriú (cibé
slí ina sonrófar é)—

(i) chuig an duine a bhfuil an talamh nó an píopa dá
dtagraítear san fhógra ar úinéireacht aige nó aici nó
faoina rialú, nó

(ii) chuig an duine atá freagrach as an talamh nó as an
bpíopa dá dtagraítear san fhógra a chothabháil, a
dheisiú nó a athnuachan,

(b) i gcás nach féidir seoladh aon duine a bhfuil fógra faoi alt
43(13), 92(2) nó 97(1) dírithe chuige nó chuici a fháil
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amach le fiosrú réasúnach, ansin, féadfar seirbheáil an
fhógra a chur i gcrích—

(i) tríd an bhfógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil,

(ii) trí chóip den fhógra a ghreamú in áit fheiceálach sa
suíomh nó gar don suíomh ina bhfuil an obair dá
dtagraítear san fhógra le déanamh, agus

(iii) tríd an bhfógra a fhoilsiú i nuachtán a scaiptear sa
limistéar ina mbeidh an talamh nó an píopa dá
dtagraítear san fhógra suite.

20.—Aon uair, in aon imeachtaí faoin Acht seo, gur gá úinéir nó
áititheoir aon áitribh a lua, is leor é nó í a ainmniú mar “úinéir” nó
“áititheoir” an áitribh gan aon tuairisc eile a thabhairt.

21.—Beidh ag údarás seirbhísí uisce, agus ag aon duine a
bhforordófar feidhmeanna ina leith faoin Acht, na cumhachtaí sin
go léir maidir le scrúdú, imscrúdú agus suirbhéireacht is gá chun a
bhfeidhmeanna i ndáil leis an Acht seo a chomhlíonadh.

22.—(1) Féadfaidh an tAire, nó údarás seirbhísí uisce, nó cibé
duine eile a fhorordófar, duine a cheapadh chun bheith ina dhuine
údaraithe nó ina duine údaraithe chun críocha an Achta seo.

(2) Féadfaidh duine údaraithe, chun aon chríche a bhaineann leis
an Acht seo—

(a) gach tráth réasúnach, nó aon tráth má tá forais réasúnacha
aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil, nó bhféadfadh
sé go mbeidh, priacal ann do shláinte daoine nó don
chomhshaol ar priacal é a éiríonn as gníomhaíocht
seirbhísí uisce a sheoladh ag áitreabh, dul isteach in aon
áitreabh agus cibé daoine eile (lena n-áirítear comhalta
den Gharda Síochána) nó cibé trealamh a mheasfaidh sé
nó sí is gá a thabhairt isteach san áitreabh sin, nó

(b) aon tráth, má tá forais réasúnacha drochamhrais aige nó
aici go bhféadfadh priacal a bheith ann do shláinte daoine
nó don chomhshaol, nó go bhfuil cion faoin Acht seo á
dhéanamh nó ar tí a dhéanta, aon fheithicil a stopadh
agus dul isteach inti agus a cheangal ar thiománaí na
feithicle í a thabhairt go dtí áit arna hainmniú ag an duine
údaraithe, agus féadfaidh an duine údaraithe feithicil den
sórt sin a choinneáil san áit sin ar feadh cibé tréimhse a
mheasfaidh sé nó sí is gá, nó

(c) dul isteach in aon áitreabh agus iniúchadh a dhéanamh air
chun aon fhaisnéis a fháil a éileoidh an tAire, an t-údarás
seirbhísí uisce nó duine forordaithe eile, de réir mar a
bheidh, nó chun feidhm faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(3) Ní dhéanfaidh duine údaraithe, seachas le toiliú an áititheora,
dul isteach i dteaghais phríobháideach faoin alt seo mura rud é go
mbeidh barántas faighte aige nó aici ón gCúirt Dúiche faoi fho-alt
(8) á údarú dó nó di dul isteach amhlaidh.

(4) Tabharfar deimhniú a cheapacháin nó a ceapacháin do gach
duine údaraithe agus, le linn dó nó di aon chumhacht a thugtar dó
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nó di leis an Acht seo nó faoin Acht seo a fheidhmiú, déanfaidh an
duine údaraithe, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin
difear dó nó di é, an deimhniú sin a thabhairt ar aird don duine sin.

(5) Aon uair a rachaidh duine údaraithe isteach in aon áitreabh
nó in aon feithicle, faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a
leanas a dhéanamh—

(a) grianghraif a thógáil agus iniúchtaí a dhéanamh,

(b) tástálacha a dhéanamh agus samplaí a thógáil,

(c) faireachán a dhéanamh ar aon eisilteach, lena n-áirítear
eisilteach trádála nó ábhar eile atá in áitreabh nó a
scardtar as áitreabh,

(d) suirbhéanna a sheoladh, leibhéil a thógáil, tochailt a
dhéanamh agus scrúdú a dhéanamh ar dhoimhneacht
agus ar chineál na fo-ithreach,

(e) a cheangal go bhfágfar an t-áitreabh nó an fheithicil, nó
aon chuid den áitreabh nó aon ní san áitreabh nó san
fheithicil, gan cur isteach ar feadh cibé tréimhse ama a
shonróidh an duine údaraithe, ar tréimhse í—

(i) nach faide ná mar is gá le réasún, agus

(ii) a fhéadfaidh duine údaraithe a fhadú ó am go ham i
gcás inar gá sin chun críocha fhomhír (i),

(f) faisnéis a éileamh ó áititheoir ar an áitreabh nó ó aon
áititheoir san fheithicil nó ó aon duine atá ar fostú san
áitreabh nó ó aon duine eile san áitreabh,

(g) a cheangal go ndéanfar taifid nó doiciméid a thabhairt ar
aird nó taifid nó doiciméid a iniúchadh, nó cóipeanna a
dhéanamh d’aon taifid nó doiciméid nó sleachta a thógáil
astu nó aon doiciméid nó taifid a thabhairt chun siúil má
mheastar gur gá sin chun críocha iniúchta nó scrúdaithe,

(h) scrúdú a dhéanamh ar oibreacha,

(i) deisiúcháin nó oibreacha feabhais a dhéanamh,

(j) trealamh a athsholáthar nó a athnuachan,

(k) aon séarach, draein, príomh-phíopa uisce, córas
dáiliúcháin, ceangal seirbhíse nó gabhálais ghaolmhara a
shuiteáil nó cúrsa nó bail aon séaraigh, draenach, príomh-
phíopa uisce, córais dáiliúcháin, ceangail seirbhíse nó
gabhálas gaolmhar a fhionnadh, nó cothabháil,
deisiúcháin nó athnuachan a dhéanamh orthu, nó

(l) scrúduithe a dhéanamh chun a fhionnadh an bhfuil uisce
a sholáthraítear don áitreabh á chur amú, nó á thomhailt
i méideanna iomarcacha i gcoibhneas leis an gcríoch ar
lena haghaidh a soláthraíodh an t-uisce nó á úsáid chun
críoch seachas na críocha ar lena n-aghaidh a
soláthraíodh é,

ar nithe iad is dóigh leis an duine údaraithe is gá, ag féachaint do na
himthosca uile, chun aon fheidhm faoin Acht seo a fheidhmiú.
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(6) (a) Féadfaidh duine údaraithe a mheasann, tar éis dó nó di
fiosrúcháin a sheoladh de réir na gcumhachtaí a
sholáthraítear faoin alt seo, go bhfuil soláthar uisce nó
dramh-uisce nó aon bhonneagar gaolmhar ag áitreabh ina
phriacal, nó go gceadaíonn sé priacal do shláinte daoine
nó don chomhshaol, a ordú d’úinéir nó d’áititheoir an
áitribh cibé bearta a dhéanamh a mheasann an duine
údaraithe sin a bheith riachtanach chun deireadh a chur
leis an bpriacal sin

(b) Má mhainníonn an t-úinéir nó an t-áitritheoir dá
dtagraítear i mír (a) ordú ó dhuine údaraithe a
chomhlíonadh faoin bhfo-alt seo, féadfaidh an duine
údaraithe gach ní a dhéanamh is gá chun a chinntiú go
ndéantar na bearta a cheanglaítear a dhéanamh faoin
ordú agus beidh na costais arna dtabhú aige nó aici le
linn aon ní den sórt sin a dhéanamh inghnóthaithe aige
nó aici, nó ag an duine a cheap é nó í, ón úinéir nó ón
áititheoir.

(7) Aon duine—

(a) a dhiúltaíonn cead a thabhairt do dhuine údaraithe dul
isteach in aon áitreabh nó in aon fheithicil nó aon duine
nó trealamh a thabhairt leis nó léi i bhfeidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí,

(b) a choisceann nó a bhacann duine údaraithe i bhfeidhmiú
aon cheann dá chumhachtaí nó dá cumhachtaí,

(c) a dhéanann faisnéis is eol dó nó di a bheith bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt do dhuine
údaraithe, d’údarás seirbhísí uisce iomchuí nó don Bhord,
faisnéis, nó

(d) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn aon ordú nó riachtanas
duine údaraithe a chomhlíonadh,

tá cion déanta aige nó aici.

(8) (a) Más rud é go gcoisctear duine údaraithe, i bhfeidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo, ar dhul
isteach in aon áitreabh nó go bhfuil cúis aige nó aici chun
a chreidiúint go bhféadfadh fianaise a bhaineann le cion
amhrasta faoin Acht seo a bheith ann in aon áitreabh
agus go bhféadfadh sé go ndéanfar an fhianaise a
thabhairt chun bealaigh as an áitreabh sin nó a díothú,
nó más rud é go bhfuil cúis ag an duine údaraithe chun a
chreidiúint go bhfuil priacal suntasach láithreach ann do
shláinte daoine nó don chomhshaol, féadfaidh an duine
údaraithe nó an duine a cheap é nó í iarratas a dhéanamh
chun na Cúirte Dúiche ar bharántas faoin bhfo-alt seo á
údarú don duine údaraithe dul isteach ar an áitreabh nó
san áitreabh.

(b) Más rud é, tar éis iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
Dúiche faoin bhfo-alt seo, gur deimhin leis an gCúirt
Dúiche, ar fhaisnéis faoi mhionn ón duine údaraithe go
ndearnadh é nó í a chosc ar dhul isteach in áitreabh,
féadfaidh an Chúirt barántas a eisiúint á údarú don duine
sin, más cuí leis an gCúirt, duine údaraithe eile nó
comhalta den Gharda Síochána in éineacht leis nó léi, de
réir mar a shonrófar sa bharántas, dul isteach, tar éis an
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barántas a thabhairt ar aird má iarrtar amhlaidh, le
forneart más gá, san áitreabh lena mbaineann, aon tráth
nó tráthanna laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an
bharántais agus na cumhachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt
(5) nó (6) a fheidhmiú.

(9) Féadfaidh duine údaraithe, i bhfeidhmiú aon chumhachta a
thugtar dó nó di leis an Acht seo, ar cumhacht í lena ngabhann aon
fheithicil a thabhairt chuig aon áit, nó más rud é gceapann sé nó sí
go gcuirfear aon chosc air nó uirthi le linn aon chumhacht eile a
thugtar dó nó di leis an Acht seo nó faoi a fheidhmiú, a iarraidh ar
chomhalta den Gharda Síochána cabhrú leis nó léi i bhfeidhmiú na
cumhachta sin agus déanfaidh aon chomhalta den Gharda Síochána
a n-iarrfaidh sé nó sí air nó uirthi déanamh amhlaidh an iarraidh sin
a chomhlíonadh.

(10) Féadfaidh duine údaraithe dul isteach ar thalamh d’fhonn
measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht na talún le haghaidh aon
ghníomhaíochta, nó le haghaidh úsáide i dtaca le haon
ghníomhaíocht, arna húdarú faoin Acht seo agus beidh an dul isteach
sin faoi réir fhorálacha iomchuí alt 252 d’Acht 2000 amhail is dá mba
rud é gur dul isteach faoin alt sin é.

(11) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche an ailt
seo chun foráil a dhéanamh maidir le haon cheann nó gach ceann de
na nithe seo a leanas:

(a) samplaí a thógáil agus tástálacha, scrúduithe agus anailísí
a dhéanamh;

(b) sonrú na n-aicmí daoine a bheidh freagrach as samplaí a
thógáil agus as tástálacha a dhéanamh, as scrúduithe agus
as anailísí;

(c) sonrú an deimhnithe nó na fianaise eile atá le tabhairt i
dtaobh thoradh aon tástála, scrúdaithe nó anailíse den
sórt sin agus na haicme nó na n-aicmí daoine a bhfuil an
deimhniú nó an fhianaise sin le tabhairt acu; nó

(d) aon nithe iarmhartacha nó coimhdeacha.

(12) Beidh aon deimhniú nó fianaise eile a thabharfar, nó a
bheidh le tabhairt, i ndáil le haon tástáil, scrúdú nó anailís ar aon
sampla, ina fhianaise nó ina fianaise i ndáil leis an sampla sin, gan
tuilleadh cruthúnais, ar thoradh na tástála, an scrúdaithe nó na
hanailíse, go dtí go suífear a mhalairt

23.—(1) Más rud é, mar gheall ar aon fhoráil den Acht seo, nó
d’aon rialachán arna dhéanamh faoin Acht seo, nó d’aon fhógra arna
sheirbheáil faoin Acht seo, go gcumasaítear uiríll a dhéanamh, nó go
gceanglaítear doiciméid, sonraí nó faisnéis eile a thabhairt, roimh
dheireadh tréimhse sonraithe agus gur Satharn nó Domhnach nó lá
saoire bainc (de réir bhrí an Achta um Eagrú Ama Oibre 1997), nó
aon lá eile atá príomhoifig an údaráis seirbhísí uisce lena mbaineann
nó an duine fhorordaithe eile (de réir mar a bheidh) dúnta, an lá
deireanach den tréimhse sin, measfar na huiríll, na doiciméid, na
sonraí nó an fhaisnéis eile (de réir mar a bheidh) a bheith faighte
roimh dheireadh na tréimhse sin má fhaigheann an t-údarás seirbhísí
uisce nó an duine forordaithe eile na nithe sin ar an gcéad lá i ndiaidh
an lae sin atá príomhoifig an údaráis seribhísí uisce nó an duine
fhorordaithe eile ar oscailt.
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(2) San alt seo, folaíonn “uiríll” agóidí, aighneachtaí agus
tuairimí.

24.—(1) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce nó aon duine
forordaithe eile taifid a bhunú agus a choimeád chun críocha an
Achta seo.

(2) Féadfar na taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhunú agus
a choimeád i bhfoirm nach bhfuil inléite más féidir iad a athrú go
foirm inléite.

(3) In aon imeachtaí arna dtionscnamh faoin Acht seo beidh
deimhniú arna shíniú ag duine údaraithe agus ina bhfuil faisnéis a
luaitear ina leith gur tógadh as taifid arna gcoimeád faoin alt seo í
ag údarás seirbhísí uisce nó ag aon duine fhorordaithe eile inghlactha
mar fhianaise ar na fíorais atá luaite sa deimhniú.

(4) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn gur
deimhniú é faoi fho-alt (3), measfar, mura rud é go suífear a mhalairt,
gur deimhniú den sórt sin é agus gur shínigh duine údaraithe é.

(5) In aon imeachtaí, beidh doiciméad a airbheartaíonn gur cóip
d’fhógra, d’ordú, de cheadúnas nó de thaifead eile é agus gur
dheimhnigh duine údaraithe gur cóip dhílis den fhógra, den ordú,
den cheadúnas nó den taifead eile é, inghlactha mar fhianaise ar an
bhfógra, ar an ordú, ar an gceadúnas nó ar an taifead sin.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo, lena n-áirítear rialacháin chun ceanglais a fhorchur maidir le
taifid shonraithe arna ndéanamh faoin alt seo a choinneáil agus
maidir le socrú a dhéanamh i dtaca le formáid na dtaifead sin.

25.—(1) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce agus aon duine
forordaithe eile, a luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an ailt
seo, clár a bhunú agus a choimeád chun críocha an Achta seo, agus
déanfaidh sé na taifid agus na breisithe a fhorordófar, ó am go ham,
a thaifeadadh sa chlár.

(2) Déanfar clár faoin alt seo a choinneáil i bpríomhoifig an
údaráis seirbhísí uisce lena mbaineann, nó i bpríomhoifig aon duine
forordaithe eile, agus cuirfear ar fáil é lena iniúchadh ag aon duine
é le linn uaireanta oifige.

(3) I gcás ina ndéanfar iarraidh chuig údarás seirbhísí uisce, nó
chuig aon duine forordaithe eile, ar chóip de thaifead sa chlár arna
choimeád aige nó aici faoin alt seo, déanfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce, nó an duine forordaithe eile, cóip den sórt sin a eisiúint chuig
an iarratasóir, tar éis don iarratasóir táille a íoc má cheanglaítear
amhlaidh ar táille í de cibé méid a chinnfear (nach mó ná an costas
réasúnach a ghabhann leis an gcóip a dhéanamh).

(4) Gach doiciméad a airbheartaíonn gur cóip é de thaifead i gclár
arna choimeád ag údarás seirbhísí uisce, nó ag duine forordaithe eile,
agus a airbheartaíonn a bheith deimhnithe mar chóip dhílis den
taifead ag oifigeach de chuid an údaráis seirbhísí uisce, nó de chuid
duine fhorordaithe eile, glacfar leis, gan cruthúnas ar shíniú an duine
a airbheartaíonn gurbh é nó í a dheimhnigh é amhlaidh nó gurbh é
an t-oifigeach sin é nó gurbh í an t-oifigeach sin í, mar fhianaise in
aon imeachtaí dlíthiúla agus measfar, go dtí go gcruthaítear a
mhalairt, gur cóip dhílis é den taifead agus gur fianaise é ar théarmaí
an taifid.
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(5) Féadfar fianaise ar thaifead i gclár faoin alt seo a thabhairt trí
chóip de arna deimhniú faoin alt seo a thabhairt ar aird agus ní gá
an clár é féin a thabhairt ar aird.

(6) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce, nó duine forordaithe eile, ar
cibé modh agus ag cibé tráthanna a fhorordófar, fógra a thabhairt
don Aire, nó do dhuine forordaithe eile, i dtaobh cibé sonraí a
fhorordófar ar sonraí iad atá arna dtaifeadadh i gclár a choimeádtar
faoin alt seo.

(7) (a) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce nó duine forordaithe eile
clár a choinneáil faoin alt seo ar shlí seachas i bhfoirm
inléite ionas gur féidir an clár a úsáid chun cóip inléite
nó leagan atáirgthe inléite d’aon taifead sa chlár a
dhéanamh.

(b) Déanfar tagairtí san alt seo do chóip de thaifead i gclár
faoin alt seo a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí
do chóip inléite nó do leagan atáirgthe inléite den sórt
sin.

(8) Féadaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun ceanglas a
fhorchur maidir taifeadadh faisnéise sonraithe chun críocha an ailt
seo agus féadfaidh sé nó sí formáid na dtaifead sin a fhorordú.

26.—(1) Chun a chumasú d’údarás seirbhísí uisce nó d’aon duine
forordaithe eile a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh an
tAire seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí foirne) a sholáthar don
údarás seirbhísí uisce, nó don duine forordaithe eile, ar cibé téarmaí
agus coinníollacha a chomhaontófar (lena n-áirítear íocaíocht i leith
seirbhísí sin) agus féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce nó an duine
forordaithe eile leas a bhaint as na seirbhísí sin.

(2) Féadfaidh údarás seirbhísí seirbhísí uisce (lena n-áirítear
seirbhísí foirne) a sholáthar don Aire, d’údarás eile seirbhísí uisce,
nó d’aon duine eile, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a
chomhaontófar (lena n-áirítear íocaíocht i leith seirbhísí sin), agus
féadfaidh an tAire, an t-údarás eile seirbhísí uisce nó an duine eile
leas a bhaint as na seirbhísí sin.

(3) Féadfaidh údarás poiblí aon seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí
foirne) a sholáthar don Aire, d’údarás seirbhísí uisce, nó d’aon duine
forordaithe ar seirbhísí iad atá ag teastáil ón Aire nó ón údarás
seirbhísí uisce nó ón duine forordaithe eile chun aon cheann dá
fheidhmeanna nó dá feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh
agus féadfar iad a sholáthar ar cibé téarmaí agus coinníollacha a
chomhaontófar (lena n-áirítear íocaíocht i leith na seirbhísí sin) agus
féadfaidh an tAire, an t-údarás seirbhísí uisce nó an duine
forordaithe eile leas a bhaint as na seirbhísí sin.

27.—(1) Faoi réir fho-alt (2), agus ar choinníoll gur deimhin leis
an Aire go n-áiritheofar cuntasacht dhaonlathach i gcomhair na
feidhme lena mbaineann, más rud é gur deimhin leis an Aire—

(a) go bhféadfadh an tAire nó duine forordaithe eile aon
fheidhm a thugtar d’údarás seirbhísí uisce leis an Acht
seo a chomhlíonadh go héifeachtach in ionad nó i
dteannta an údaráis an údaráis seirbhísí uisce,
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(b) go bhféadfadh údarás seirbhísí uisce nó duine forordaithe
eile aon fheidhm a thugtar don Aire a chomhlíonadh in
ionad nó i dteannta an údaráis,

féadfaidh an tAire a fhorordú go bhféadfaidh an tAire, údarás
seirbhísí uisce nó duine forordaithe eile an fheidhm a chomhlíonadh
le héifeacht ó dháta forordaithe.

(2) Chun críocha an ailt seo, rachaidh an tAire i gcomhairle leis
an údarás seirbhísí uisce agus le haon duine forordaithe eile sula
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (1).

(3) Aon uair atá rialacháin faoi fho-alt (1) i ngníomh i ndáil le
feidhm áirithe, déanfar tagairt san Acht seo nó in aon achtachán eile
d’údarás seirbhísí uisce a fhorléiriú, más cuí, mar thagairt don Aire,
nó don duine forordaithe, de réir mar a bheidh, agus is feidhm de
chuid an Aire, nó de chuid an duine fhorordaithe, de réir mar a
bheidh, an fheidhm lena mbaineann na rialacháin.

(4) Aon uair atá rialacháin faoi fho-alt (1) i ngníomh i ndáil le
feidhm áirithe, déanfar tagairt san Acht seo nó in aon achtachán eile
don Aire a fhorléiriú, más cuí, mar thagairt d’údarás seirbhísí uisce,
nó do dhuine eile forordaithe, agus is feidhm de chuid an údaráis
seirbhísí uisce, nó de chuid an duine fhorordaithe, de réir mar a
bheidh, an fheidhm lena mbaineann na rialacháin.

28.—(1) Más rud é, tar éis d’údarás seirbhísí uisce iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte, gur deimhin leis an gCúirt gur
mhainnigh aon duine ceanglas de chuid an Achta seo nó faoin Acht
seo a chomhlíonadh, agus gurb é an mhainneachtain, nó go
bhféadfadh sé gurb é an mhainneachtain, is cúis le priacal do shláinte
daoine nó don chomhshaol, féadfaidh sí le hordú—

(a) a ordú don duine an ceanglas a chomhlíonadh, agus

(b) cibé foráil eile a dhéanamh, lena n-áirítear foráil maidir le
costais a íoc, de réir mar is cuí leis an gCúirt.

(2) Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas ar ordú faoin alt seo agus
féadfaidh an Ard-Chúirt, nuair a bheidh an t-ábhar á bhreithniú aici,
cibé ordú eatramhach nó idirbhreitheach a dhéanamh is cuí léi.

(3) Maidir le hiarratas ar ordú faoin alt seo, féadfar é a dhéanamh
cibé acu a bhí nó nach raibh ionchúiseamh ann mar gheall ar chion
faoin Acht seo i ndáil leis an ngníomhaíocht lena mbaineann agus ní
dhéanfaidh sé dochar do thionscnamh ionchúisimh mar gheall ar
chion faoin Acht seo i ndáil leis an ngníomhaíocht lena mbaineann.

29.—(1) Ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachta eile ann i
gcoinne an Aire, i gcoinne údaráis seirbhísí uisce nó i gcoinne duine
fhorordaithe eile nó ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachta eile
insaothraithe i gcoinne an Aire nó i gcoinne údaráis seirbhísí uisce
nó i gcoinne duine fhorordaithe eile, chun damáistí a ghnóthú i leith
aon díobhála do dhaoine nó damáiste do mhaoin nó caillteanais eile
a líomhnaítear gurb é ba chúis léi nó leis—

(a) mainneachtain aon chumhacht a fheidhmiú a thugtar don
Aire nó d’údarás seirbhísí uisce nó do dhuine forordaithe
eile leis an Acht seo nó faoi nó le haon rialacháin arna
ndéanamh faoi, nó

33

Cd.1 A.27

Faoiseamh urghaire.

Díolúine.



Cd.1 A.29

Feidhmeanna
ginearálta an Aire.

34

[Uimh. 30.] [2007.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(b) srian ar sholáthar seirbhísí uisce ar mhodh atá réasúnach
chun aon fheidhmeanna faoin Acht a chomhlíonadh.

(2) I gcás inar deimhin leis an Aire, le húdarás seirbhísí uisce nó
le duine forordaithe eile go ndearna—

(a) duine údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh ag an
Aire, an údarás seirbhísí uisce sin nó an duine eile sin,

(b) oifigeach nó fostaí don Aire, don údarás seirbhísí uisce sin
nó don duine eile sin, nó

(c) comhalta de choiste nó de ghrúpa comhairliúcháin arna
bhunú ag an Aire, ag an údarás seirbhísí uisce sin nó ag
an duine eile sin,

a dhualgais nó a dualgais chomhall i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo ag an Aire, ag an
údarás seirbhísí uisce sin nó ag an duine eile sin, de mheon
macánta, déanfaidh—

(i) an tAire,

(ii) an t-údarás seirbhísí uisce, nó

(iii) an duine eile sin,

de réir mar a bheidh, an duine údaraithe, an t-oifigeach nó an fostaí,
nó an comhalta de choiste nó de ghrúpa comhairliúcháin a shlánú in
aghaidh gach caingne nó éilimh, cibé slí ina n-éireoidh siad, i leith
chomhall a dhualgas nó a dualgas aige nó aici.

CUID 2

Feidhmeanna Ginearálta

30.—(1) Is é dualgas ginearálta an Aire soláthar na nithe seo a
leanas a éascú—

(a) seirbhísí uisce, agus

(b) seirbhísí bonneagair uisce,

ar seirbhísí sábháilte éifeachtúla iad agus iad a sholáthar de réir
cheanglais iomchuí na dTreoracha a sonraítear in alt 5 chun cur le
forbairt inchothaithe, i dtaca leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar
de, agus chun na críche sin beidh freagracht fhoriomlán ar an Aire
as an méid seo a leanas:

(i) faoi réir alt 58A (arna chur isteach leis an Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007) d’Acht 1992, maoirseacht agus
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna faoin Acht seo ag údaráis seirbhísí uisce;

(ii) pleanáil agus maoirseacht a dhéanamh maidir le cláir
infheistíochta chun seirbhísí uisce a sholáthar; agus

(iii) cibé feidhmeanna eile a fhorordófar i ndáil le seirbhísí
uisce.
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(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-
alt (1).

(3) Nuair a bheidh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo á gcomhall, beidh aird ag an Aire ar na nithe seo a leanas agus
cuirfidh sé nó sí i gcuntas iad go hiomlán:

(a) an prionsabal maidir le gnóthú na gcostas a ghabhann le
seirbhísí uisce de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 9 de
Chreat-Treoir Uisce an AE;

(b) pleananna forbartha iomchuí, treoirlínte pleanála réigiúnaí
nó spásúla, straitéisí tithíochta nó ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta arna ndéanamh faoi Acht 2000;

(c) an Straitéis Spáis Náisiúnta 2002 go 2020, arna foilsiú ar
an 28 Samhain 2002, mar aon le haon leagan achóirithe
di nó aon leagan a chuirtear ina hionad;

(d) faisnéis iomchuí nó comhairle iomchuí arna tabhairt, nó
moltaí arna ndéanamh nó tuarascálacha arna dtabhairt
nó critéir, nósanna imeachta nó cóid chleachtais arna
sonrú nó arna bhfoilsiú nó ceadúnais, ceadanna nó
údaruithe arna ndeonú ag an nGníomhaireacht;

(e) pleananna iomchuí bainistithe dramhaíola faoi Acht 1996;

(f) pleananna iomchuí bainistithe cáilíochta uisce arna
ndéanamh faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú
Uisce) 1977 go 2007;

(g) pleananna iomchuí bainistithe abhantracha nó cláir beart
faoi Chreat-Treoir Uisce an AE;

(h) pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce faoi alt 36;

(i) pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce tuaithe faoi alt 77;
agus

(j) cibé pleananna, straitéisí nó treoirlínte eile, nó aon rud
eile, a fhorordófar.

(4) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire—

(a) treoir a sholáthar d’údaráis seirbhísí uisce i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(i) údaráis seirbhísí uisce do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna faoin Acht seo i gcoitinne, lena n-
áirítear a bhfeidhmeanna i ndáil le cáilíocht uisce óil,

(ii) ullmhú, ábhar nó scóip pleananna straitéiseacha
seirbhísí uisce,

(iii) an cleachtas is fearr i ndáil le pleanáil, fáil, bainistiú
nó oibriú bonneagair seirbhísí uisce,

(iv) bainistiú agus rialú comhaontuithe arna ndéanamh ag
údaráis seirbhísí uisce ar comhaontuithe iad chun
oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a
dhearadh, a sholáthar nó a oibriú, nó chun seirbhísí
uisce a sholáthar i gcomhpháirt nó thar a gceann,
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(b) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh údarás seirbhísí
uisce le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhall agus
comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin ag údaráis seirbhísí
uisce a chur i gcomparáid lena chéile,

(c) cibé tuarascálacha i ndáil le soláthar seirbhísí uisce i
gcoitinne a fhoilsiú, lena n-áirítear tuarascálacha ar
éifeachtúlacht agus éifeachtacht na hinfheistíochta i
seirbhísí uisce, de réir mar is cuí leis nó léi,

(d) caighdeáin a shonrú, nó treoirlínte, cóid cleachtais nó
treoracha a eisiúint i ndáil le soláthar seirbhísí uisce (lena
n-áirítear nithe a bhaineann le sásraí praghsála agus fála),

(e) faisnéis nó comhairle a thabhairt d’údarás seirbhísí uisce,
d’údaráis seirbhísí uisce i gcoitinne, nó d’aon duine i ndáil
le seirbhísí uisce, lena n-áirítear bainistiú sócmhainní,

(f) tuarascálacha ar thairiscintí arna ndéanamh ag údaráis
seirbhísí uisce a mheas, cibé acu os cionn tairsí a
fhorordófar nó de rogha an Aire, agus ceadú a dheonú,
nó diúltú ceadú a dheonú, d’údaráis seirbhísí uisce
conarthaí a dhámhachtain,

(g) cláir, córais fhaisnéise agus bunachair shonraí i ndáil le
seirbhísí uisce a fhorbairt, socrú a dhéanamh maidir lena
bhforbairt nó faireachán a dhéanamh orthu,

(h) cibé tacaíocht ghinearálta agus cúnamh ginearálta a
thabhairt d’údaráis seirbhísí uisce i ndáil le comhlíonadh
a bhfeidhmeanna de réir mar a mheasfaidh sé nó sí is gá
agus is féidir a thabhairt,

(i) ordú a thabhairt d’údarás seirbhísí uisce i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(i) cláir a tharraingt suas nó a chur i ngníomh chun
spriocanna atá leagtha amach i bpleananna
straitéiseacha seirbhísí uisce a chomhlíonadh,

(ii) talamh a fháil chun críocha a fheidhmeanna faoin
Acht seo,

(iii) dearaí i gcomhair oibre sonraithe foirgníochta nó
feabhsúcháin a ullmhú nó socrú a dhéanamh i
gcomhair an chéanna,

(iv) tairiscintí ullmhú agus a chur isteach lena gceadú,

(v) conarthaí a dhéanamh i gcomhair oibreacha sonraithe
foirgníochta nó cothabhála nó oibreacha den sórt sin
a ghabháil de láimh,

(vi) clár oibreacha cothabhála a ullmhú nó socrú a
dhéanamh i gcomhair an chéanna,

(vii) bonneagar seirbhísí uisce a fháil nó bainistíocht agus
rialú a dhéanamh ar chomhaontuithe chun oibreacha
uisce nó oibreacha uisce dramhaíola, nó nithe
gaolmhara, a dhearadh, a sholáthar nó a oibriú,

(viii) faireachán nó iniúchadh a dhéanamh ar uisce óil, ar
scaoileadh amach uisce dramhaíola nó ar oibríochtaí
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agus ar bhainistiú soláthróirí seirbhísí uisce, lena n-
áirítear nósanna imeachta i gcoitinne chun na críche
sin, gníomh a dhéanamh i gcás ina léiríonn
faireachán gur mainníodh caighdeáin shonraithe a
chomhlíonadh, bearta feabhais atá le déanamh,
faisnéis agus comhairle a sholáthar don phobal, agus
cibé srian le seirbhísí a bheidh riachtanach chun
sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint,

(ix) formáid agus ábhar taifead agus tuarascálacha,

(x) soláthróir seirbhísí uisce a cheadúnú,

(xi) bainistíocht agus cleachtas oibríochta, nó

(xii) comhlíonadh a chuid feidhmeanna i gcoitinne,

agus ní fhorléireofar an mhír seo, ná ní oibreoidh sí, chun
a chumasú don Aire a ordú seirbhísí uisce a sholáthar do
theaghlach ar leithligh nó do dhuine ar leithligh,

(j) scrúdú nó iniúchadh a dhéanamh, de réir mar a bheidh, ar
cibé taifid, gléasra, trealamh, innealra, oibreacha, córais
agus píopaí a mheasann sé nó sí is gá, agus cleachtais
bhainistíochta agus oibríochta údaráis seirbhísí uisce, nó
sealbhóra ceadúnais faoin Acht seo, nó a ngníomhaire nó
a gcomhpháirtí, a scrúdú agus a mheasúnú,

(k) faisnéis nó sonraí a lorg ar aon duine a measann sé nó sí
ina leith go bhfuil an fhaisnéis nó na sonraí sin aige nó
aici, nó

(l) aon ní eile a dhéanamh a éiríonn nó a leanann as a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó atá
riachtanach nó fóirsteanach d’fhonn a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna a chomhlíonadh nó atá coimhdeach leis
an gcéanna.

(5) Déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce cibé bearta atá
riachtanach chun ordachán a eiseoidh an tAire chuige a
chomhlíonadh.

(6) Déanfaidh aon duine a bhfuil faisnéis nó sonraí aige nó aici
atá á lorg ag an Aire faoi mhír (k) d’fho-alt (4) an fhaisnéis nó na
sonraí sin a thabhairt don Aire má iarrann sé nó sí amhlaidh.

(7) (a) Más rud é, i gcúrsa a imscrúduithe nó a himscrúduithe
chun críocha an ailt seo, gur deimhin leis an Aire—

(i) nach bhfuil údarás seirbhísí uisce, nó duine atá ag
gníomhú thar a cheann, ag comhlíonadh caighdeán
forordaithe maidir le feidhmíocht nó cáilíocht, nó
nach leor a chaighdeáin bhainistíochta agus
oibríochta, nó

(ii) nach bhfuil údarás seirbhísí uisce nó aon duine
forordaithe ag comhlíonadh aon cheann dá
fheidhmeanna i ndáil le seirbhísí uisce ar bhealach
sásúil,

féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra um
chomhlíonadh” san alt seo) a eisiúint, ar fógra é ina
sonrófar gníomh ceartaitheach nach mór don údarás
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seirbhísí uisce nó don duine forordaithe a dhéanamh
laistigh de thréimhse shonraithe. Déanfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce nó an duine forordaithe an gníomh a
shonrófar san fhógra um chomhlíonadh laistigh den
tréimhse a shonrófar san fhógra um chomhlíonadh.

(b) Tá cion déanta ag aon duine a mhainníonn fógra um
chomhlíonadh a chomhlíonadh laistigh den tréimhse
shonraithe.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-
alt (7), ar rialacháin iad, gan dochar do ghinearáltacht an fho-ailt
sin, a bhféadfar foráil a dhéanamh leo maidir le nósanna imeachta i
gcomhair fógartha poiblí agus comhairliúcháin phoiblí agus maidir le
ceanglais ghinearálta i ndáil le fógra um chomhlíonadh a sheirbheáil.

(9) (a) Féadfaidh an tAire ó am go ham—

(i) cibé coistí agus cibé líon coistí a cheapadh is cuí leis
nó léi, agus féadfaidh sé nó sí, faoi réir freagracht
agus cuntasacht fhoriomlán a choimeád, aon
fheidhmeanna faoin alt seo a shannadh chuig na
coistí sin ar feidhmeanna iad, ina thuairim nó ina
tuairim, atá inchomhlíonta ar slí níos caoithiúla ag
an gcoiste sin,

(ii) grúpa comhairliúcháin amháin nó níos mó a cheapadh
chun comhairle a sholáthar i ndáil le haon fheidhm
dá chuid nó dá cuid,

(iii) cibé acmhainní a cheadóidh an tAire Airgeadais a
sholáthar do choiste nó do ghrúpa comhairliúcháin,
nó

(iv) dá rogha féin, coiste nó grúpa comhairliúcháin a
dhíscaoileadh, nó a chomhaltas a athrú.

(b) Beidh ar choiste nó ar ghrúpa comhairliúcháin arna
cheapadh faoi mhír (a) cibé daoine is cuí leis an Aire,
agus féadfaidh daoine atá atá ar fostú ag an Aire, nó atá
ar fruiliú mar shainchomhairleoirí nó mar chomhairleoirí
ag an Aire, a bheith air.

(10) Tá cion déanta ag aon duine a mhainníonn iarraidh faoi fho-
alt (6) a chomhlíonadh.

31.—(1) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “ceirtleán” limistéar
ina bhfuil daonra, nó ina bhfuil gníomhaíochtaí eacnamaíocha, atá
sách comhchruinnithe—

(a) chun go mbeadh dramhuisce uirbeach le bailiú agus le
seoladh chuig gléasra cóireála dramhuisce uirbigh nó
chuig pointe scaoilte amach deiridh, nó

(b) chun go mbeadh uisce cóireáilte le soláthar.

(2) Faoi réir rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (3), féadfaidh
údarás seirbhísí uisce seirbhísí uisce a sholáthar nó soláthar seirbhísí
uisce ag daoine eile a mhaoirsiú, de réir aon chaighdeán ceadaithe,
le haghaidh riachtanas tís, agus le haghaidh riachtanas nach
riachtanais tís iad, ina limistéar feidhme, agus na gnéithe seo a leanas
de bheartas poiblí á gcur i gcuntas ina n-iomláine, eadhon:
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(a) pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe ina limistéar
feidhme;

(b) sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint;

(c) rialacháin iomchuí agus forálacha reachtúla eile arna
ndéanamh ag an Aire nó ag Parlaimint agus ag
Comhairle an Aontais Eorpaigh;

(d) rialacháin iomchuí arna ndéanamh ag an Aire Sláinte
agus Leanaí;

(e) ordacháin bheartais iomchuí arna n-eisiúint ag an Aire
faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile;

(f) treoir arna soláthar, nó ordachán arna dhéanamh, ag an
nGníomhaireacht;

(g) bainistiú inchothaithe acmhainní uisce;

(h) pleananna forbartha iomchuí, treoirlínte maidir le pleanáil
réigiúnach nó spásúil, straitéisí tithíochta nó orduithe um
limistéar taitneamhachta speisialta, de réir mar is cuí,
arna ndéanamh faoi Acht 2000;

(i) plean bainistithe cáilíochta uisce nó clár beart arna
dhéanamh faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú
Uisce) 1977 go 2007 don limistéar a thiocfaidh faoi réim
an phlean straitéisigh seirbhísí uisce;

(j) plean bainistíochta dramhaíola faoi Acht 1996;

(k) plean bainistithe abhantraí nó clár beart faoi Chreat-
Treoir Uisce an AE; nó

(l) cibé critéir, caighdeáin nó nósanna imeachta eile a
fhorordófar i ndáil le nithe lena mbaineann míreanna (a)
go (k) nó a ordóidh an tAire.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a cheangal ar
údaráis seirbhísí uisce seirbhísí uisce sonraithe a sholáthar d’aicmí
sonraithe ceirtleán, limistéar nó tomhaltóirí agus féadfaidh forálacha
maidir leis na nithe seo a leanas a bheith sna rialacháin sin—

(a) córais bailithe a sholáthar le haghaidh dramhuisce uirbigh,

(b) saoráidí cóireála dramhuisce a sholáthar le haghaidh
dramhuisce uirbigh a théann isteach i saoráidí bailithe,

(c) soláthairtí uisce a sholáthar, lena n-áirítear saoráidí
cóireála uisce,

(d) na leibhéil cóireála atá le chur i bhfeidhm a shonrú, agus

(e) eisceachtaí ó chur i bhfeidhm na rialachán a shonrú.

(4) Ní fhéadfaidh údarás seirbhísí uisce seirbhísí uisce a sholáthar
ná soláthar seirbhísí uisce a mhaoirsiú más rud é go bhfuil sé sin ar
neamhréir le haon cheann de na saincheisteanna beartais phoiblí a
shonraítear i bhfo-alt (2)(a) go (l).

(5) Gan dochar don Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh
Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002, féadfaidh údarás
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seirbhísí uisce, d’fhonn gach ceann nó aon cheann dá chuid
feidhmeanna faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, socruithe a dhéanamh
le duine eile, lena n-áirítear comhaontú nó socrú a dhéanamh le
duine eile i ndáil le soláthar seirbhísí uisce ag duine eile nó i
gcomhpháirt leis i gcuid dá limistéar feidhme nó ina limistéar
feidhme go léir.

(6) Beidh aon ghléasra, oibreacha, innealra nó píopa a
sholáthrófar faoi aon socrú faoi fho-alt (5) faoi réir na n-oibleagáidí
céanna agus an dualgais chéanna cúraim atá ar úinéirí nó áititheoirí
áitribh amhail is dá mba rud é ndearna údarás seirbhísí uisce an
céanna a sholáthar go díreach.

(7) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar údarás seirbhísí uisce, ina
aonar nó i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce eile chun aicme
áirithe seirbhísí uisce a sholáthar do limistéar áirithe, agus
comhlíonfaidh an t-údarás seirbhísí uisce an iarraidh sin.

(8) D’ainneoin fho-alt (7), féadfaidh údarás seirbhísí uisce a
cheangal go mbeidh soláthar seirbhísí uisce d’aon duine (seachas i
gcás seirbhísí uisce a sholáthraítear do theaghlach chun críoch tís)
faoi réir an duine sin do dhéanamh comhaontaithe leis an údarás
seirbhísí uisce faoi alt 32(1)(k) i ndáil le toilleadh a chur in áirithe
nó a shannadh chun seirbhísí uisce a sholáthar don duine sin.

(9) Maidir leis an oibleagáid atá ar údarás seirbhísí uisce iarraidh
ón Aire faoi fho-alt (7) a chomhlíonadh, ní bheidh feidhm aici i gcás
nach féidir na seirbhísí uisce atá i gceist a sholáthar mar gheall ar
dhálaí aeráide nó imthosca eile nach bhfuil aon neart ag an údarás
seirbhísí uisce orthu le réasún.

(10) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce cúnamh a sholáthar d’aon
soláthróir seirbhísí uisce chun soláthar seirbhísí uisce a éascú.

(11) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce seirbhísí uisce a sholáthar
lasmuigh dá limistéar feidhme, agus chun na críche sin beidh na
cumhachtaí uile aige agus beidh sé faoi réir na n-oibleagáidí céanna
faoin Acht seo, amhail dá soláthrófaí na seirbhísí laistigh dá
limistéar feidhme.

(12) (a) D’ainneoin aon fhorála den achtachán seo nó d’aon
achtachán eile, ní dhéanfaidh údarás seirbhísí uisce aon
chomhaontú nó socrú le duine eile, seachas le grúpscéim
seirbhísí uisce nó le húdarás seirbhísí uisce eile, chun
seirbhísí uisce a sholáthar i gcomhpháirt leis an údarás nó
thar a cheann ar comhaontú nó socrú é—

(i) a bhfuil baint aige, nó a d’fhéadfadh baint a bheith
aige, le sócmhainní nó bonneagar an údaráis seirbhísí
uisce, nó aon chuid de na sócmhainní nó den
bhonneagar sin, a aistriú chuig an duine sin, nó

(ii) lena dtoirmisctear sócmhainní nó bonneagar a
sholáthraíonn an duine mar chuid de chomhaontú
den sórt sin, nó aon chuid de na sócmhainní nó den
bhonneagar sin, a aistriú chuig an údarás seirbhísí
uisce.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn “grúpscéim seirbhísí uisce”
scéim lena soláthraítear soláthar príobháideach uisce, nó
seirbhís phríobháideach chun dramhuisce a bhailiú, a
chóireáil nó a dhiúscairt, do chomhaltaí na scéime trí
fhoinse soláthair choiteann nó trí fhoinse soláthair
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chomhroinnte, nó trí ghréasán gaolmhar dáiliúcháin nó
bailithe.

(13) Faoi réir aon rialachán arna ndéanamh faoi alt 79(2) nó (3),
ní sholáthróidh duine seirbhísí uisce i limistéar feidhme údaráis
seirbhísí uisce gan comhaontú a fháil ón údarás seirbhísí uisce sin.

(14) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce na bearta riachtanacha go
léir chun a chinntiú, cibé acu trína ghníomhartha féin nó trí
ghníomhartha daoine eile de réir ordacháin nó oibleagáidí eile faoin
Acht seo, go bhfuil uisce a bheartaítear lena ól ag daoine ina
limistéar feidhme de réir cibé ceanglas i ndáil le cáilíocht a shonrófar
i rialacháin faoi alt 32(2).

(15) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce soláthar uisce a thoirmeasc
nó a shrianadh, nó a ordú go srianfar an soláthar sin nó go scoirfear
de bheith á sholáthar, chun sláinte an duine nó an comhshaol a
chosaint, agus is cion é gan toirmeasc, srian nó ordú den sórt sin
a chomhlíonadh.

(16) Féadfaidh dhá údarás seirbhísí uisce nó níos mó, agus
déanfaidh siad ar iarraidh a fháil ón Aire, seirbhísí uisce ina
gcomhlimistéir uile nó ina limistéir uile faoi seach nó i gcuid díobh
a sholáthar i gcomhpháirt, nó socrú a dhéanamh chun go ndéanfar
amhlaidh.

(17) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun foráil a
dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) critéir, nósanna imeachta agus caighdeáin, lena n-áirítear
caighdeáin i ndáil le barrainneacht, éifeachtacht agus
éifeachtúlacht le linn seirbhísí uisce a sholáthar,

(b) cosaint an chomhshaoil agus cleachtais i ndáil le seirbhísí
uisce a sholáthar ar cleachtais iad atá inchothaithe ó
thaobh an chomhshaoil de, agus

(c) priacal do shláinte an phobail a sheachaint, i ndáil le
húdaráis seirbhísí uisce nó cibé duine eile a fhorordófar
d’oibriú, do bhainistiú agus do mhaoirsiú seirbhísí uisce.

(18) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint chuig údarás seirbhísí
uisce ar treoirlínte iad a bhaineann le comhlíonadh a chuid
feidhmeanna ag an údarás sin faoin Acht seo, agus beidh oibleagáid
ar an údarás seirbhísí uisce iad a chomhlíonadh.

(19) Maidir le ceart ar sheirbhísí uisce, ar ceart é dá bhforáiltear
faoin alt seo nó faoi aon alt eile faoin Acht seo nó faoi aon achtachán
eile, nó a fhéadfar a fhorléiriú ón alt seo nó ó aon alt eile faoin Acht
seo nó ó aon achtachán eile, cibé acu a achtaíodh an t-achtachán sin
roimh an Acht seo nó ina dhiaidh, ní bheidh feidhm aige i ndáil le
háitreabh is déanmhas údaraithe, nó ar úsáid neamhúdaraithe é a
úsáid, faoi Acht 2000.

(20) Tá cion déanta ag aon duine a sháraíonn rialachán arna
dhéanamh faoi fho-alt (17).

32.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce gach beart riachtanach a
dhéanamh, agus déanfaidh sé gach beart réasúnach ar ordú a fháil
ón Aire, chun a chinntiú go gcomhlíontar a chuid oibleagáidí faoi alt
31 agus chun a chuid feidhmeanna faoi alt 31 a chomhall, cibé acu
laistigh dá limistéar feidhme nó lasmuigh de, lena n-áirítear—
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(a) uisce a astógáil, a locadh, a chóireáil, a cheannach nó a
sholáthar lena ól nó chun aon chríche eile, de réir na
bhforálacha iomchuí den Acht seo nó d’aon achtachán
eile, nó de réir rialachán arna ndéanamh faoin achtachán
seo nó faoi aon achtachán eile,

(b) séaraigh agus saoráidí bailithe agus cóireála uisce
dramhaíola a sholáthar, a oibriú nó a chothabháil, de réir
na bhforálacha iomchuí den Acht seo nó d’aon achtachán
eile, nó de réir rialachán arna ndéanamh faoin achtachán
seo nó faoi aon achtachán eile,

(c) oibreacha uisce nó oibreacha uisce dramhaíola a fhoirgniú
nó a chothabháil, nó socrú a dhéanamh chun iad a
fhoirgniú nó a chothabháil,

(d) cibé obair a ghlacadh de láimh is gá chun cibé oibreacha
uisce nó oibreacha dramhuisce atá ag teastáil a sholáthar,

(e) áitribh nó ceadanna slí a cheannach nó a fháil,

(f) méadair a shuiteáil agus a chothabháil, nó tomhas a
dhéanamh, thairis sin, ar thoirt nó ráta sreabhaidh
soláthairtí uisce nó ar scaoileadh amach chun oibreacha
dramhuisce,

(g) faireachán a dhéanamh ar cháilíocht soláthairtí uisce ag
aon phointe nó pointí,

(h) faireachán a dhéanamh ar cháilíocht dramhuisce ag aon
phointe nó pointí,

(i) seachtháirgí a eascraíonn as cóireáil uisce nó dramhuisce
a chóireáil, a athúsáid nó a dhiúscairt,

(j) gan dochar don Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le
haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha)
2002, comhaontú a dhéanamh le haon duine i ndáil le
seirbhísí uisce a sholáthar, nó chun seirbhísí uisce a
sholáthar, cibé acu ag an duine sin nó i gcomhpháirt leis
an duine sin, i gcuid dá limistéar feidhme nó ina limistéar
feidhme uile nó in áit eile de réir mar is cuí,

(k) gan dochar don Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le
haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha)
2002, comhaontú nó socrú a dhéanamh le haon duine
chun seirbhísí uisce a sholáthar don duine sin, lena n-
airítear comhaontú nó socrú i ndáil le toilleadh in
oibreacha uisce a shannadh nó toilleadh in oibreacha
dramhuisce a chur in áirithe chun seirbhísí uisce a
sholáthar don duine sin,

(l) soláthar seirbhísí uisce ag aon duine eile laistigh dá
limistéar feidhme a údarú, a rialú nó a mhaoirsiú nó
faireachán a dhéanamh ar an gcéanna,

(m) na suirbhéanna, an taighde, an anailís nó an faireachán sin
go léir a sheoladh, nó aon ghníomh eile a dhéanamh, de
réir mar is gá chun críocha a fheidhmeanna faoin alt seo,

(n) treoir, comhairle nó faisnéis a sholáthar do dhaoine eile i
ndáil le seirbhísí uisce,
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(o) cibé conarthaí nó socruithe eile a dhéanamh a mheasann
sé is gá nó is fóirsteanach chun aon fhoirgnimh, áitreabh,
ábhair, seirbhísí, innealra nó gaireas eile a úsáid, a
cheannach nó a léasú, nó

(p) oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce arna soláthar ag
daoine eile a ghlacadh faoina chúram.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le húdarás
seirbhísí uisce do dhul i mbun aon cheann de na feidhmeanna i bhfo-
alt (1), nó maidir le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce
nó thar a cheann nó i gcomhpháirt le soláthróir údaraithe seirbhísí
uisce nó thar a cheann, do sholáthar seirbhísí uisce.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir le aon cheann nó gach
ceann de na nithe seo a leanas:

(a) caighdeáin maidir le cáilíocht uisce óil agus cáilíocht
dramhuisce, lena n-áirítear, de réir mar a bheidh, díolúine
nó maolú ó na caighdeáin sin in imthosca sonraithe agus
faoi réir coinníollacha sonraithe;

(b) dualgais daoine a sholáthraíonn seirbhísí uisce;

(c) na pointí a shonrú ag a ndéanfar comhlíonadh caighdeán
faoi mhír (a) a thomhas, agus teorannú na n-oibleagáidí
a chuirfear ar aon duine le rialacháin faoi mhír (a) i ndáil
le soláthar uisce óil de réir caighdeáin shonraithe
cáilíochta i gcásanna inar lochtanna ar chóras dáiliúcháin
inmheánach áitribh nó aicmí sonraithe áitribh is cúis le
neamhchomhlíonadh;

(d) faisnéis nó comhairle a sholáthar d’fhonn sláinte an duine
nó an comhshaol a chosaint;

(e) caighdeáin feidhmíochta maidir le seirbhísí uisce a
sholáthar;

(f) nósanna imeachta oibríochta;

(g) bainistiú sócmhainní a phleanáil;

(h) riachtanais oiliúna d’fhoireann;

(i) ceanglais i ndáil le faireachán agus maoirsiú a dhéanamh
ar sheirbhísí uisce chun a shuíomh go bhfuil caighdeáin
fhorordaithe á gcomhlíonadh, lena n-áirítear minicíocht
an fhaireacháin, caighdeáin fhaireacháin agus nósanna
imeachta faireacháin, faireachán breise in imthosca
sonraithe, agus, gníomh iomchuí i gcás ina léiríonn torthaí
an fhaireacháin mainneachtain caighdeáin shonraithe a
chomhlíonadh, agus féadfaidh imscrúdú láithreach ar
chúis na mainneachtana, bearta feabhais atá le déanamh,
faisnéis agus comhairle a sholáthar don phobal, cibé srian
ar sheirbhísí is gá chun sláinte an duine agus an
comhshaol a chosaint, agus an t-amscála chun an gníomh
sin a dhéanamh a bheith san áireamh sa ghníomh sin;

(j) modhanna caighdeánacha anailísithe;

(k) ceanglais saotharlainne;
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(l) taifid a choimeád;

(m) maoirsiú agus rialú a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí uisce
agus ar bhonneagair seirbhísí uisce

(n) soláthar uisce a rialú;

(o) foinsí a chosaint;

(p) uisce a chaomhnú;

(q) cineál agus foirm aon chomhaontaithe arna dhéanamh ag
údarás seirbhísí uisce faoi fho-alt (1);

(r) bearta a éascóidh soláthairtí uisce a sholáthar chun
dóiteáin a chomhrac nó chun críoch eile i ndáil le sláinte
agus sábháilteacht an phobail, lena n-áirítear fógraí a
sholáthar mar chabhair i dtaca le hiodraint dóiteáin a
aimsiú;

(s) ceanglais chun cosc a chur ar ar an bpriacal do shláinte
daoine ó thruailliú uisce a bheartaítear lena ól ag daoine
ag substaintí nó ag ábhair, nó ag eisíontais ghaolmhara, i
suiteálacha nua chun uisce a chóireáil nó a dháileadh;

(t) ceanglais chun éifeachtúlacht nó éifeachtacht córas
cóireála nó nósanna imeachta díghalraithe uisce a
chinntiú, agus chun aon éifeachtaí iarmharacha ar
cháilíocht uisce a bheartaítear lena ól ag daoine a
theorannú do theorainneacha sonraithe atá i gcomhréir
lena chinntiú go bhfuil an t-uisce oiriúnach lena ól ag
daoine, ach sin gan cur isteach ar an díghalrú;

(u) ceanglais chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht córas
cóireála nó nósanna imeachta díghalraithe do
dhramhuisce a chinntiú;

(v) faisnéis atá dóthanach agus cothrom le dáta a sholáthar i
ndáil le cáilíocht uisce a bheartaítear lena ól ag daoine;

(w) nósanna imeachta chun déileáil le gearáin ó thomhaltóirí;

(x) bearta chun sláinte an phobail nó an comhshaol a
chosaint; nó

(y) nithe gaolmhara coimhdeacha.

(4) Maidir le bearta arna ndéanamh chun rialacháin faoi fho-alt
(2) a chur i ngníomh, ní hé is éifeacht leo na nithe seo a leanas a
lamháil, go díreach nó go neamhdhíreach—

(a) aon mheath ar cháilíocht láithreach uisce a bheartaítear
lena ól ag daoine, nó

(b) aon mhéadú ar thruailliú uiscí a úsáidtear chun uisce a
bheartaítear lena ól ag daoine a tháirgeadh.

(5) Is cion é rialachán arna dhéanamh faoi fho-alt (2) a shárú.

(6) Maidir le bearta arna ndéanamh i ndáil le mainneachtain
caighdeáin fhorordaithe cáilíochta uisce óil a chomhlíonadh—
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(a) tabharfar tosaíocht dóibh agus aird á tabhairt, i measc
nithe eile, ar a mhéad a chuathas thar na luachanna
paraiméadracha iomchuí agus ar an gcontúirt ionchasach
do shláinte an duine, agus

(b) ar aon chor, déanfar iad a luaithe is féidir.

(7) Maidir le rialacháin faoi fho-alt (2) lena ndéantar foráil maidir
le soláthairtí sonraithe a dhíolmhú ó chaighdeáin fhorordaithe
cáilíochta uisce óil, déanfar foráil leo a fhágfaidh—

(a) go gcuirfear an díolmhú in iúl don daonra lena mbaineann,
agus go ndéanfar aon ghníomh atá indéanta chun sláinte
daoine a chosaint ar éifeachtaí dochracha a éiríonn de
thoradh aon truaillithe ar an soláthar uisce a chur in iúl
don daonra sin, agus

(b) i gcás inar dealraitheach contúirt ionchasach a bheith ann
do shláinte an duine mar gheall ar cháilíocht soláthair
uisce iomchuí, go ndéanfar comhairle chuí a thabhairt go
pras don daonra lena mbaineann,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin maidir le cibé
bearta is gá chun lánéifeacht a thabhairt do na ceanglais sin.

(8) Maidir le rialacháin faoi fho-alt (2) lena ndéantar foráil maidir
le maolú ar chaighdeáin fhorordaithe cáilíochta uisce óil, déanfar
foráil leo a fhágfaidh—

(a) go ndéanfar an maolú agus na coinníollacha lena rialaítear
é a chur in iúl go pras, ar shlí chuí, don daonra dá
ndéantar difear, agus

(b) más gá, go dtabharfar comhairle do ghrúpaí daonra áirithe
a bhféadfadh maolú priacal speisialta a chruthú dóibh,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin maidir le cibé
bearta is gá chun lánéifeacht a thabhairt do na ceanglais sin.

(9) A mhéid a theorannóidh rialacháin faoi fho-alt (2) an
oibleagáid a chuirtear ar aon duine i ndáil le huisce a sholáthar lena
ól ag daoine ar uisce é a fhreagraíonn do chaighdeáin shonraithe
cáilíochta, déanfar foráil leis na rialacháin sin, i gcás ina dtarlaíonn,
nó go bhfuil priacal ann go dtarlóidh, dá ainneoin sin,
neamhchomhlíonadh i ndáil leis na caighdeáin sin—

(a) go ndéanfar ansin—

(i) bearta cuí chun a chinntiú go gcomhlíonfar na
caighdeáin sin nó go laghdófar nó go ndíchuirfear an
priacal nach gcomhlíonfar iad, lena n-áirítear
comhairle a thabhairt d’úinéirí áitribh dá ndéantar
difear i dtaobh aon ghnímh feabhais a d’fhéadfaidís
a dhéanamh, nó

(ii) bearta eile, lena n-áirítear cóireáil bhreise chuí
d’fhonn cineál nó airíona an uisce a athrú sula
soláthrófar é ionas go ndéanfar an priacal nach
gcomhlíonfaidh an t-uisce na caighdeáin shonraithe
cáilíochta a laghdú nó a dhíchur,

agus
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(b) go ndéanfar ansin aon ghníomh breise feabhais a chur in
iúl go cuí do na tomhaltóirí lena mbaineann, ar gníomh é
is ceart dóibh a dhéanamh, agus go dtabharfar comhairle
dóibh go cuí ina thaobh sin,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin maidir le cibé
bearta is gá chun lánéifeacht a thabhairt do na ceanglais sin.

(10) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi fho-alt (2) maidir
lena bhfeidhm i ndáil le haon duine, ar duine é nó í, cé nach bhfuil
seirbhísí uisce á soláthar aige nó aici, atá, dá ainneoin sin, ag soláthar
uisce lena ól ag daoine mar chuid de ghníomhaíocht tráchtála nó
phoiblí in imthosca ina dtagann an t-uisce sin ó sholáthar
príobháideach an duine sin agus nár soláthraíodh é dó nó di ar an
gcéad ásc—

(a) ag údarás seirbhísí uisce,

(b) ag soláthróir údaraithe seirbhísí uisce,

(c) ag duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le
húdarás seirbhísí uisce nó thar a cheann nó i gcomhpháirt
le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce nó thar a cheann, nó

(d) i mbuidéil nó i gcoimeádáin,

agus folaíonn tagairtí do “seirbhísí uisce” san alt seo, mar a
gceadaíonn an comhthéacs é, uisce den sórt sin arna sholáthar lena
ól ag na daoine sin.

(11) Chun críocha fho-ailt (7) agus (8), agus d’ainneoin alt 19,
féadfar fógra a chur in iúl don daonra lena mbaineann ar na slite seo
a leanas freisin—

(a) trí fhógrán i nuachtán a scaiptear sa limistéar,

(b) trí fhógairt arna craoladh ar bhealach raidió nó teilifíse atá
ar fáil i gcoitinne sa limistéar,

(c) trí fhógairt a chuirtear ar fáil ar an idirlíon, nó

(d) ar cibé slí eile a ordóidh an tAire.

(12) San alt seo, tá le “maolú” agus “daonra” an bhrí chéanna atá
leo i dTreoir 98/83/CE an 3 Samhain 1998 ón gComhairle maidir le
cáilíocht uisce a bheartaítear lena ól ag daoine14.

33.—(1) Maidir le haon cheangal de chuid úsáideora le
hoibreacha uisce nó le hoibreacha dramhuisce arna n-oibriú ag
údarás seirbhísí uisce nó thar a cheann nó i gcomhpháirt leis,
féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, faoi réir aon rialachán arna
ndéanamh faoin alt seo, aon cheanglais theicniúla a shonrú is gá chun
an priacal silte a íoslaghdú nó chun iomláine na n-oibreacha uisce nó
na n-oibreacha dramhuisce a chosaint.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-
alt (1) ar rialacháin iad lena sonrófar caighdeáin theicniúla.

(3) Tá cion déanta ag aon duine a mhainníonn ceanglas teicniúil
arna shonrú faoin alt seo a chomhlíonadh.

14IO Uimh. L 330/32, 05.12.1998
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34.—Féadfaidh an tAire treoirlínte nó cóid cleachtais a eisiúint i
ndáil le comhlíonadh feidhmeanna údarás seirbhísí uisce faoin Acht
seo, nó i ndáil le haon duine do sholáthar seirbhísí uisce nó i ndáil
le dualgais ghinearálta daoine eile lena mbaineann an tAcht seo nó
lena mbaineann rialacháin faoi Acht seo.

35.—(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le mainneachtain ar thaobh
aon duine aon fhoráil de chuid treoirlíne nó cóid cleachtais arna
heisiúint nó arna eisiúint faoi alt 34 a urramú, ní fhágfaidh sé sin,
uaidh féin, go ndlífear aon imeachtaí sibhialta nó imeachtaí coiriúla
a thionscnamh ina aghaidh nó ina haghaidh.

(2) Más rud é, in aon imeachtaí coiriúla, go líomhnaítear go
ndearna páirtí cion faoin Acht seo, ar foráil í a raibh treoirlíne nó
cód cleachtais ann ina leith tráth an tsáraithe líomhnaithe, beidh
éifeacht le fo-alt (3) maidir leis an treoirlíne sin nó maidir leis an
gcód cleachtais sin i ndáil leis na himeachtaí sin.

(3) Aon fhoráil de chuid treoirlíne nó cóid cleachtais a
ndealraíonn sé don Chúirt go dtugann sí treoir phraiticiúil i dtaobh
urramú an cheanglais nó an toirmisc a líomhnaítear a bheith sáraithe,
beidh sí inghlactha i bhfianaise; agus má chruthaítear gurb ionann
aon ghníomh nó neamhghníomh de chuid an chosantóra, a
líomhnaítear ina leith gurb é an sárú é, agus mainneachtain an fhoráil
sin den treoirlíne nó den chód cleachtais a urramú nó, má
chruthaítear go bhfuil aon ghníomh nó neamhghníomh de chuid an
chosantóra de réir na forála sin den treoirlíne nó den chód cleachtais,
ansin beidh an mhainneachtain nó an comhlíonadh sin inghlactha
i bhfianaise.

36.—(1) San alt seo agus in ailt 37 agus 38—

tá le “plean forbartha” an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht 2000;

déanfar “plean comhpháirteach” a fhorléiriú de réir fho-alt (4)(a);

tá le “bainisteoir” an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht 2001;

ciallaíonn “dáta forordaithe” an dáta a fhorordóidh an tAire le
rialacháin faoi fho-alt (9), ar dáta é ar air nó roimhe a cheanglaítear
ar údarás seirbhísí uisce plean straitéiseach um sheirbhísí uisce a
dhéanamh;

folaíonn “plean straitéiseach um sheirbhísí uisce”, mar a gceadaíonn
an comhthéacs é, plean straitéiseach ionaid nó athchóirithe um
sheirbhísí uisce, plean comhpháirteach, nó fophlean dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)(b), agus aon phlean comhpháirteach nó fophlean ar
plean ionaid nó plean athchóirithe é.

(2) Faoi réir fho-alt (4) agus aon rialachán arna ndéanamh faoin
alt seo, déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce, tráth nach déanaí ná
an dáta forordaithe, plean straitéiseach um sheirbhísí uisce maidir le
seirbhísí uisce a sholáthar ina limistéar feidhme.

(3) Faoi réir fho-ailt (13) agus (14), is feidhm fhorchoimeádta de
chuid chomhaltaí an údaráis plean straitéiseach um sheirbhísí uisce
a dhéanamh, a athsholáthar nó a athchóiriú.

(4) Chun críocha fho-alt (2)—
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(a) féadfaidh dhá údarás seirbhísí uisce nó níos mó plean
straitéiseach seirbhísí uisce a dhéanamh i gcomhpháirt i
ndáil lena limistéir fheidhme go léir le chéile, nó i ndáil
le codanna den chéanna, agus

(b) féadfaidh fo-phleananna ar leithligh a bheith i bplean
straitéiseach seirbhísí uisce, ar fo-phleananna iad maidir
le seirbhísí uisce sonraithe a sholáthar i limistéar feidhme
iomlán an údaráis seirbhísí uisce nó i gcuid de, nó i gcás
plean chomhpháirtigh dá dtagraítear i mír (a), i limistéir
fheidhme na n-údarás seirbhísí uisce lena mbaineann,

agus beidh déanamh, athbhreithniú, athchóiriú nó athsholáthar plean
chomhpháirtigh nó fo-phlean den sórt sin faoi réir na nósanna
imeachta céanna a bheadh ann dá mba phlean straitéiseach seirbhísí
uisce dá dtagraítear i bhfo-alt (2) é.

(5) (a) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce nó, i gcás plean
chomhpháirtigh faoi fho-alt (4), déanfaidh na húdaráis
seirbhísí uisce lena mbaineann, plean straitéiseach
seirbhísí uisce arna dhéanamh aige nó acu a
athbhreithniú ó am go ham de réir riachtanas na hócáide
agus uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse 6 bliana
ón dáta a rinne an t-údarás an plean, nó ag cibé eatraimh
is giorra ná sin a ordóidh an tAire, agus déanfaidh sé nó
siad plean ionaid de dhroim athbhreithnithe den sórt sin,.

(b) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil (cibé acu atá sé ag gníomhú
mar údarás seirbhísí uisce nó nach bhfuil), le rún, faoi alt
139 nó 140 d’Acht 2001 nó alt 179 d’Acht 2000—

(i) ordachán a thabhairt gan dul ar aghaidh le
hoibreacha, nó

(ii) a cheangal aon ghníomh, ní nó rud a dhéanamh nó a
chur i gcrích,

i gcás ina mbeadh éifeacht an ordacháin nó an cheanglais
sin contrártha d’aon fhoráil i bplean straitéiseach
seirbhísí uisce (lena n-áirítear aon chuspóir atá ann) arna
dhéanamh ag an údarás seirbhísí uisce, nó ar neamhréir
léi, nó i gcás ina gcuirfeadh sé teorainn nó srian le cur i
ngníomh cuí forála den sórt sin, agus beidh aon rún a
airbheartaíonn gur ritheadh é faoin alt 139, 140 nó 179
sin, de réir mar a bheidh, agus a sháraíonn an mhír seo
ar neamhní.

(6) Le linn plean straitéiseach seirbhísí uisce a dhréachtú nó a
athbhreithniú, tabharfaidh an t-údarás seirbhísí uisce nó na húdaráis
seirbhísí uisce lena mbaineann aird ar ar phleanáil chuí agus ar
fhorbairt inchothaithe a limistéir feidhme nó a limistéar feidhme agus
déanfaidh sé aird a thabhairt ar fhorálacha na nithe seo a leanas
go háirithe—

(a) pleananna forbartha iomchuí, treoirlínte pleanála
réigiúnacha nó spáis, straitéisí tithíochta nó orduithe um
limistéar taitneamhachta speisialta, de réir mar is cuí,
arna ndéanamh faoi Acht 2000,

(b) plean bainistithe cáilíochta uisce nó clár beart arna
dhéanamh faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú
Uisce) 1977 agus 1990 don limistéar atá le bheith san
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áireamh sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce, nó d’aon
limistéar eile a d’fhéadfadh fearadh ar an bplean sin,

(c) plean bainistithe dramhaíola faoi na hAchtanna um
Bainistiú Dramhaíola 1996 go 2003 don limistéar atá le
bheith san áireamh sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce,
nó d’aon limistéar eile a d’fhéadfadh fearadh ar an
bplean sin,

(d) plean bainistithe abhantraí nó clár beart faoi Chreat-
Treoir Uisce an AE don limistéar atá le bheith san
áireamh sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce, nó d’aon
limistéar eile a d’fhéadfadh fearadh ar an bplean sin,

(e) cibé pleananna, straitéisí no treoirlínte eile a fhorordófar,
agus

(f) aon ní eile a ordóidh an tAire.

(7) Beidh cibé cuspóirí i bplean straitéiseach seirbhísí uisce is
dóigh leis an údarás seirbhísí uisce nó na húdaráis seirbhísí uisce lena
mbaineann a bheith réasúnach agus riachtanach chun na nithe seo a
leanas a dhéanamh—

(a) sláinte daoine agus an comhshaol a chosaint,

(b) soláthar seirbhísí uisce leordhóthanacha le haghaidh
riachtanas tí agus neamh-thí sa limistéar lena mbaineann
an plean a éascú, agus

(c) tacú le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe, lena n-
áirítear úsáid inchothaithe acmhainní uisce,

agus sonrófar ann cibé bearta nó socruithe a bheidh le déanamh ag
an údarás seirbhísí uisce nó ag na húdaráis seirbhísí uisce lena
mbaineann, d’fhonn cuspóirí an phlean a áirithiú.

(8) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7), beidh faisnéis faoi
na nithe seo a leanas i bplean straitéiseach seirbhísí uisce, nó
tabharfar aird ar shlí eile ar na nithe seo a leanas i bplean
straitéiseach seirbhísí uisce, ach sin faoi réir cibé rialachán a
dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo—

(a) cáilíocht uisce óil,

(b) priacal do shláinte daoine nó don chomhshaol a chosc nó
a laghdú,

(c) an gá reatha agus an gá réamh-mheasta le seirbhísí uisce,

(d) socruithe atá i bhfeidhm nó atá beartaithe chun seirbhísí
uisce a sholáthar,

(e) easnaimh i soláthar seirbhísí uisce,

(f) bearta caomhnaithe uisce atá i bhfeidhm nó atá beartaithe,

(g) socruithe faireacháin, lena n-áirítear saoráidí
saotharlainne,

(h) pleanáil bainistíochta sócmhainní,

(i) ioncam agus caiteachas, agus
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(j) aon nithe teagmhasacha nó coimhdeacha.

(9) (a) Sula ndéanfar plean straitéiseach seirbhísí uisce agus tar
éis a dhéanta, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
lena ndéanfar an modh ina leagfar aon ní amach, nó ina
ndéileálfar le le haon ní, sa phlean sin, ceanglais i dtaca
le fógra a thabhairt nó i dtaca le sainchomhairle, agus
nósanna imeachta nó teorainneacha ama gaolmhara a
fhorordú.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar, le
rialacháin faoin mír sin, dátaí éagsúla a shonrú le
haghaidh údarás éagsúil seirbhísí uisce nó aicmí éagsúla
údarás seirbhísí uisce.

(10) (a) Chun a chumasú breithniú breise a dhéanamh i dtaobh
plean straitéiseach seirbhísí uisce a dhéanamh, féadfaidh
údarás seirbhísí uisce iarratas a dhéanamh chuig an Aire
ar fhadú nach faide ná 3 mhí tar éis an dáta is déanaí
chun plean straitéiseach seirbhísí uisce a dhéanamh.

(b) I gcás ina ndéanfar iarratas faoi mhír (a), féadfaidh an
tAire an t-iarratas a dheonú nó diúltú don iarratas agus
an cinneadh sin a bhunú ar dhóchúlacht réasúnach go
ndéanfaidh an t-údarás lena mbaineann plean faoin dáta
fadaithe atá beartaithe.

(c) Is feidhm fhorchoimeádta í iarratas faoi mhír (a).

(d) Ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás comhaltaí
údaráis seirbhísí uisce do dhéanamh plean
athbhreithnithe nó plean ionaid de réir ceanglais ón Aire
faoi alt 37(c).

(11) I gcás ina mbeartóidh údarás seirbhísí uisce plean
straitéiseach seirbhísí uisce a dhéanamh, ar plean é, i dtuairim
bhainisteoir an údaráis seirbhísí uisce, nach mbeadh cuí ar na
cúiseanna a luafaidh sé nó sí, ansin déanfaidh an bainisteoir—

(a) an méid sin a chur in iúl do chomhaltaí an údaráis seirbhísí
uisce, agus na cúiseanna atá aige nó aici le teacht ar an
tuairim sin a thabhairt, agus comhairle a thabhairt do na
comhaltaí á rá go bhféadfadh an tAire, dá leanfadh an t-
údarás ar aghaidh agus an plean sin a dhéanamh, a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoi alt 37(c) a agairt chun
a cheangal ar an údarás an plean a athbhreithniú i cibé
slí a shonróidh an tAire nó plean nua a chur in ionad an
phlean, agus

(b) a chur in iúl do na comhaltaí go bhfuil ceart ag an an
údarás iarratas a dhéanamh chuig an Aire faoi fho-alt
(10) ar fhadú ar an dáta forordaithe.

(12) I gcás inar dealraitheach do bhainisteoir údaráis seirbhísí
uisce gur dóigh go mainneoidh comhaltaí an údaráis plean a
dhéanamh faoin dáta forordaithe, faoin dáta forordaithe arna fhadú
nó faoin dáta a shonraítear i gceanglas ón Aire faoi alt 37(c), de réir
mar a bheidh, ansin déanfaidh an bainisteoir—

(a) a chur in iúl do chomhaltaí an údaráis gurb é a tharlóidh,
má mhainníonn an t-údarás plean a dhéanamh—

(i) faoin dáta forordaithe,
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(ii) faoin dáta forordaithe arna fhadú, nó

(iii) faoin dáta a shonraítear i gceanglas ón Aire faoi alt
37(c),

de réir mar a bheidh, go measfar go bhfuil feidhmeanna
na gcomhaltaí faoin alt seo i ndáil leis an bplean a
dhéanamh arna n-aistriú chuig an mbainisteoir de réir
fho-alt (13), agus

(b) i gcás feidhm a bheith ag mír (a)(i), a chur in iúl do na
comhaltaí go bhfuil ceart ag an údarás iarratas a
dhéanamh chuig an Aire faoi fho-alt (10) ar fhadú ar an
dáta forordaithe.

(13) Faoi réir fho-alt (12), más rud é, maidir le húdarás seirbhísí
uisce—

(a) go mainneoidh sé plean straitéiseach seirbhísí uisce a
dhéanamh faoin dáta is déanaí chun an plean a
dhéanamh nó faoin dáta a shonróidh an tAire faoi mhír
(c) d’alt 37 de réir cheanglais an Aire faoin mír sin, de
réir mar a bheidh, nó

(b) tar éis dó iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar fhadú ar
an dáta is déanaí chun an plean seirbhísí uisce lena
mbaineann a dhéanamh de réir fho-alt (10), agus

(i) tar éis a bheith diúltaithe don iarratas, nach ndéanfar
plean faoin dáta sin, nó

(ii) tar éis an t-iarratas a dheonú, go mainneoidh an t-
údarás plean a dhéanamh faoin dáta sin, arna fhadú
amhlaidh,

ansin measfar go bhfuil feidhmeanna chomhaltaí an
údaráis faoin alt seo arna n-aistriú chuig bainisteoir an
údaráis, agus déanfaidh seisean nó sise, le hordú, ceadú
a thabhairt i leith plean a dhéanamh faoi réir aon
mhodhnuithe is cuí leis nó léi agus, i gcás feidhm a bheith
ag alt 37(c), de réir aon cheanglais a shonróidh an tAire
faoin alt sin.

(14) Gan dochar d’fho-alt (13), maidir le húdarás seirbhísí uisce
do dhéanamh plean athbhreithnithe nó plean ionaid de réir ceanglais
ón Aire faoi alt 37(c)—

(a) más rud é gurbh iad comhaltaí an údaráis a rinne an plean
ar an gcéad ásc, is feidhm fhorchoimeádta de chuid
comhaltaí an údaráis í, agus

(b) i gcás nach amhlaidh a rinneadh an plean, is feidhm de
chuid bhainisteoir an údaráis í.

(15) (a) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, i gcás feidhm a
bheith ag fo-alt (13), déanfaidh an bainisteoir an plean.

(b) Le linn dó nó di an plean a dhéanamh, déanfaidh an
bainisteoir, faoi réir na gceanglas sin (más ann) ón Aire
faoi alt 37(c), cibé forálacha (más ann) a bheidh
comhaontaithe ag comhaltaí an údaráis agus a bheidh i
gcomhréir leis an bplean a chur san áireamh mar chuid
den phlean.
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(16) Ní bheidh feidhm ag alt 140 d’Acht 2001 maidir le bainisteoir
údaráis seirbhísí uisce d’fheidhmiú a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoi fho-alt (13) agus, beidh aon rún a airbheartaíonn
gur ritheadh é faoin alt sin 140 i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi fho-alt (13) agus a sháraíonn
an fo-alt seo ar neamhní.

(17) Maidir le plean straitéiseach seirbhísí uisce arna dhéanamh
faoin alt seo, tagann sé i bhfeidhm—

(a) i gcás plean seachas plean comhpháirteach—

(i) ar chomhaltaí an údaráis lena mbaineann do rith rúin
ag ceadú an phlean, nó

(ii) i gcás lena mbaineann fo-alt (13), ar dháta an ordaithe
ón mbainisteoir ag ceadú an plean a dhéanamh,

nó

(b) i gcás plean chomhpháirtigh—

(i) i gcás ina mbeidh rúin ag ceadú an phlean
chomhpháirtigh rite ag comhaltaí gach údaráis
seirbhísí uisce, nuair a bheidh an rún deireanach den
sórt sin rite ag comhaltaí údaráis seirbhísí uisce lena
mbaineann, nó

(ii) i gcás ina mbeidh mainnithe ag údarás seirbhísí uisce
amháin nó níos mó déanamh an phlean
chomhpháirtigh a cheadú agus go ndéanfar na
feidhmeanna faoin alt seo atá ag na húdarás seirbhísí
uisce go léir a bhfuil baint acu le déanamh an phlean
a aistriú chuig a mbainisteoirí faoi seach, nuair atá an
t-ordú deireanach ag ceadú an phlean a dhéanamh
déanta ag an mbainisteoir lena mbaineann.

(18) Ní thabharfaidh aon ní san Acht seo teideal d’údarás seirbhísí
uisce scor de sheirbhísí uiscí a sholáthar, ar seirbhísí iad a bhí á
soláthair aige roimh thosach feidhme an ailt seo, ach amháin de réir
mar a fhoráiltear i bplean straitéiseach iomchuí seirbhísí uisce arna
dhéanamh ag an údarás.

(19) (a) Maidir leis an bplean forbartha i ndáil leis an limistéar
feidhme údaráis áitiúil, measfar go n-áirítear ann na
cuspóirí atá, de thuras na huaire, in aon phlean
straitéiseach seirbhísí uisce atá i bhfeidhm i ndáil leis an
limistéar sin nó i ndáil le haon chuid den limistéar sin.

(b) I gcás cuspóir a mheastar a bheith san áireamh i bplean
forbartha de bhua mhír (a) (“an cuspóir céadluaite”) a
bheith ar neamhréir le cuspóir atá san áireamh sa phlean
forbartha ar shlí eile (“an dara cuspóir a luadh”), beidh
sáraíocht ag an gcuspóir céadluaite ar an dara cuspóir a
luadh, is cuma cé acu a dhéantar nó nach ndéantar an
plean forbartha i ndiaidh an phlean straitéisigh seirbhísí
uisce dá dtagraítear sa mhír sin, agus measfar go bhfuil an
cuspóir céadluaite ina chuid dhílis den phlean forbartha.

(20) Ní dhiúltóidh údarás pleanála nó an Bord d’iarratas ar chead
faoi Chuid III den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 a dhiúltú ar
an aon fhoras amháin nach ndéantar tagairt shonrach don fhorbairt
lena mbaineann an t-iarratas sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce
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atá i bhfeidhm i ndáil le limistéar feidhme an údaráis pleanála más
dóigh leis an údarás pleanála nó leis an mBord, de réir mar a bheidh,
go n-éascóidh an fhorbairt cuspóirí an phlean straitéisigh seirbhísí
uisce a bhaint amach.

(21) Le linn dó forbairt bheartaithe faoi alt 179 d’Acht 2000 a
bhreithniú, ní chinnfidh údarás áitiúil nach ceart dul ar aghaidh leis
an bhforbairt ar an aon fhoras amháin nach ndéantar tagairt
shonrach don fhorbairt sin sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce atá
i bhfeidhm i ndáil le limistéar feidhme an údaráis más dóigh leis
an údarás go n-éascóidh an fhorbairt cuspóirí an phlean straitéisigh
seirbhísí uisce sin a bhaint amach.

37.—Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis
seirbhísí uisce iomchuí lena mbaineann—

(a) a cheangal ar 2 údarás seirbhísí uisce nó níos mó plean
comhpháirteach straitéiseach seirbhísí uisce a dhéanamh
faoi alt 36 i leith a limistéar feidhme go léir nó i leith cuid
shonraithe dá limistéar feidhme,

(b) a cheangal, maidir le 2 údarás seirbhísí uisce nó níos mó
do dhéanamh plean straitéisigh seirbhísí uisce faoi alt 36,
go ndéanfar an plean a chomhordú ar cibé modh agus i
ndáil le cibé nithe a shonróidh an tAire, agus

(c) ar chúiseanna sonraithe, a cheangal ar údarás seirbhísí
uisce nó, de réir mar a bheidh, ar 2 údarás seirbhísí uisce
nó níos mó, plean straitéiseach seirbhísí uisce arna
dhéanamh ag an údarás nó ag na húdaráis lena
mbaineann a athbhreithniú (cibé acu trí nithe a chur leis
nó a scriosadh as) nó plean straitéiseach nua seirbhísí
uisce a chur in ionad an phlean, faoi cibé dáta agus ar
cibé modh a shonróidh an tAire, ar dáta é nach mbeidh
níos giorra ná 3 mhí ón dáta a eisíonn an tAire an
ceanglas,

agus comhlíonfaidh an t-údarás nó na húdaráis seirbhísí uisce lena
mbaineann aon cheanglas den sórt sin ón Aire..

38.—(1) A luaithe is féidir tar éis plean straitéiseach seirbhísí
uisce a theacht i bhfeidhm, déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann, nó, i gcás plean chomhpháirtigh, déanfaidh cibé údarás
seirbhísí uisce a bheidh comhaontaithe ag na húdaráis seirbhísí
uisce iomchuí—

(a) cóip den phlean a chur ar aghaidh chuig an Aire agus chuig
cibé daoine a fhorordófar, sa tslí fhorordaithe, agus

(b) fógra maidir le déanamh an phlean a fhoilsiú sa tslí
fhorordaithe.

(2) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce cibé bearta is cuí agus is
indéanta, lena n-áirítear aon oibreacha riachtanacha a dhéanamh, i
ndáil lena limistéar feidhme, chun go gcomhlíonfar na cuspóirí agus
na forálacha atá leagtha amach i bplean straitéiseach seirbhísí uisce
a bhfuil baint aige leis agus atá déanta ag an údarás.

(3) (a) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce cóip den phlean, nó
sliocht as, a thabhairt do dhuine ar iarraidh ón duine sin
agus, má éilíonn an t-údarás amhlaidh, tar éis don duine
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cibé táille réasúnach a mhuirearóidh an t-údarás a íoc,
laistigh de thréimhse 21 lá tar éis don údarás an iarraidh
sin a fháil, nó tar éis íocaíocht a fháil i leith cibé táille a
mhuirearóidh an t-údarás, cibé acu is déanaí.

(b) Aon doiciméad a airbheartóidh gur cóip é de phlean, nó
gur sliocht as plean é, agus a bheith deimhnithe mar chóip
dhílis faoin bhfo-alt seo ag oifigeach d’údarás seirbhísí
uisce a rinne an plean, beidh sé ina fhianaise prima facie
ar an bplean nó ar an sliocht, de réir mar a bheidh, agus
ní gá cruthúnas a thabhairt ar shíniú an oifigigh sin nó
gurbh oifigeach don údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann é nó í iarbhír.

(c) Féadfar fianaise ar phlean nó ar shliocht as an bplean sin
a thabhairt trí chóip de, arna deimhniú de bhun an fho-
ailt seo, a thabhairt ar aird agus ní gá an plean féin a
thabhairt ar aird.

39.—Maidir leis na feidhmeanna go léir a shanntar d’údaráis
sláintíochta faoi aon achtachán eile, measfar ina leith, a mhéid a
bhaineann siad le húdarás seirbhísí uisce do chomhlíonadh
feidhmeanna i ndáil le soláthar seirbhísí uisce, gur feidhmeanna de
chuid údaráis seirbhísí uisce iad, agus tá na tagairtí go léir d’údarás
sláintíochta sna hachtanna sin agus in achtacháin ghaolmhara le
forléiriú dá réir sin.

40.—(1) Féadfaidh dhá údarás seirbhísí uisce nó níos mó
comhaontú nó socrú a dhéanamh chun go ndéanfaidh siad, i
gcomhpháirt, nó chun go ndéanfaidh ceann amháin acu nó níos mó,
de réir mar a bheidh, aon cheann nó gach ceann dá gcuid
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, in aon cheann, nó i
ngach ceann, dá limistéir faoi seach, nó in aon chuid díobh, nó i
limistéar feidhme nó limistéir fheidhme údaráis eile, nó údarás eile,
seirbhísí uisce, nó in aon chuid díobh.

(2) Gan dochar don Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh
Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002, féadfaidh dhá
údarás seirbhísí uisce nó níos mó comhaontú nó socrú a dhéanamh i
gcomhpháirt le haon duine chun seirbhísí uisce a sholáthar, cibé acu
i gcomhpháirt le ceann amháin acu nó níos mó nó thar a cheann nó
thar a gceann, i ngach ceann dá limistéir fheidhme faoi seach nó i
gcuid díobh.

(3) Aon uair is dealraitheach don Aire gur ceart d’údarás seirbhísí
uisce comhaontú nó socrú a dhéanamh faoi fho-alt (1) nó (2) chun
aon cheann nó gach ceann dá gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh,
féadfaidh sé nó sí a ordú dóibh comhaontú nó socrú a dhéanamh
agus comhlíonfaidh siad an t-ordachán sin.

(4) Ní dhéanfaidh an tAire ordacháin faoi fho-alt (3) ach amháin
tar éis deis a thabhairt do gach údarás seirbhísí uisce lena mbaineann
uiríll a dhéanamh chuige nó chuici agus tar éis aon uiríll arna
ndéanamh amhlaidh a bhreithniú.

(5) Féadfaidh an tAire a ordú, maidir le haon chomhaontú arna
dhéanamh faoin alt seo, go mbeidh cibé téarmaí agus coinníollacha
ann a shonróidh sé nó sí agus comhlíonfaidh na húdaráis lena
mbaineann aon ordachán den sórt sin.
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(6) Ní dhéanfar aon chomhaontú nó socrú arna dhéanamh faoi
fho-alt (3) a chúlghairm ach amháin le cead ón Aire.

(7) Aon uair a dhéanfaidh údarás seirbhísí uisce comhaontú nó
socrú le húdarás seirbhísí uisce eile nó le duine eile faoi fho-alt (1)
nó (2) nó faoi alt 32(1)(j) chun seirbhísí uisce a sholáthar thar a
cheann, leanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce céadluaite, d’ainneoin
an chomhaontaithe nó an tsocraithe, de bheith freagrach as na
seirbhísí sin a bheith de réir cheanglais an Achta seo.

(8) Ní fhorléireofar fo-alt (7) ar shlí ina ndéanfar feidhm aon
fhorála i gcomhaontú nó i socrú faoi fho-alt (1) nó (2) nó faoi alt
32(1)(j) i ndáil le dliteanas poiblí nó dliteanas sibhialta a éiríonn as
soláthar seirbhísí uisce faoin gcomhaontú sin nó faoin socrú sin a
neamhniú nó ina ndéanfar difear don fheidhm sin ar shlí eile.

41.—(1) San alt seo—

tá le “bóthar áitiúil”, “bóthar náisiúnta”, “bóthar poiblí”, “bóthar
réigiúnach” agus “bóthar” an bhrí chéanna atá leo in alt 2 d’Acht na
mBóithre, 1993;

folaíonn “píopaí” séaraigh, draenacha, príomhphíopaí uisce, córais
dáiliúcháin, ceangail seirbhíse nó a ngabhálais;

ciallaíonn “údaráis bóithre”—

(a) i gcás bóthair náisiúnta, An tÚdarás um Bóithre
Náisiúnta, agus

(b) i gcás bóthair réigiúnaigh nó bóthair áitiúil, údarás áitiúil
mar a mhínítear in Acht 2001, seachas údarás áitiúil dá
dtagraítear i gCuid 2 de Sceideal 6 a ghabhann leis an
Acht sin.

(2) Chun seirbhísí uisce a sholáthar, nó chun cúnamh a thabhairt
ina leith sin, féadfaidh údarás seirbhísí uisce, nó duine eile atá ag
gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a cheann, píopaí a chur trí aon
bhóthar poiblí nó aon áit a bheartaítear a bheith ina bóthar poiblí,
nó trasna an chéanna, nó thairis nó faoi, nó feadh an chéanna, nó
faoi nó aon siléar nó boghta a d’fhéadfadh a bheith faoi phábháil nó
faoi charrbhealach aon bhóthair phoiblí, nó thar an gcéanna, nó an
céanna a dheisiú, a athrú, a thabhairt chun bealaigh nó a ionadú ó
am go ham, faoi réir thoiliú an údaráis bóithre iomchuí i gcás nach
é an t-údarás seirbhísí uisce an t-údarás bóithre don bhóthar sin nó
don áit sin a bheartaítear a bheith ina bóthar.

(3) Aon duine arna údarú nó arna húdarú ag údarás seirbhísí
uisce chun seirbhísí uisce a sholáthar, nó aon duine a dhéanann
seirbhísí uisce a sholáthar i gcomhpháirt leis an duine sin nó thar
ceann an duine sin, féadfaidh sé nó sí, i leith sholáthar na seirbhísí
sin, píopaí a chur trí aon bhóthar poiblí nó aon áit a bheartaítear a
bheith ina bóthar poiblí, nó trasna an chéanna, nó thairis nó faoi, nó
feadh an chéanna, nó faoi nó aon siléar nó boghta a d’fhéadfadh a
bheith faoi phábháil nó faoi charrbhealach aon bhóthair phoiblí, nó
thar an gcéanna, nó an céanna a dheisiú, a athrú, a thabhairt chun
bealaigh nó a ionadú ó am go ham, faoi réir thoiliú an údaráis bóithre
iomchuí i gcás nach é an t-údarás seirbhísí uisce an t-údarás bóithre
don bhóthar sin nó don áit sin a bheartaítear a bheith ina bóthar.

(4) Faoi réir aon rialachán a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (6),
féadfaidh údarás bóithre coinníollacha a chur ag gabháil le haon
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toiliú a dheonófar faoi fho-alt (2) nó (3), ar coinníollacha iad a
bheidh ina gceangal ar an údarás seirbhísí uisce sin nó ar an
soláthróir údaraithe seirbhísí uisce sin nó ar an duine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce i gcomhpháirt leis an údarás seirbhísí uisce nó leis an
soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó thar a cheann, de réir mar
a bheidh.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), féadfaidh na nithe
seo a leanas a bheith san áireamh i gcoinníollacha a bheidh ag
gabháil le haon toiliú—

(a) na tréimhsí ar lena linn, agus na tráthanna, a dhéanfar nó
nach ndéanfar oibreacha,

(b) an tréimhse ar laistigh di a chríochnófar oibreacha,

(c) an modh ina gcríochnófar oibreacha,

(d) ceanglais agus caighdeáin i ndáil le haisiriú sealadach nó
buan a dhéanamh i ndáil le bóthar poiblí tar éis oibreacha
a dhéanamh,

(e) ceanglais i ndáil le hurrús a thabhairt, lena n-áirítear
éarlaisí inaisíoctha, de réir mar a bheidh, maidir le
haisiriú sásúil a dhéanamh i ndáil le bóthar poiblí tar éis
oibreacha a dhéanamh,

(f) ceanglais i ndáil le comhordú oibre le hobair eile a bheidh
á glacadh de láimh nó a bheidh á beartú ag daoine eile,

(g) ceanglais i ndáil le trácht a rialú i gcomharsanacht
oibreacha,

(h) ceanglais i ndáil leis an údarás bóithre do mhaoirsiú agus
d’iniúchadh oibreacha,

(i) ceanglais i ndáil le hoibreacha breise a dhéanamh, agus

(j) ceanglais i ndáil le faisnéis a sholáthar don phobal maidir
le méid nó cineál na n-oibreacha nó maidir leis an
tréimhse ar laistigh di a chríochnófar iad, agus

(k) aon bhearta eile a mheasfaidh an t-údarás bóithre a bheith
riachtanach chun sláinte daoine nó an comhshaol a
chosaint, agus chun forbairt inchothaithe a éascú.

(6) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Iompair, rialacháin a
dhéanamh chun críocha an ailt seo.

(7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (6), féadfaidh foráil
maidir leis na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh i rialacháin faoin
alt seo—

(a) nósanna imeachta i gcomhair riaradh an phróisis toilithe,
lena n-áirítear nósanna imeachta i ndáil le toiliú a dhiúltú
nó a tharraingt siar,

(b) muirir i leith riaradh an phróisis toilithe,

(c) nithe a bheidh le breithniú ag údarás bóithre chun críocha
an phróisis toilithe,

(d) coinníollacha a bheidh ag gabháil le toiliú,



[2007.] [Uimh. 30.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(e) nósanna imeachta toilithe a tharscaoileadh nó a ionadú i
gcás éigeandála chun sláinte daoine agus an comhshaol
a chosaint,

(f) ceanglais agus caighdeáin i ndáil le bóithre a aisiriú,

(g) ceanglais maidir le fógraí a thabhairt agus maidir le
comhairliúchán leis an bpobal, nó

(h) nósanna imeachta nuair a dhiúltaítear toiliú a thabhairt
nó nuair a tharraingítear toiliú siar, nó nuair is mian le
hiarratasóir uiríll a dhéanamh i ndáil le coinníollacha atá
ag gabháil le toiliú.

(8) Féadfar forálacha éagsúla a dhéanamh le rialacháin faoin alt
seo maidir le hiarratais ar thoiliú i ndáil le haicmí éagsúla bóithre.

(9) Maidir le ceanglas ceadúnas a shealbhú faoi alt 254 d’Acht
2000 i ndáil le hoibreacha ar bhóthar poiblí, nó faoi nó thairis, nó
feadh bóthair phoiblí, ní bheidh feidhm aige maidir le duine a bhfuil
toiliú faighte aige ní aici ó údaráis bóithre faoin alt seo i leith
oibreacha lena mbaineann an toiliú.

(10) Beidh ceart caingne ag údarás bóithre le haghaidh faoisimh
ar mhodh urghaire nó dearbhaithe ón Ard-Chúirt i gcoinne aon
duine, ar urghaire nó dearbhú é chun srian a chur le haon
neamhchomhlíonadh nó chun a ordú ceanglas de chuid an ailt seo a
chomhlíonadh, agus féadfaidh an Chúírt cibé ordú is cuí léi a dheonú.

(11) Chun críocha an Achta seo, i gcás ina n-éileoidh duine
(seachas údarás bóithre) go bhfuil leas aige nó aici in aon bhóthar
nó faoi aon bhóthar—

(a) is faoin duine lena mbaineann a bheidh sé an leas sin a
chruthú, agus

(b) measfar gur nialas luach an leasa sin mura suífidh an duine
a mhalairt.

(12) Chun críocha an Achta seo, beidh feidhm ag alt 182 d’Acht
2000 maidir le húdarás seirbhísí uisce agus, chun críocha an Achta
seo, measfar, maidir le haon tagairtí d’údarás áitiúil san alt sin nó i
gCuid XIV nó i gCodanna gaolmhara d’Acht 2000, gur tagairt iad
d’údarás seirbhísí uisce.

(13) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, trí chomhaontú le húdarás
seirbhísí uisce aon limistéir thadhlaigh, a chur faoi deara go ndéanfar
a chuid píopaí a chur i gceangal le píopaí an údaráis sin i cibé slí agus
ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha a chomhaontófar idir
na húdaráis seirbhísí uisce.

(14) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce a chumhachtaí faoin alt seo
a fheidhmiú laistigh dá limistéar feidhme nó lasmuigh de, ach i gcás
ina bhfeidhmítear iad i limistéar feidhme údaráis seirbhísí uisce eile,
ní mór toiliú an údaráis sin a fháil roimh ré.

42.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh údarás seirbhísí dramhuisce tar éis oibreacha
dramhuisce a sholáthar, tar éis socrú a dhéanamh maidir
le hoibreacha dramhuisce a sholáthar nó tar éis oibreacha
dramhuisce a ghlacadh faoina chúram, agus
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(b) gurb é tuairim an údaráis, maidir le haon áitreabh i
limistéar feidhme an údaráis—

(i) nach bhfuil sé á dhraenáil go sásúil, nó

(ii) gur priacal é, nó gur dóigh gur priacal é, do shláinte
daoine nó don chomhshaol, agus

(iii) gur féidir fónamh dó trí cheangal seirbhíse leis na
hoibreacha dramhuisce ar ceangal é ina bhfuil fad
réasúnach,

féadfaidh an t-údarás fógra a sheirbheáil ar úinéir an áitribh á
cheangal air nó uirthi cibé oibreacha atá riachtanach chun a áirithiú
go mbeidh na hoibreacha dramhuisce ag fónamh don áitreabh a
dhéanamh laistigh de thréimhse shonraithe.

(2) Más rud é—

(a) go mbeidh údarás seirbhísí uisce tar éis oibreacha uisce a
sholáthar, tar éis socrú a dhéanamh maidir le hoibreacha
uisce a sholáthar nó tar éis oibreacha uisce a ghlacadh
faoina chúram, agus

(b) gurb é tuairim an údaráis, maidir le haon áitreabh i
limistéar feidhme an údaráis—

(i) nach bhfuil soláthar sásúil uisce arna sholáthar dó,
agus

(ii) gur féidir fónamh dó trí cheangal seirbhíse leis na
hoibreacha uisce ar ceangal é ina bhfuil fad
réasúnach,

féadfaidh an t-údarás fógra a sheirbheáil ar úinéir an áitribh á
cheangal air nó uirthi cibé oibreacha atá riachtanach chun a áirithiú
go mbeidh na hoibreacha uisce ag fónamh don áitreabh a dhéanamh
laistigh de thréimhse shonraithe.

(3) Maidir le fógra faoin alt seo, sonrófar ar leithligh ann aon
chuid díobh a cheanglaítear a dhéanamh leis an bhfógra sin agus atá
le déanamh ag an údarás seirbhísí uisce, nó faoina mhaoirseacht, faoi
fho-alt (11) den alt seo.

(4) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus (2) freisin i gcás ina
mbeidh duine eile údaraithe ag údarás seirbhísí uisce, nó
ina mbeidh comhaontú déanta aige le duine eile, nó i gcás
ina mbeidh comhaontú den sórt déanta ag soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce, chun na hoibreacha uisce nó na
hoibreacha dramhuisce atá i gceist a sholáthar, ar
choinníoll go mbeidh comhaontú an duine sin maidir leis
an gceangal breise, mura bhforáiltear a mhalairt in aon
chomhaontú réamhluaite, faighte freisin ag an údarás
seirbhísí uisce.

(b) I gcás ina mbeidh feidhm ag mír (a), féadfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce, freisin, a cheangal ar úinéir an áitribh lena
mbaineann soláthar uisce a ghlacadh trí mhéadar nó trí
uirlis eile arna soláthar chun an soláthar uisce chuig an
áitreabh sin a thomhas nó uisce a scaoileadh thrí mhéadar
scaoilte dramhuisce de réir Chuid 5.
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(5) Féadfaidh an duine ar a seirbheálfar fógra faoin alt seo
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche, laistigh de mhí ón
dáta a sheirbheáiltear an fógra air nó uirthi, i gcoinne théarmaí an
fhógra, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh ón gCúirt Dúiche
ar achomharc faoin bhfo-alt seo, ach amháin go mbeidh ábhar
achomhairc ann, le cead ón gCúirt, ar cheist shonraithe dlí, chun na
hArd-Chúirte i gcoinne an chinnidh.

(6) Déanfar fógra achomhairc faoin alt seo a thabhairt don údarás
seirbhísí uisce, agus beidh an t-údarás sin i dteideal láithriú agus
éisteacht a fháil nuair a bheidh an t-achomharc á éisteacht.

(7) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Dúiche—

(a) an fógra a dhaingniú gan choinníoll,

(b) an fógra a dhaingniú faoi réir cibé modhnuithe, athruithe
nó breisithe is réasúnach leis an gCúirt, nó

(c) an fógra a neamhniú.

(8) Beidh éifeacht le fógra faoin alt seo—

(a) i gcás nach ndéantar aon achomharc, nó i gcás ina
ndéantar achomharc agus go dtarraingítear siar é laistigh
de mhí ón dáta a sheirbheáiltear an fógra, aon mhí
amháin ón dáta a sheirbheáiltear an fhógra,

(b) i gcás ina ndéantar achomharc agus nach dtarraingítear
siar é amhlaidh, nuair a dhéantar an t-achomharc a
tharraingt siar nó a chinneadh.

(9) (a) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, i gcás ina mbeifear tar
fógra faoin alt seo a sheirbheáil ar an duine atá, nuair a
sheirbheáiltear an fógra air nó uirthi, ina úinéir nó ina
húinéir ar an áitreabh lena mbaineann an fógra agus,
maidir leis na hoibreacha a ceanglaíodh a dhéanamh leis
an bhfógra, nach mbeifear tar éis tosú orthu, nó, má
tosaíodh iad, nach bhfuil siad críochnaithe, laistigh den
tréimhse arna sonrú san fhógra nó laistigh de cibé
tréimhse fhadaithe arna ceadú ag an údarás seirbhísí
uisce, tá cion déanta ag an duine sin.

(b) Más rud é, maidir le duine a a mbeidh imeachtaí tionscanta
ina choinne nó ina coinne faoin bhfo-alt seo, gur scoir
sé nó sí, tráth éigin roimh dheireadh na tréimhse sin atá
sonraithe san fhógra maidir le comhlíonadh an fhógra (nó
laistigh de cibé tréimhse fhadaithe a cheadóidh an t-
údarás seirbhísí uisce maidir leis an gcomhlíonadh sin),
de bheith ina úinéir nó ina húinéir ar an áitreabh, beidh
teideal aige nó aici, tar éis dó nó di gearán a dhéanamh
go cuí agus tar éis fógra 3 lá glan ar a laghad a thabhairt
do lucht an ionchúisimh á rá go bhfuil ar intinn aige nó
aici déanamh amhlaidh, go ndéanfar an duine a tháinig
chun bheith ina úinéir nó ina húinéir ar an áitreabh an
tráth sin a thabhairt os comhair na Cúirte sna himeachtaí.

(c) Más rud é, tar éis a chruthú nár tosaíodh nó nár
críochnaíodh mar a dúradh na hoibreacha a ceanglaíodh
a dhéanamh leis an bhfógra, go gcruthóidh an cosantóir
bunaidh go raibh an fhaillí inchurtha, go hiomlán nó go
páirteach, i leith mhainneachtain ar thaobh an duine eile
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sin, féadfar an duine eile sin a chiontú sa chion agus, má
chruthaíonn an cosantóir bunaidh thairis sin go ndearna
sé nó sí gach beart réasúnach chun comhlíonadh an
fhógra a áirithiú, éigiontófar é nó í maidir leis an gcion.

(d) I mír (a) agus (c) den fho-alt seo, maidir le tagairt do na
hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh leis an bhfógra,
déanfar í a fhorléiriú, i gcás ina ndéantar aon chuid de na
hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh leis an bhfógra a
shonrú ar leithligh mar oibreacha atá le déanamh faoi
fho-alt (11) ag an údarás seirbhísí uisce, mar thagairt don
méid sin de na hoibreacha a cheanglaítear a dhéanamh
leis an bhfógra sin agus nach bhfuil sonraithe amhlaidh.

(e) Chun críocha an fho-ailt seo, i gcás duine a bheadh, ar
leith ón mír seo, ina úinéir nó ina húinéir áitribh de
dhroim cíos a fháil, measfar ina leith, más fhaigheann sé
nó sí an cíos mar ghníomhaire thar ceann duine eile, nach
é nó í an t-úinéir sin é nó í.

(10) Más rud é, tar éis d’úinéir aon áitribh gearán a dhéanamh,
gur dealraitheach don Chúirt Dúiche go ndéanann duine ag a bhfuil
leas san áitreabh, seachas úinéir an áitribh, cosc a chur ar an úinéir
oibreacha a dhéanamh a cheanglaítear a dhéanamh le fógra faoin alt
seo, féadfaidh an Chúirt a ordú don duine sin cead a thabhairt na
hoibreacha sin a dhéanamh.

(11) (a) I gcás ina gceanglaítear le fógra faoin alt seo oibreacha
a dhéanamh ina n-áirítear píopa a shuiteáil a théann trí
thalamh nach é a úinéir úinéir an áitribh lena mbaineann
an fógra, déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a
sheirbheáil an fógra cibé méid den phíopa atá laistigh den
talamh sin a shuiteáil é féin, nó déanfaidh sé socrú go
ndéanfar é a shuiteáil agus féadfaidh sé na costais a
ghabhann leis sin a ghnóthú ón duine a mbeidh an fógra
dírithe chuige nó chuici.

(b) D’fhonn píopa a shuiteáil faoin bhfo-alt seo nó faoi fho-
alt (12), beidh ag údarás seirbhísí uisce na cumhachtaí
agus na dualgais a shonraítear in alt 41 agus, más cuí, i
gCuid 7 nó 8, agus, ar aon chumhacht den sórt sin a
fheidhmiú, dlífidh sé cibé cúiteamh (más ann) a íoc a
dhlífí a íoc dá mba rud é gur feidhmíodh an chumhacht
faoi na forálacha sin.

(12) Gan dochar d’alt 92, más gá, mar gheall ar oibreacha chun
draenáil áitribh a éascú de réir fógra faoi alt 92(2), nó chun áitreabh
a cheangal le hoibreacha uisce nó le hoibreacha dramhuisce, píopa a
shuiteáil a théann trí áitreabh eile nach bhfuil ar úinéireacht ag úinéir
an áitribh atá le draenáil nó le ceangal, nó nach bhfuil faoina urláimh
nó faoina hurláimh, féadfaidh údarás seirbhísí uisce, ar iarraidh ó
úinéir an áitribh atá le draenáil nó le ceangal, an méid sin den phíopa
nó de na gabhálais ghaolmhara atá laistigh den áitreabh sin a
shuiteáil nó a cheangal é féin, nó socrú a dhéanamh chun iad a
shuiteáil nó a cheangal, agus féadfaidh sé na costais a ghabhann leis
sin a ghnóthú ó úinéir an áitribh atá le draenáil nó le ceangal.

(13) Sa chéad ásc, is ar an duine ar thar a cheann nó thar a ceann
a dhéantar an obair, agus ar a chomharbaí nó a comharbaí i dteideal,
a bheidh an fhreagracht as aon phíopa a shuiteáiltear faoi na
cumhachtaí dá bhforáiltear i bhfo-alt (11) nó (12) a chothabháil agus
a athnuachan ina dhiaidh seo, ach féadfaidh údarás seirbhísí uisce,
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dá lánrogha féin, aon phíopa den sórt sin a ghlacadh faoina chúram
de réir alt 43(12).

43.—(1) San ailt seo—

ciallaíonn “ceangal” draein, córas dáiliúcháin nó seirbhís ceangail
agus folaíonn sé cuid de dhraein, de chóras dáiliúcháin nó de
sheirbhís ceangail den sórt sin;

tá le “bóthar poiblí” agus le “údarás bóithre” na bríonna céanna faoi
seach atá leo in alt 41.

(2) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, dá lánrogha féin, faoi réir
cibé coinníollacha a chinnfidh sé, ceangal nó cuid de a sholáthar, a
dheisiú nó a athsholáthar, nó ranníoc a thabhairt i leith an chostais
a bhaineann le ceangal a sholáthar, a dheisiú nó a athsholáthar.

(3) Faoi réir fho-alt (4), beidh duine a bhfuil ceangal nó cuid de
cheangal ar úinéireacht aige nó aici nó faoina urláimh nó faoina
hurláimh, nó a bhfuil an céanna dílsithe ann, nó atá tar éis an céanna
a ghlacadh faoina chúram nó faoina cúram, beidh sé nó sí freagrach
as é a chothabháil agus a athnuachan, agus cinnteoidh sé nó sí go
gcoiméadtar é in ord maith agus i riocht maith, ionas—

(a) go gcuirtear cosc ar phriacal do shláinte daoine nó don
chomhshaol,

(b) go ndéantar caomhnú réasúnach uisce agus bainistiú cuí,
éifeachtach seirbhísí uisce a éascú, agus

(c) go gcuirtear cosc ar insíothlú nó eis-síothlú uisce nó
dramhuisce

(4) I gcás nach féidir duine a shainaithint chun críocha fho-alt (3),
beidh freagracht faoin bhfo-alt sin ar úinéir nó ar úinéirí aon áitribh
a úsáideann an ceangal, i gcomhréir dhíreach le leibhéal úsáide an
cheangail chun uisce a sholáthar don áitreabh nó do na háitribh faoi
seach nó chun dramhuisce a iompar as an áitreabh nó as na háitribh
faoi seach, de réir mar a bheidh.

(5) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce dul isteach ar aon talamh
iomchuí agus gach imscrúdú nó obair a dhéanamh is gá chun ceangal
a sholáthar, chun an riocht ina bhfuil ceangal a fhionnadh nó chun
cheangal a ghlacadh faoina chúram, nó chun críocha fho-alt (6).

(6) Más rud é, i dtuairim údaráis seirbhísí uisce, go bhfuil ceangal
chomh lochtach nó chomh bréan sin, nó go bhfuil sé ligthe chomh
mór sin i bhfaillí, gur priacal é do shláinte daoine, don chomhshaol,
do chaomhnú réasúnach uisce nó do bhainistiú cuí, éifeachtach
seirbhísí uisce nó go ligfeadh sé d’uisce nó do dhramhuisce insíothlú
nó eis-síothlú, féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, dá lánrogha
féin—

(a) a ordú, le fógra, don duine nó do na daoine atá freagrach
as é a chothabháil nó a athnuachan cibé oibreacha a
dhéanamh a mheasfaidh sé is gá, nó

(b) cibé oibreacha a mheasfaidh sé is gá a dhéanamh, ar an
gcéad ásc, nó i gcás nach gcomhlíonfar fógra faoi mhír
(a), agus cibé oibreacha a mheasfaidh sé is gá agus costas
oibreacha den sórt sin a ghnóthú ón duine nó ó na daoine
atá freagrach as cothabháil nó athnuachan an cheangail.
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(7) Más rud é, ar imscrúdú a dhéanamh, go bhfaightear amach
nach bhfuil ceangal chomh lochtach nó chomh bréan sin, nó nach
bhfuil sé ligthe chomh mór sin i bhfaillí, gur priacal é do shláinte
daoine, don chomhshaol, do chaomhnú réasúnach uisce nó do
bhainistiú cuí éifeachtach seirbhísí uisce, nó go ligfeadh sé d’uisce nó
do dhramhuisce insíothlú nó eis-síothlú, déanfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce a rinne an t-imscrúdú a chur faoi deara go n-aisireofar
an ceangal sin agus go ndúnfar nó go líonfar aon oscailt nó tochailt
a rinneadh i gcúrsa an imscrúdaithe agus go slánófar aon damáiste
a rinneadh.

(8) Más rud é—

(a) gur mian le duine ceangal a shuiteáil, nó

(b) gur mian le duine atá freagrach as ceangal a chothabháil
nó a athnuachan, nó gur ordaíodh dó nó di faoi fho-alt
(6)(a), leis féin nó léi féin nó trí shocrú le tríú páirtí,
oibreacha cothabhála nó athnuachana ar cheangal a
ghabháil de láimh,

ar ceangal é a théann trí aon bhóthar poiblí nó áit atá beartaithe le
haghaidh bóthair phoiblí, nó trasna an chéanna, faoin gcéanna, thar
an gcéanna nó ar feadh an chéanna, ansin féadfaidh sé nó sí déanamh
amhlaidh, faoi réir thoiliú an údaráis bóithre ar ina limistéar feidhme
atá an bóthar suite.

(9) Féadfaidh údarás bóithre coinníollacha a chur ag gabháil le
haon toiliú a dheonófar faoi fho-alt (8) amhail is dá mba rud é gur
duine lena mbaineann alt 41(3) an duine áirithe, agus beidh na
coinníollacha sin ina gceangal ar an duine sin nó ar a ghníomhairí nó
a gníomhairí, de réir mar a bheidh.

(10) Chun aon phíopa a sholáthar faoin alt seo, beidh na
cumhachtaí a luaitear in alt 41 ag údarás seirbhísí uisce.

(11) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le fógraí
faoi fho-alt (6)(a), agus gan dochar do ghinearáltacht na rialachán
sin, féadfaidh forálacha i ndáil leis na nithe seo a leanas a bheith
iontu—

(a) an gníomh atá le déanamh faoi fhógra,

(b) an teorainn ama ar laistigh di nach mór gníomh a ordaítear
a dhéanamh faoi fhógra a chríochnú,

(c) cáilíocht na n-ábhar agus na ceardaíochta atá le húsáid in
aon ghníomh feabhais faoi fhógra,

(d) cumhachtaí daoine údaraithe chun iontráil agus chun
imscrúdú a dhéanamh, agus

(e) cibé forálacha teagmhasacha is gá chun a chinntiú go
ndéanfaidh údarás seirbhísí uisce maoirsiú éifeachtach ar
chomhlíonadh nó ar fhorfheidhmiú fógra.

(12) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, dá rogha féin agus faoi réir
cibé coinníollacha a chinnfidh sé, ceangal a ghlacadh faoina chúram
agus, ina dhiaidh sin, tiocfaidh sé chun bheith faoi rialú agus faoi
fhreagracht an údaráis seirbhísí uisce agus faoin tseirbhís sin amháin.

(13) (a) Gan dochar d’alt 180 d’Acht 2000, más rud é go
mbeartaíonn údarás seirbhísí uisce ceangal a ghlacadh
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faoina chúram faoi fho-alt (12), ansin cuirfidh sé in iúl, le
fógra, d’aon duine ar leis nó léi an ceangal, nó a bhfuil
an ceangal faoina rialú, go bhfuil sé ar intinn aige é a
ghlacadh faoina chúram, agus más rud é nach féidir
céannacht an duine sin a fhionnadh trí fhiosrú réasúnach,
féadfar fógra chun críocha an fho-ailt seo a eisiúint de
réir alt 19(5).

(b) Más rud é, chun críocha mhír (a), nach féidir céannacht an
duine nó na ndaoine ar leis nó léi nó leo an ceangal nó a
bhfuil an ceangal faoina rialú a fhionnadh tar éis fiosrú
réasúnach a dhéanamh, ansin déanfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce é a chur in iúl, le fógra freisin, d’aon duine
atá freagrach, de réir fho-alt (4), as cothabháil nó
athnuachan an cheangail sin, agus d’ainneoin alt 19,
féadfar an fógra sin a eisiúint trína fhoilsiú i nuachtán a
scaiptear sa limistéar ina bhfuil an ceangal suite.

(14) Féadfaidh an duine chun a mbeidh fógra faoi fho-alt (13)
dírithe achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra de réir alt 92(8),
amhail is dá mba rud é gur fógra é arna eisiúint faoi alt 92(2), agus
beidh sé infhorfheidhmithe amhail is dá mba rud é gur eisíodh é
faoin alt sin.

(15) Aon duine chun a mbeidh fógra faoi fho-alt (13) dírithe,
beidh sé nó sí i dteideal aisíocaíocht a fháil, mura rud é go
dtarscaoilfidh sé nó sí an ceart sin, ón údarás seirbhísí uisce a d’eisigh
an fógra, as costais na n-ábhar agus an tsaothair a chaith sé nó sí i
dtaca leis an gceangal a sholáthar, mar aon le haon chúiteamh breise
a éireoidh as laghdú ar luach a leasa sa cheangal lena mbaineann.

(16) Más rud é go n-éireoidh díospóid idir duine chun a mbeidh
fógra faoi fho-alt (13) dírithe agus an t-údarás seirbhísí uisce a
d’eisigh é, ansin féadfaidh ceachtar acu an ní a chur chun eadrána
amhail is dá mba rud é gur ní é a bheadh le cur chun eadrána faoi
alt 92(15), ach sin a mhéid amháin a bhaineann sé le haisíocaíocht
nó le cúiteamh faoi fho-alt (15) den alt seo.

(17) Aon duine—

(a) a dhéanann damáiste do cheangal, nó

(b) a mhainníonn fógra faoi fho-alt (6)(a) a chomhlíonadh,

tá cion déanta aige ní aici.

44.—(1) I gcás ina mbeidh aon áitreabh atá i limistéar feidhme
údaráis seirbhísí uisce i gceangal le soláthar uisce nó le séarach ar
maoin é de chuid údaráis seirbhísí uisce nó de chuid soláthróra
údaraithe seirbhísí uisce nó de chuid duine a sholáthraíonn seirbhísí
uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó thar a gceann, trí cheangal seirbhíse a
théann trí thalamh nach é a úinéir úinéir an áitribh, féadfaidh údarás
seirbhísí uisce an limistéir sin—

(a) ar iarraidh a fháil ó úinéir an áitribh sin, aon deisiú nó
athnuachan riachtanach a bhaineann leis an gceangal
seirbhíse sin a dhéanamh ar an talamh sin,

(b) tar éis fógra 7 lá a thabhairt i scríbhinn d’úinéir an talaimh
sin, nó i gcás éigeandála gan fógra a thabhairt, dul isteach
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ar an talamh sin agus gach ní a dhéanamh is gá le réasún
chun an deisiú nó an athnuachan a dhéanamh.

(2) Féadfar aon chaiteachais a thabhóidh údarás seirbhísí uisce
faoin alt seo, tar éis iarraidh a fháil ó úinéir áitribh, a ghnóthú ón
duine sin.

45.—Aon duine a dhéanann aon damáiste do príomhphíopa uisce,
do chóras dáiliúcháin, do shéarach, do dhraein, do cheangal seirbhíse
nó dá ngabhálais, ar nithe iad a úsáidtear chun seirbhísí uisce de
chuid nó faoi chúraim údaráis seirbhísí uisce a sholáthar, soláthróra
údaraithe seirbhísí uisce nó duine a bheidh a sholáthraíonn seirbhísí
uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó thar a gceann, tá cion cionta aige nó aici.

46.—Ní fhorléireofar aon fhoráil san Acht seo mar ní a shaorfaidh
údarás seirbhísí uisce ó aon oibleagáid faoi achtachán eile, lena n-
áirítear achtacháin a thabharfar i ngníomh tar éis thosach feidhme
an ailt seo, ar oibleagáid í dul i gcomhairle le húdarás poiblí eile nó
comhaontú a fháil ó údarás poiblí eile ar údarás poiblí é a bhfuil leas
aige in aon áitreabh dá ndéantar difear, sula nglacfaidh sé de láimh
oibreacha i ndáil le haon cheann dá fheidhmeanna faoin Acht seo.

47.—(1) Déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce, an tAire nó gach
duine forordaithe eile—

(a) cibé faireachán nó iniúchadh ar oibríochtaí seirbhísí uisce
a mheasfaidh sé nó sí a bheith riachtanach chun a
bhfeidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo a
sheoladh, nó a chur faoi deara faireachán nó iniúchadh
den sórt sin a sheoladh, agus

(b) cibé taifid ar aon fhaireachán nó iniúchadh, arna sheoladh
faoi mhír (a), a mheasfaidh sé nó sí a bheith réasúnach
agus riachtanach a choimeád agus a chothabháil nó a chur
faoi deara iad a choimeád agus a chothabháil.

(2) I gcás inar dealraitheach gur gá déanamh amhlaidh chun aon
chríche de chuid an Achta seo, féadfaidh údarás seirbhísí uisce, an
tAire nó duine eile a bheidh forordaithe a cheangal ar aon duine a
bhfuil seirbhís uisce faoina rialú aige nó aici—

(a) an faireachán sin a sheoladh, nó socrú a dhéanamh é a
sheoladh, a mhinice a shonróidh sé nó sí, i ndáil leis an
ngníomhaíocht lena mbaineann (lena n-áirítear
faireachán leanúnach trí mheán leictreonach nó ar shlí
eile),

(b) cibé taifid ar an bhfaireachán nó ar an iniúchadh sin a
shonróidh sé nó sí a choimeád agus a sholáthar don
údarás seirbhísí uisce, don tAire nó do dhuine eile a
bheidh forordaithe, nó

(c) méadair, tomhasairí, dúnphoill nó liosanna iniúchóireachta
nó aon ghaireas eile a sholáthar chun críocha an ailt seo.

(3) Déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce nó gach duine
forordaithe eile, má iarrann an tAire amhlaidh, taifid ar aon
fhaireachán nó iniúchadh a dhéantar faoin alt seo agus atá ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú aige nó aici a sholáthar don Aire
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nó d’aon duine eile a shonróidh an tAire, ag cibé eatraimh agus i
cibé slí a éileoidh an tAire.

(4) Déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce, an tAire nó duine
forordaithe eile, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, cibé
bearta faireacháin nó bearta eile a chur i gcrích nó a ghlacadh a
mheasfaidh sé nó sí a bheith riachtanach chun a fhíorú go bhfuil aon
fhaireachán, nó taifid ar fhaireachán den sórt sin, a éilítear faoi fho-
alt (2), á gcur i gcrích go cuí nó a gcoimeád go cuí, de réir mar
a bheidh.

(5) Gan dochar d’aon fhoráil eile den Acht seo, féadfaidh an
tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal ar aon duine íocaíochtaí a
dhéanamh chun costais a ghlanadh a thabhaíonn údarás seirbhísí
uisce, an tAire nó aon duine forordaithe eile le linn faireachán nó
iniúchadh nó bearta eile a dhéanamh faoin alt seo i ndáil le
gníomhaíochtaí an duine sin.

(6) Maidir le híocaíocht a cheanglaítear a dhéanamh faoi
rialacháin faoin alt seo, beidh sí iníoctha ag an duine lena mbaineann
ar í a éileamh.

48.—Féadfaidh an tAire, tar éis comhairle a ghlacadh le haon Aire
den Rialtas a measfaidh sé nó sí gur ceart comhairle a ghlacadh leis
nó léi, ag féachaint dá bhfeidhmeanna, rialacháin a dhéanamh á
cheangal ar údaráis seirbhísí uisce nó ar dhaoine forordaithe eile
comhairle a ghlacadh le cibé daoine eile agus i cibé slí a fhorordófar
maidir le feidhmiú na gcumhachtaí agus na ndualgas sin faoin Acht
seo.

49.—(1) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce taifead a sholáthar, i
bhfoirm léarscáile nó léirithe eile de chineál léaráideach nó
leictreonach, ar shuíomh agus ar mhéid ceangal seirbhíse, oibreacha
uisce agus oibreacha dramhuisce ina limistéar feidhme, cibé acu is
maoin de chuid an údaráis seirbhísí uisce nó is maoin de chuid aon
duine eile na nithe sin, agus déanfaidh an duine sin an fhaisnéis is gá
chun na críche sin, agus chun críche fho-alt (2), a sholáthar don
údarás seirbhísí uisce.

(2) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce, laistigh de shé sheachtain tar
éis ceangal seirbhíse, oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce ina
limistéar feidhme a sholáthar nó a athrú, nó tar éis cur leis an
gcéanna, an taifead arna sholáthar faoi fho-alt (1) a thabhairt
cothrom le dáta.

(3) Beidh an taifead a sholáthraítear faoi fho-alt (1) ar fáil lena
iniúchadh ag príomhoifig an údaráis seirbhísí uisce le linn
gnáthuaireanta gnó.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ina sonrófar na
mionsonraí a bheidh le taifeadadh i dtaifid a choimeádfar faoi fho-
alt (1).

(5) Chun críocha fho-alt (1) nó (2), féadfaidh údarás seirbhísí
uisce, le fógra, a cheangal ar dhuine arb é nó í is úinéir, nó atá i
gceannas ar shlí eile, ar cheangal seirbhíse, ar oibreacha uisce nó
ar oibreacha dramhuisce lena mbaineann an t-alt seo, cibé taifid a
choimeád, nó cibé mionsonraí a sholáthar dó, a shonróidh sé i ndáil
leis an gceangal seirbhíse, leis na hoibreacha uisce nó leis na
hoibreacha dramhuisce sin, agus déanamh amhlaidh laistigh de cibé
am a bheidh sonraithe san fhógra.
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(6) Aon duine a sháraíonn an ceanglas faoi fho-alt (1) chun
faisnéis a sholáthar d’údarás seirbhísí uisce, nó a mhainníonn fógra
faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

50.—(1) Gan dochar don Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le
haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002, féadfaidh
údarás seirbhísí uisce, faoi réir aon choinníollacha de chuid ceada
pleanála ghaolmhair faoi Acht 2000, comhaontú a dhéanamh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), an comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), is comhaontú é le haon duine a bheartaíonn aon oibreacha uisce
nó oibreacha dramhuisce, nó aon chuid d’oibreacha uisce nó
d’oibreacha dramhuisce ,a fhoirgniú ina limistéar feidhme chun go
ndéanfaidh an duine na hoibreacha uisce nó na hoibreacha
dramhuisce sin nó an chuid sin díobh a fhoirgniú de réir an
chomhaontaithe.

(3) Déanfar an comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’fhonn
an t-údarás seirbhísí uisce, ar iad a chríochnú agus ar dháta a bheidh
sonraithe do dhearbhú go bhfuil na hoibreacha uisce nó na
hoibreacha dramhuisce nó cibé cuid de na hoibreacha uisce nó de na
hoibreacha dramhuisce atá faoi réim an chomhaontaithe dílsithe san
údarás seirbhísí uisce.

51.—(1) San alt seo ciallaíonn “údarás” údarás seirbhísí uisce,
soláthróir údaraithe seirbhísí uisce nó duine a sholáthraíonn seirbhísí
uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó thar ceann an chéanna.

(2) Féadfaidh údarás seirbhís ó oibreacha uisce nó ó oibreacha
dramhuisce a bhriseadh go sealadach—

(a) chun aon oibreacha riachtanacha a dhéanamh,

(b) le linn éigeandála, lena n-áirítear i gcás ina mbeidh priacal
láithreach ann do shláinte an duine nó don chomhshaol,
nó

(c) i cibé imthosca eile a fhorordófar.

(3) Ní dhéanfar aon bhriseadh seirbhíse faoin Acht seo, seachas
briseadh seirbhíse a dhéanfar in imthosca dá bhforáiltear i bhfo-alt
(2)(b), ach amháin tar éis fógra réasúnach a thabhairt don úsáideoir
nó do na húsáideoirí lena mbaineann.

(4) I gcás briseadh seirbhíse a dhéanfar faoi fho-alt (2), déanfaidh
údarás, faoi réir aon chomhaontú a bheidh i bhfeidhm faoi alt
32(1)(k)—

(a) a chinntiú go n-athbhunófar an tseirbhís a luaithe is
féidir, agus

(b) a shocrú go ndéanfar soláthar malartach cuí uisce óil chun
críocha tí a sholáthar don úsáideoir nó do na húsáideoirí
lena mbaineann, i gcás ina leanfaidh an briseadh seirbhíse
níos faide ná 24 huaire an chloig.

(5) D’ainneoin alt 19, measfar fógra faoi fho-alt (3) a bheith
seirbheáilte ar na húsáideoirí go léir lena mbaineann más rud é—
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(a) go bhfógrófar é i nuachtán a scaiptear sa limistéar a
mbeidh sé sceidealta go dtarlóidh briseadh seirbhíse ann,

(b) go gcraolfar é ar bhealach raidió nó teilifíse atá ar fáil i
gcoitinne sa limistéar a mbeidh sé sceidealta go dtarlóidh
briseadh seirbhíse ann, nó

(c) go bhfógrófar é ar cibé modh eile a ordóidh an tAire.

(6) Féadfaidh an tAire treoir a eisiúint i dtaobh cad is soláthar
malartach cuí ann chun críocha fho-alt (4)(b), agus beidh feidhmiú
a chumhachtaí faoin alt seo ag údarás faoi réir aon treorach den
sórt sin.

52.—(1) I gcás ina mbeidh suim dlite do Chomhairle Contae nó
do Chomhairle Cathrach atá ag gníomhú mar údarás seirbhísí uisce,
féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, nó aon duine eile a bheidh ag
gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a cheann, an tsuim agus aon
chaiteachais arna dtabhú, le linn í a ghnóthú, ag an údarás seirbhísí
uisce nó ag aon duine eile a bheidh ag gníomhú i gcomhpháirt leis
nó thar a cheann, a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí i gcúirt
dlínse inniúla.

(2) I gcás ina bhfuil an tsuim dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
inghnóthaithe ó úinéir áitribh ag Comhairle Contae nó Comhairle
Cathrach atá ag gníomhú mar údarás seirbhísí uisce, féadfar aon
mhéid neamhíoctha den tsuim agus d’aon chaiteachais arna dtabhú,
le linn é a ghnóthú, ag an údarás seirbhísí uisce nó ag aon duine eile
a bheidh ag gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a cheann, a chur de
mhuirear ar an áitreabh.

(3) Aon Chomhairle Contae nó Comhairle Cathrach atá ag
gníomhú mar údarás seirbhísí uisce agus a mbeidh airgead dlite di
faoin Acht seo, féadfaidh sí mar mhalairt ar an tsuim a ghnóthú mar
fhiach conartha nó ar mhuirear a chur ar áitreabh, an tsuim atá dlite
a fhritháireamh in aghaidh aon deontais nó aon íocaíochta eile atá
dlite den Chomhairle Contae nó den Chomhairle Cathrach in aon
cháil don duine lena mbaineann.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir leis na
nósanna imeachta riaracháin a bheidh le leanúint chun críocha an
ailt seo.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), féadfaidh foráil
maidir leis na nithe seo a leanas a bheith i rialacháin faoin alt seo—

(a) fógraí a eisiúint,

(b) tréimhsí fógra, nó

(c) aon ní a leanann as an méid sin roimhe seo nó a
ghabhann leis.

(6) Féadfaidh an tAire duine eile a fhorordú a mbeidh feidhm
maidir leis nó léi ag an gcumhacht faoi fho-alt (1), (2) nó (3) chun
costais a ghnóthú i ndáil le suimeanna a bheidh dlite dóibh a
ghnóthú.
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CUID 3

Soláthar Uisce

53.—(1) Maidir le duine—

(a) a dhéanann, nó a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn go
ndéantar, ceangal le soláthar uisce a sholáthraíonn údarás
seirbhísí uisce, ar shlí seachas le comhaontú an údaráis
seirbhísí uisce iomchuí agus de réir aon choinníollacha a
ghabhann leis an gcomhaontú sin, nó

(b) a dhéanann aon uisce a sholáthraíonn údarás seirbhísí
uisce a úsáid go mímhacánta, nó a chuireann faoi deara
go n-úsáidtear é chun críocha úsáide mímhacánta, nó a
cheadaíonn go n-úsáidtear é go mímhacánta, nó

(c) a dhéanann go toiliúil aon uisce a sholáthraíonn údarás
seirbhísí uisce a dhiomailt nó a cheadaíonn go toiliúil é a
dhiomailt go feadh méid ábhartha,

tá cion déanta aige nó aici.

(2) Chun críocha fho-alt (1) déanann duine gníomh go
mímhacánta má dhéanann an duine an gníomh gan éileamh ar
cheart dlíthiúil.

(3) San alt seo folaíonn “údarás seirbhísí uisce” freisin soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i
gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó le soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce nó thar ceann an chéanna.

54.—(1) Cinnteoidh úinéir áitribh go bhfuil córas dáiliúcháin
inmheánach an áitribh leordhóthanach le haghaidh uisce atá lena ól
ag an duine agus go ndéanfar é a chothabháil i riocht a chinnteoidh
go ndéanann uisce atá lena ól ag an duine na ceanglais cáilíochta
forordaithe a chomhlíonadh ag an sconna nó ag na sconnaí a
úsáidtear chun na gcríoch sin.

(2) Cinnteoidh úinéir áitribh go gcothabhálfar córas dáiliúcháin
an áitribh, agus na sconnaí uile atá i gceangal leis, i cibé riocht a
chinnteoidh nach sceithfidh uisce ón gcóras dáiliúcháin nó ó aon
sconnaí atá i gceangal leis, agus beidh sé nó sí freagrach ina dheisiú
agus ina athnuachan, ach amháin sna himthosca dá bhforáiltear i
bhfo-alt (4).

(3) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, agus déanfaidh údarás
seirbhísí uisce ar iarraidh ó sholáthróir údaraithe seirbhísí uisce nó ó
dhuine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás
seirbhísí uisce nó thar a cheann nó ó sholáthróir údaraithe seirbhísí
uisce i ndáil le ní a dhéanann difear d’oibreacha uisce atá faoina
rialú, trí fhógra i scríbhinn, a ordú d’úinéir áitribh cibé gníomh
feabhais a shonrófar san fhógra a dhéanamh, chun go
gcomhlíonfaidh sé nó sí fo-alt (1) nó (2).

(4) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce—

(a) in ionad fógra a eisiúint faoi fho-alt (3), nó

(b) i gcás ina mainneoidh duine ar ar seirbheáladh fógra faoi
fho-alt (3), an fógra sin a chomhlíonadh,
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cibé oibreacha a dhéanamh a mheasfaidh sé a bheith riachtanach sa
chéad ásc, chun comhlíonadh fho-alt (1) nó (2) a éascú, agus
féadfaidh sé costais na n-oibreacha sin, nó costais aon iniúchtaí nó
forfheidhmithe a rinne sé chun críocha an ailt seo, a ghnóthú, ó
úinéir áitribh iomchuí.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo, agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
féadfar foráil i ndáil leis na nithe seo a leanas a bheith sna
rialacháin sin—

(a) an gníomh a bheidh le déanamh faoi fhógra faoi fho-alt
(3),

(b) an tréimhse ama nach mór na hoibreacha ar ordaíodh iad
a dhéanamh a chríochnú laistigh di,

(c) cáilíocht na n-ábhar agus na ceardaíochta a bheidh le
húsáid in aon ghníomh feabhais faoi fhógra arna eisiúint
faoi fho-alt (3),

(d) cumhachtaí daoine údaraithe chun dul isteach agus
iniúchadh a dhéanamh,

(e) cibé forálacha teagmhasacha is gá chun maoirsiú
éifeachtach ag údarás seirbhísí uisce ar chomhlíonadh
fho-alt (1) nó (2) nó ar fhorfheidhmiú fógra arna eisiúint
faoi fho-alt (3) a chinntiú,

(f) caighdeáin oibre agus sonraíochtaí le haghaidh ábhar agus
feisteas a úsáidfear i dtaca le hobair lena mbaineann an
t-alt seo, nó

(g) aon nithe teagmhasacha agus coimhdeacha.

(6) Aon duine—

(a) a sháraíonn fo-alt (1) nó (2),

(b) a mhainníonn déanamh de réir fógra faoi fho-alt (3) nó,

(c) a sháraíonn rialachán arna dhéanamh faoin alt seo,

tá cion déanta aige nó aici.

55.—(1) (a) Aon duine—

(i) a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn áitreabh a
chur i gceangal le soláthar uisce de chuid soláthróra
seirbhísí uisce, go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(ii) a ghlacann soláthar den sórt sin ar shlí eile,

gan comhaontú an tsoláthróra seirbhísí uisce, tá cion
déanta aige nó aici.

(b) Chun críocha mhír (a), agus gan dochar d’fho-alt (5),
féadfar comhaontú údaráis seirbhísí uisce faoin bhfo-alt
seo a chur faoi réir cibé coinníollacha a shonróidh an t-
údarás seirbhísí uisce.
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(c) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh comhaontú le
ceangal faoin alt seo, beidh údarás seirbhísí uisce i
dteideal na nithe dá dtagraítear i mír 1 den Cheathrú
Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 a chur i gcuntas a
mhéid a bheidh feidhm acu maidir leis an údarás nó duine
eile a bheidh ag gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a
cheann do sholáthar seirbhísí uisce.

(2) Is cosaint ar ionchúiseamh mar gheall ar chion arna dhéanamh
faoi fho-alt (1) a shuíomh go ndearnadh an ceangal de réir ordacháin
faoi alt 92.

(3) Gan dochar d’fho-alt (5), i gcás ina dtiocfaidh fógra faoi alt
42(2) in éifeacht i ndáil le haon áitreabh, measfar gur tugadh
comhaontú le ceangal dá éis sin le hoibreacha uisce gaolmhara chun
fo-alt (1) a chomhlíonadh.

(4) Gan dochar d’fho-alt (5), i gcás inarb é an t-údarás pleanála
iomchuí é freisin údarás seirbhísí uisce, maidir le deonú ceada faoi
Chuid III d’Acht 2000 i ndáil le déanmhas lena mbaineann an t-alt
seo, féadfar, má chuirtear in iúl é sa chead, comhaontú an údaráis
seirbhísí uisce le ceangal an déanmhais sin lena oibreacha uisce chun
críocha an ailt seo a bheith ar áireamh ann, faoi réir cibé
coinníollacha a cheanglóidh an t-údarás seirbhísí uisce agus a bheidh
ar comhréir lena fheidhmeanna faoin alt seo.

(5) (a) Mar choinníoll a ghabhann le húdarás seirbhísí uisce do
chomhaontú áitreabh a cheangal le soláthairtí uisce a
sholáthraíonn, nó a sholáthróidh, an t-údarás seirbhísí
uisce nó aon duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i
gcomhpháirt leis nó thar a cheann, féadfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce, dá lánrogha féin agus chun críocha an ailt
seo, a cheangal—

(i) go méadófar fad nó toilleadh foriomlán an cheangail
seirbhíse, nó cibé píopaí gaolmhara nó gabhálas
ghaolmhar a mheasfaidh sé is gá, go feadh cibé méid
thar riachtanais theicniúla a shonróidh sé chun a
chumasú áitribh thadhlacha nó áitribh eile a
cheangal le hoibreacha uisce, ach sin faoi réir an
údaráis seirbhísí uisce—

(I) d’íoc as aon mhéadú iarmhartach sa chostas a
ghabhann leis an gceangal seirbhíse nó le píopaí
gaolmhara nó gabhálais ghaolmhara a sholáthar
agus a shuiteáil, agus

(II) do ghlacadh an cheangail seirbhíse nó na bpíopaí
gaolmhara nó na ngabhálas gaolmhar faoina
chúram nó do dhéanamh comhaontú ar shlí eile
i ndáil lena n-úsáid san am atá le teacht leis an
duine a mbeidh comhaontú an údaráis á lorg
aige nó aici chun an t-áitreabh a cheangal leis
na seirbhísí uisce sin,

amhail is gur ceanglas faoi alt 34(4)(m) d’Acht 2000
an ceanglas, nó

(ii) go ndéanfar an ceangal seirbhíse, nó cibé píopaí
gaolmhara nó gabhálais ghaolmhara a mheasfaidh sé
is gá, a oscailt lena n-iniúchadh nó lena dtástáil, nó
a iniúchadh nó a thástáil ar shlí eile, ag duine
údaraithe.
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(b) Chun críocha fheidhm alt 34(4)(m) d’Acht 2000 maidir leis
an bhfo-alt seo, measfar go bhfolaíonn tagairt d’údarás
pleanála tagairt d’údarás seirbhísí uisce.

(6) Ní dhéanfar ceangal le seirbhísí uisce dá dtagraítear i bhfo-alt
(5) go dtí gur deimhin leis an duine údaraithe—

(a) maidir leis an gceangal seirbhíse nó leis na píopaí
gaolmhara nó na gabhálais ghaolmhara,

(i) gur de chaighdeán cuí iad,

(ii) go bhfuil siad suiteáilte i gceart,

agus

(b) gur féidir ceangal a dhéanamh i gceart leis na seirbhísí
uisce atá i gceist.

(7) Chun críocha fho-alt (6), agus faoi réir aon rialachán faoi fho-
alt (9), féadfaidh duine údaraithe—

(a) cibé ordachán a thabhairt i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(i) caighdeáin cheardaíochta nó cleachtais oibre i
gcoitinne,

(ii) sonraíochtaí teicniúla, lena n-áirítear leibhéil, i
gcomhair an cheangail seirbhíse nó na bpíopaí
gaolmhara nó na ngabhálas gaolmhar, nó i gcomhair
a suiteála, nó

(iii) an ceangal a chur i gcrích,

is dealraitheach dó nó di a bheith riachtanach chun
caighdeáin fhorordaithe iomchuí a chomhlíonadh, agus

(b) cibé iniúchadh nó tástáil a dhéanamh is dóigh leis nó léi is
gá chun a fhíorú gur comhlíonadh ordachán faoi mhír (a).

(8) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, nó aon duine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce i gcomhpháirt leis nó thar a cheann—

(a) ceangal lena sheirbhísí uisce arna dhéanamh de shárú ar
fho-alt (1), nó ceangal le seirbhísí uisce dá dtagraítear i
bhfo-alt (5) arna dhéanamh de shárú ar fho-alt (6) nó ar
ordachán faoi fho-alt (7), a dhúnadh, nó

(b) gan dochar d’aon chumhacht chun ionchúiseamh a
thionscnamh dá bhforáiltear faoin alt seo—

(i) comhaontú le ceangal dá dtagraítear i mír (a) a
choinneáil faoi réir cibé coinníollacha a shonróidh
sé, agus

(ii) cibé obair a dhéanamh ar an gceangal (lena n-áirítear
píopaí comhbhainteacha agus gabhálais
chomhbhainteacha) a mheasfaidh sé is gá chun é a
thabhairt chun caighdeáin chuí, nó a ordú go
ndéanfaidh duine sonraithe an obair sin,
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agus féadfaidh sé aon chaiteachais a thabhófar faoin
bhfo-alt seo a ghnóthú ón duine a rinne, nó a chur faoi
deara go ndéanfaí, an ceangal, nó a ndearnadh thar a
cheann nó thar a ceann é, nó ó cibé duine eile a mbeidh
tairbhe á baint aige nó aici as an gceangal.

(9) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo, agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
féadfar go mbeidh sna rialacháin forálacha i ndáil leis na nithe seo
a leanas—

(a) caighdeáin cheardaíochta nó cleachtais oibre,

(b) sonraíochtaí i gcomhair ábhar agus feisteas iomchuí, nó

(c) aon nithe teagmhasacha agus gaolmhara.

(10) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce aon chaiteachais arna
dtabhú aige i ndáil lena chuid feidhmeanna faoin alt seo a ghnóthú
ón duine a bheidh ag déanamh an cheangail iomchuí nó a rinne an
ceangal iomchuí, nó ar thar an cheann nó thar a ceann a bheidh sé
á dhéanamh nó a rinneadh é.

(11) Aon duine—

(a) a dhéanann ceangal dá dtagraítear i bhfo-alt (5) de shárú
ar fho-alt (6) nó ar ordachán faoi fho-alt (7), nó

(b) a sháraíonn rialachán faoi fho-alt (9),

tá cion déanta aige nó aici.

56.—(1) D’fhonn uisce a chaomhnú, i gcás ina mbeidh cúis ag
duine údaraithe lena chreidiúint go gceadaítear, tríd an mbainistiú
nó tríd an tomhailt a dhéantar ar uisce, nó tríd an úsáid eile a
bhaintear as, in áitreabh, uisce a dhiomailt nó go mainnítear diomailt
uisce nó tomhailt uisce i méideanna iomarcacha a chosc, féadfaidh sé
nó sí trí fhógra a ordú d’úinéir nó d’áititheoir an áitribh cibé gníomh
ceartúcháin (lena n-áirítear píopaí sonraithe, comhlaí sonraithe nó
méadair shonraithe agus gabhálais shonraithe eile a shuiteáil, a
dheisiú nó a athsholáthar, nó athrú ar an gcleachtas oibríochta i ndáil
le huisce a bhainistiú nó a úsáid) a dhéanamh a mheasfaidh an duine
údaraithe a bheith riachtanach.

(2) Féadfaidh duine údaraithe trí fhógra a ordú d’úinéir nó
d’áititheoir áitribh tomhailt uisce arna sholáthar ag údarás seirbhísí
uisce don áitreabh a theorannú do cibé ráta nó cainníocht a
shonrófar san fhógra.

(3) I gcás inarb é tuairim duine údaraithe nach mór laghdú a
dhéanamh ar thomhailt an uisce a sholáthraítear de dheasca priacal
láithreach a bheith ann do shláinte an duine nó don chomhshaol nó
d’iomláine seirbhíse uisce, féadfaidh sé nó sí fógra (dá ngairtear
“fógra éigeandála” san alt seo) a eisiúint, a mbeidh éifeacht leis
láithreach, á ordú d’úinéir nó d’áititheoir áitribh tomhailt an uisce a
sholáthraíonn údarás seirbhísí uisce don áitreabh a theorannú do
cibé ráta nó cainníocht a shonrófar san fhógra.

(4) Aon duine a mhainníonn fógra faoi fho-alt (1), (2) nó (3) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.
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(5) Féadfar fógraí faoi fho-alt (1) nó (2) nó fógra éigeandála faoi
fho-alt (3) a eisiúint do cibé úinéirí nó áititheoirí áitribh, do cibé
aicmí úinéirí nó áititheoirí ar cibé aicmí áitribh de réir mar a bheidh,
a mheasfaidh an duine údaraithe a bheith riachtanach chun críocha
an ailt seo.

(6) Féadfar fógra éigeandála faoi fho-alt (3), d’ainneoin alt 19, a
eisiúint freisin—

(a) trí fhógrán i nuachtán a scaiptear sa limistéar lena
mbaineann,

(b) trí chraoladh ar bhealach raidió nó teilifíse atá ar fáil i
gcoitinne sa limistéar, nó

(c) trí cibé meán eile a ordóidh an tAire.

(7) Féadfaidh duine lena mbaineann fógra faoi fho-alt (1) nó (2),
laistigh de mhí amháin ó dháta an fhógra, achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Dúiche i ndáil leis an bhfógra nó le haon choinníoll
de chuid an fhógra.

(8) Ar aon achomharc faoi fho-alt (7) a éisteacht, féadfaidh an
Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh lena seastar leis an bhfógra nó lena
dtabharfar cibé ordacháin don údarás seirbhísí uisce lena mbaineann
is cuí leis an gCúirt i ndáil leis an bhfógra, lena n-áirítear é a leasú
nó a tharraingt siar.

(9) Tiocfaidh fógra faoi fho-alt (1) nó (2) chun bheith
infheidhmithe—

(a) i gcás nach ndéanfar agóid ina choinne, tar éis mí amháin
a bheith caite ó dháta an fhógra,

(b) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina choinne agus nach
ndéantar an fógra a chur ar ceal le cinneadh an
achomhairc, ar an gcinneadh sin a dhéanamh agus de réir
an chinnidh sin, nó

(c) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina choinne agus ina
dtarraingítear siar an t-achomharc, ar an achomharc a
tharraingt siar nó tar éis mí amháin a bheith caite ó dháta
an fhógra cibé acu is déanaí.

(10) Tiocfaidh fógra éigeandála faoi fho-alt (3) chun bheith
infheidhmithe ar an dáta a bheidh sonraithe san fhógra chun é a
chomhlíonadh.

(11) (a) Má mhainnítear fógra faoi fho-alt (1) nó (2) nó fógra
éigeandála faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh, féadfaidh an
duine údaraithe a d’eisigh an fógra, ar fhógra eile a
eisiúint chuig úinéir nó áititheoir áitribh, an soláthar uisce
do chuid den áitreabh nó don áitreabh go léir dá
dtagraítear san fhógra a shrianadh nó a stopadh go dtí
gur deimhin leis nó léi go bhfuil an fógra faoi fho-alt (1)
nó (2) nó an fógra éigeandála faoi fho-alt (3) comhlíonta.

(b) Beidh feidhm ag mír (a)—

(i) i dteannta agus ní in ionad pionós nó forálacha eile a
bhaineann le neamhchomhlíonadh fógra faoi fho-alt
(1) nó (2) nó fógra éigeandála faoi fho-alt (3),
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(ii) gan dochar d’aon fheidhm eile d’fheidhmeanna an
duine údaraithe, agus

(iii) de rogha an duine údaraithe.

(12) Ní fhabhróidh dliteanas d’údarás seirbhísí uisce de dhroim
aon iarmhairt a bhaineann le soláthar uisce a shrianadh nó a stopadh
de réir fho-alt (11).

(13) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon cheann
de na críocha seo a leanas, eadhon:

(a) an fhoirm agus an modh ina seirbheálfar fógra nó fógra
éigeandála;

(b) ré fógra nó fógra éigeandála;

(c) fógra éigeandála a athbhreithniú;

(d) an gníomh a bheidh le déanamh faoi fhógra nó faoi
fhógra éigeandála;

(e) an teorainn ama nach foláir an gníomh a ordaíodh a
dhéanamh faoi fhógra nó faoi fhógra éigeandála a
chríochnú laistigh di;

(f) an tréimhse íosta fógra agus nósanna imeachta eile a
bheidh le leanúint sula ndéantar soláthar uisce a
shrianadh nó a stopadh;

(g) cáilíocht na n-ábhar agus na ceardaíochta a bheidh le
húsáid in aon ghníomh feabhais faoi fhógra;

(h) diomailt, tomhailt mhíchuí, mí-úsáid nó éilliú uisce a
chosc; nó

(i) cibé forálacha teagmhasacha is gá chun feidhmiú
éifeachtach an ailt seo a chinntiú.

(14) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun uisce a
chaomhnú agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo, féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin maidir le 1
cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) feistí nó córais a shonrú chun an t-éileamh ar uisce in
áitribh a laghdú, agus oibleagáidí a shonrú i ndáil le
dearadh, suiteáil nó úsáid feistí nó córas den sórt sin;

(b) oibleagáidí nó riachtanais theicniúla a shonrú i ndáil leis
na nithe seo a leanas—

(i) dearadh, suiteáil agus úsáid feistí nó córas chun uisce
báistí nó uisce liath a bhailiú, a chóireáil nó a
dháileadh,

(ii) uisce báistí nó uisce liath a thabhairt isteach i gcóras
dáiliúcháin áitreabh,

(iii) uisce báistí nó uisce liath a athdháileadh lena a úsáid
chun críoch seachas lena ól ag an duine;
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(c) caighdeáin chóireála a shonrú i gcomhair uisce báistí nó
uisce liath, lena n-áirítear caighdeáin éagsúla i gcomhair
feidhmeanna éagsúla;

(d) dualgais úinéirí nó áititheoirí áitreabh i ndáil le huisce nó
dramhuisce a chaomhnú san áitreabh;

(e) dualgais soláthróirí seirbhísí uisce i ndáil le huisce nó
dramhuisce a chaomhnú.

(15) (a) Aon duine a sháraíonn rialachán faoi fho-alt (13) a
ndeirtear gur pianrialachán é, tá cion déanta aige nó aici.

(b) Aon duine a sháraíonn rialachán faoi fho-alt (14), tá cion
déanta aige nó aici.

(16) I gcás inarb é tuairim údaráis seirbhísí uisce go bhfuil, nó gur
dócha go mbeidh, easnamh tromaí ann ar an uisce atá ar fáil lena
dháileadh, cibé acu aige féin nó ag soláthróir eile seirbhísí uisce, ina
limistéar feidhme go léir nó i gcuid de, ansin féadfaidh sé, le hordú,
cibé aicme nó aicmí úsáide ar an uisce a sholáthraíonn sé nó a
sholáthraíonn an soláthróir eile seirbhísí uisce, lena n-áirítear úsáid
ar thráthanna sonraithe i gcaitheamh an lae, a thoirmeasc nó a
shrianadh ar feadh tréimhse sonraithe. Gan dochar do ghinearáltacht
an mhéid sin roimhe seo, féadfar le hordú faoin bhfo-alt seo
toirmeasc nó srian a chur amhlaidh ar úsáid a bhaint as uisce—

(a) a tharraingítear trí phíobán uisce nó trí ghaireas dá
shamhail chun—

(i) uisce a chur ar ghairdín,

(ii) uisce a chur ar pháirceanna áineasa nó ar fhaichí
spóirt, i gcoitinne nó ar aon chineál áirithe páirce nó
faiche den sórt sin,

(iii) barra, cibé acu i gcoitinne nó aon chineál áirithe bairr,
a uisciú nó a spraeáil, nó

(iv) feithicil inneallghluaiste nó leantóir a ní,

(b) a úsáidtear chun seirbhís níocháin tráchtála a sholáthar i
gcomhair feithicle nó leantóra, nó

(c) a úsáidtear chun linn snámha, linn shaorga, loch nó ní dá
samhail sin a líonadh nó a athlíonadh.

(17) Sula ndéanfaidh sé ordú faoi fho-alt (16), déanfaidh an t-
údarás iomchuí seirbhísí uisce fógra poiblí a thabhairt á rá go bhfuil
ar intinn aige an t-ordú sin a dhéanamh agus ina sonrófar an tréimhse
a bhfanfaidh an t-ordú i bhfeidhm lena linn—

(a) trína chur faoi deara fógrán a fhoilsiú ar nuachtán a
scaiptear sa limistéar,

(b) trína chur faoi deara fógra i dtaobh an ordaithe
bheartaithe a chraoladh ar chainéal raidió nó teilifíse atá
ar fáil sa limistéar, nó

(c) trí cibé meán eile a ordóidh an tAire.

(18) Aon duine a sháraíonn ordú faoi fho-alt (16), tá cion déanta
aige nó aici.

75

Cd.3 A.56



Cd.3 A.56

76

[Uimh. 30.] [2007.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(19) Aon duine údaraithe nó aon chomhalta den Gharda
Síochána a mbeidh forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint
go bhfuil cion faoi fho-alt (18) á dhéanamh nó déanta ag duine,
féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an duine sin a ainm agus a sheoladh
nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don duine údaraithe sin nó
don chomhalta sin.

(20) Aon duine a mhainníonn a ainm nó a sheoladh nó a hainm
nó a seoladh a thabhairt do dhuine údaraithe nó do chomhalta den
Gharda Síochána faoi fho-alt (19), nuair a iarrtar air nó uirthi
déanamh amhlaidh, nó a thugann ainm agus seoladh atá bréagach
nó míthreorach nuair a iarrtar air nó uirthi amhlaidh, tá cion déanta
aige nó aici.

(21) I gcás inarb é an tuairim a bheidh ag comhalta den Gharda
Síochána go bhfuil cion faoi fho-alt (20) á dhéanamh nó déanta, ansin
féadfaidh an comhalta an duine sin a ghabháil gan bharántas.

(22) I gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag duine údaraithe nó
ag comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil cion
faoi fho-alt (18) á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí
fógra san fhoirm fhorordaithe a thabhairt don duine sin á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion,

(b) go bhféadfaidh an duine, i rith na tréimhse 21 lá dar tosach
dáta an fhógra, méid a íoc, ar méid seasta \125 é, agus a
mbeidh an fógra ina theannta, leis an údarás seirbhísí
uisce a bheidh sonraithe san fhógra, agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe i rith na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe
san fhógra i rith na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

(23) I gcás ina dtabharfar fógra faoi fho-alt (22), ansin—

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, i rith na
tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, an íocaíocht a
bheidh sonraithe san fhógra agus a mbeidh an fógra ina
teannta a dhéanamh leis an údarás seirbhísí uisce a
bheidh sonraithe san fhógra,

(b) déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce an íocaíocht a
ghlacadh agus admháil uirthi a eisiúint agus féadfaidh sé
an t-airgead a íocfar amhlaidh a choinneáil mar
fhritháireamh in aghaidh costas a bheidh arna dtabhú
aige i gcúrsa a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh faoin
Acht sin, agus ní bheidh aon íocaíocht a ghlacfar
amhlaidh inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine a
rinne í, agus

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
i rith na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra agus, má
dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra i rith
na tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.

(24) In ionchúiseamh mar gheall ar chion dá dtagraítear i bhfo-alt
(18), is ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a shuíomh go ndearnadh
íocaíocht de bhun fógra faoi fho-alt (22).
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(25) San alt seo—

ciallaíonn “uisce liath” dramhuisce tí ach gan aon uisce a
shruthlaítear amach as babhla leithris nó fualán a áireamh;

folaíonn “údarás seirbhísí uisce”, seachas i bhfo-ailt (16), (17) agus
(23)—

(a) soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, agus

(b) duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce—

(i) i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó thar a
cheann, nó

(ii) i gcomhpháirt le soláthróir údaraithe seirbhísí uisce
nó thar a cheann nó thar a ceann.

57.—Aon duine a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn uisce a in
aon oibreacha uisce nó i gceangal seirbhíse do theacht chun bheith
truaillithe, tá cion déanta aige nó aici.

58.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, chun críocha anailíse,
samplaí a thógáil—

(a) ó aon soláthar uisce, poiblí nó príobháideach, a
fhreastalaíonn ar aon chuid dá limistéar feidhme, agus

(b) ó aon soláthar uisce dá dtagraítear in alt 32(10).

(2) Más rud é, ar anailís a dhéanamh ar shamplaí d’uisce arna
dtógáil ag údarás seirbhísí uisce, go bhfaighfear amach go bhféadfadh
an t-uisce a bheith ina ábhar contúirte do shláinte an duine,
déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, a luaithe is féidir—

(a) a chinntiú—

(i) go dtoirmiscfear uisce a ndearnadh dochar dó a
sholáthar, nó

(ii) go gcuirfear srian le húsáid uisce a ndearnadh
dochar dó,

nó

(b) a chinntiú—

(i) faoi réir rialachán faoi alt 32, go ndéanfar cibé gníomh
eile is gá, lena n-áirítear gníomh feabhais, chun
sláinte an duine a chosaint agus chun cáilíocht an
tsoláthair a thabhairt ar ais chuig cibé caighdeáin
fhorordaithe a bhaineann leis an soláthar uisce lena
mbaineann,

(ii) go gcuirfear an t-ábhar contúirte in iúl go pras
d’úsáideoirí agus go dtabharfar aon chomhairle is gá
dóibh, agus

(iii) ach amháin i gcás ina measfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce nach bhfuil an méid atá caighdeáin cháilíochta
fhorordaithe gan chomhlíonadh ábhartha sna
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himthosca, go dtabharfar fógra go pras d’úsáideoirí
maidir le haon ghníomh feabhais a bheidh déanta.

(3) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce fógra a eisiúint chun críocha
an ailt seo, ar fógra é a fhéadfar freisin, i gcás ina mbeidh sé dírithe
chuig úsáideoirí—

(a) a thabhairt do cibé aicmí úsáideoirí a mheasfaidh an t-
údarás is gá, agus

(b) a eisiúint, d’ainneoin alt 19—

(i) trí fhógrán i nuachtán a scaiptear sa limistéar,

(ii) trína chraoladh ar bhealach raidió nó teilifíse atá ar
fáil i gcoitinne sa limistéar,

(iii) trína chur ar fáil ar an idirlíon, nó

(iv) trí cibé modh eile a ordóidh an tAire.

(4) Aon duine a sháraíonn ceanglas de chuid fógra faoin alt seo,
tá cion déanta aige nó aici.

59.—(1) Más rud é go dtagann údarás seirbhísí uisce ar an eolas
go bhféadfadh uisce ó aon fhoinse, cibé acu is uisce dromchla nó
screamhuisce nó uisce cóireáilte é, ar uisce é lena ól ag an duine a
bheith ina ábhar contúirte do shláinte an duine, féadfaidh sé fógra a
sheirbheáil ar úinéir na seirbhíse uisce nó ar an duine a bheidh i
bhfeighil na seirbhíse uisce sin ag ceangal ar an duine sin, de réir
mar is cuí—

(a) an fhoinse uisce a bheidh i gceist a stopadh,

(b) scor d’uisce a sholáthar as an bhfoinse sin, nó

(c) gníomh feabhais sonraithe a dhéanamh chun cáilíocht
uisce a thabhairt ar ais chun sástacht an údaráis seirbhísí
uisce sula leanfaidh sé nó sí ar aghaidh de sholáthar uisce
a thógáil nó a sholáthar ón bhfoinse sin.

(2) Aon duine a mhainníonn ceanglas de chuid fógra faoi fho-alt
(1) a chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

CUID 4

Dramhuisce

60.—(1) Aon duine a bhfuil oibreacha dramhuisce ar úinéireacht,
nó faoina chúram nó faoina cúram, aige nó aici nó a bhfuil rialú aige
nó aici ar an gcéanna, cuirfidh sé nó sí faoi deara iad a chothabháil
go cuí ar mhodh a fhágann—

(a) nach cúis iad, nó nach dóigh gur cúis iad, le priacal do
shláinte an duine nó don chomhshaol, lena n-áirítear
priacal d’uiscí, don atmaisféar, do thalamh, d’ithir, do
phlandaí nó d’ainmhithe, nó

(b) nach gcruthaítear núis trí bholaithe.
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(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), tá cion déanta aige nó aici.

61.—(1) (a) Aon duine a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn
áitreabh a cheangal le seirbhísí dramhuisce, go díreach
nó go neamhdhíreach, gan comhaontú sholáthróir na
seirbhísí sin, tá cion déanta aige nó aici.

(b) Chun críocha mhír (a) agus gan dochar d’fho-alt (6),
féadfar a chur faoi deara comhaontú údaráis seirbhísí
uisce faoin bhfo-alt seo a bheith faoi réir cibé
coinníollacha a shonróidh an t-údarás seirbhísí uisce.

(c) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh an gcomhaontóidh
sé le ceangal faoin alt seo, beidh údarás seirbhísí uisce i
dteideal na nithe dá dtagraítear i mír 1 den Cheathrú
Sceideal a ghabhann le hAcht 2000, a mhéid a bhaineann
siad le soláthar seirbhísí dramhuisce aige nó ag duine eile
atá ag gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a cheann, a
chur i gcuntas.

(2) Aon duine a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn aon
eisilteach nó ábhar eile a scardadh chuig oibreacha dramhuisce, cibé
acu go díreach nó go neamhdhíreach, gan chomhaontú ón soláthróir
seirbhísí uisce iomchuí tá cion déanta aige nó aici.

(3) Is cosaint ar ionchúiseamh mar gheall ar chion arna dhéanamh
faoi fho-alt (1) é a chruthú go ndearnadh an ceangal de réir
ordacháin faoi alt 92.

(4) Gan dochar d’fho-alt (6), i gcás éifeacht a bheith le fógra faoi
alt 42 i ndáil le haon áitreabh, measfar comhaontú le ceangal dá éis
sin le hoibreacha dramhuisce gaolmhara a bheith tugtha d’fhonn fo-
alt (1) a chomhlíonadh.

(5) Gan dochar d’fho-alt (6), i gcás gurb é an t-údarás seirbhísí
uisce an t-údarás pleanála iomchuí freisin, féadfaidh go mbeidh ar
áireamh i ndeonú ceada faoi Chuid III d’Acht 2000 i ndáil le
déanmhas lena mbaineann an t-alt seo, sa chás go léirítear sa chead
é, comhaontú an údaráis seirbhísí uisce an déanmhas sin a cheangal
lena chuid oibreacha dramhuisce chun críocha an ailt seo, faoi réir
cibé coinníollacha a cheanglóidh an t-údarás seirbhísí uisce i
gcomhréir lena chumhachtaí faoin alt seo.

(6) (a) Mar choinníoll a ghabhann le comhaontú údaráis seirbhísí
uisce áitreabh a cheangal le seirbhísí dramhuisce atá á
soláthar nó le soláthar ag an údarás seirbhísí uisce nó ag
aon duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt
leis nó thar a cheann, féadfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce, dá lánrogha féin agus chun críocha an ailt seo, a
cheangal—

(i) go ndéanfar fad nó toilleadh iomlán an cheangail
seirbhíse, nó cibé píopaí gaolmhara nó gabhálais
ghaolmhar is dóigh leis is gá, a mhéadú an oiread sin
de bhreis ar na riachtanais theicniúla a shonróidh sé
chun a chumasú áitreabh tadhlach nó eile a cheangal
le hoibreacha dramhuisce, ach faoi réir an t-údarás
seirbhísí uisce—

(I) d’íoc as aon mhéadú iarmhartach ar an gcostas a
ghabhann le soláthar agus suiteáil an cheangail
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seirbhíse nó na bpíopaí gaolmhara nó na
ngabhálas gaolmhar, agus

(II) an ceangal seirbhíse nó píopaí gaolmhara nó
gabhálais ghaolmhara a ghlacadh faoina chúram
nó comhaontú i ndáil lena n-úsáid amach anseo
a dhéanamh thairis sin leis an duine atá ag
iarraidh air comhaontú leis an áitreabh a
cheangal leis na seirbhísí dramhuisce sin,

amhail is dá mba cheanglas faoi alt 34(4)(m) d’Acht
2000 an ceanglas, nó

(ii) go ndéanfar an ceangal seirbhíse, nó cibé píopaí siltin
gaolmhara nó gabhálais ghaolmhara is dóigh leis is
gá, a oscailt lena n-iniúchadh nó lena dtástáil, nó a
iniúchadh nó a thástáil ar shlí eile, ag duine
údaraithe.

(b) Chun críocha fheidhm alt 34(4)(m) d’Acht 2000 maidir leis
an bhfo-alt seo, measfar go bhfolaíonn tagairt d’údarás
pleanála tagairt d’údarás seirbhísí uisce.

(7) Ní dhéanfar ceangal le seirbhísí uisce dá dtagraítear i bhfo-alt
(6) go dtí gur deimhin leis an duine údaraithe—

(a) maidir leis an gceangal seirbhíse nó leis na píopaí
gaolmhara nó na gabhálais ghaolmhara—

(i) gur de chaighdeán cuí é nó iad,

(ii) gur suiteáladh i gceart é nó iad, agus

(b) gur féidir ceangal a dhéanamh i gceart leis na seirbhísí
uisce lena mbaineann.

(8) Chun críocha fho-alt (7), agus faoi réir aon rialachán faoi fho-
alt (10), féadfaidh duine údaraithe—

(a) cibé ordachán a thabhairt i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(i) caighdeáin cheardaíochta nó cleachtas oibre i
gcoitinne,

(ii) sonraíochtaí teicniúla, lena n-áirítear leibhéil, i dtaca
leis an gceangal seirbhíse nó na píopaí gaolmhara nó
na feistis ghaolmhara, nó i dtaca lena suiteáil, nó

(iii) an ceangal a chríochnú,

is dealraitheach dó nó di is gá chun caighdeáin
fhorordaithe iomchuí a chomhlíonadh, agus

(b) cibé iniúchadh nó tástáil a dhéanamh is dóigh leis nó léi is
gá chun a fhíorú gur comhlíonadh ordachán faoi mhír
(a).

(9) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, nó aon duine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce i gcomhpháirt leis nó thar a cheann—
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(a) ceangal lena sheirbhísí uisce arna dhéanamh de shárú ar
fho-alt (1), nó ceangal le seirbhísí uisce dá dtagraítear i
bhfo-alt (6) a dhéantar de shárú ar fho-alt (7) nó ar
ordachán faoi fho-alt (8), a dhúnadh, nó

(b) gan dochar d’aon chumhacht chun ionchúiseamh a
thionscnamh dá bhforáiltear faoin alt seo—

(i) comhaontú le ceangal dá dtagraítear i mír (a) a
choinneáil faoi réir cibé coinníollacha a shonróidh
sé, agus

(ii) cibé obair a dhéanamh ar an gceangal (lena n-áirítear
píopaí gaolmhara agus feisteáin ghaolmhara) a
mheasfaidh sé is gá chun é a thabhairt aníos go dtí
caighdeán cuí, nó a ordú go ndéanfaidh duine
sonraithe an obair sin,

agus féadfaidh sé aon chaiteachais a thabhófar faoin bhfo-alt seo a
ghnóthú ón duine a rinne an ceangal nó a chuir faoi deara an ceangal
a dhéanamh, nó a ndearnadh é thar a cheann nó thar a ceann, nó ó
cibé duine eile a bhaineann tairbhe as an gceangal.

(10) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an
ailt seo, agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
féadfaidh forálacha a bheith sna rialacháin i ndáil leis na nithe seo
a leanas—

(a) caighdeáin cheardaíochta nó cleachtais oibre,

(b) sonraíochtaí le haghaidh ábhar agus feisteán iomchuí, nó

(c) aon nithe teagmhasacha agus gaolmhara.

(11) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce aon chostais a thabhóidh sé
i ndáil lena fheidhmeanna faoin alt seo a ghnóthú ón duine a mbeidh
an ceangal iomchuí á dhéanamh nó arna dhéanamh aige nó aici, nó
ar thar a cheann nó thar a ceann a bheidh sé á dhéanamh nó a
rinneadh é.

(12) Maidir le duine—

(a) a dhéanann ceangal dá dtagraítear i bhfo-alt (6) de shárú
ar fho-alt (7) nó de shárú ar ordachán faoi fho-alt (8), nó

(b) a sháraíonn rialachán faoi fho-alt (10),

tá cion déanta aige nó aici.

62.—(1) Is dleathach d’údarás seirbhísí uisce tar éis fógra 7 lá a
thabhairt i scríbhinn d’áititheoir na talún ina mbeidh an séarach sin
nó cuid de suite nó, i gcás éigeandála, gan fógra nó tar éis fógra is
giorra ná sin a thabhairt, a chur faoi deara go ndéanfar cibé
tástálacha is dóigh leis is gá, nó a chur faoi deara go ndéanfar na
séaraigh sin, nó cuid díobh, a oscailt agus a scrúdú, agus chun na
gcríoch sin a chur faoi deara go ndéanfar aon oscailtí agus tochailtí
is gá, i gcás gur dealraitheach don údarás seirbhísí uisce maidir le
séarach nó cuid de—

(a) go bhféadfadh sé gur priacal é, nó gur dóigh go dtiocfaidh
sé chun bheith, neamh-leordhóthanach, lochtach, bréan
nó ligthe i bhfaillí,
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(b) go bhféadfadh sé gur priacal é do shláinte an duine nó don
chomhshaol, nó

(c) go bhféadfadh insíothlú nó eis-síothlú uisce nó dramhuisce
tarlú ann nó inti.

(2) Más rud é, ar scrúdú nó ar thástáil a dhéanamh faoi fho-alt
(1) den alt seo ar shéarach nó ar chuid den chéanna, go bhfaighfear
nach bhfuil sé nó sí neamh-leordhóthanach, lochtach, bréan ná ligthe
i bhfaillí, nach bhfuil sé nó sí ina phriacal nó ina priacal do shláinte
an duine ná don chomhshaol nó nach bhféadfaidh insíothlú uisce
tarlú ann nó inti, déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a d’údaraigh
an scrúdú a chur faoi deara, faoi réir fho-ailt (4) agus (5), go n-
athchóireofar an séarach sin agus go ndúnfar nó go líonfar aon
oscailtí nó tochailtí a rinneadh i dtaca leis an scrúdú agus go slánófar
aon damáiste a rinneadh.

(3) Más rud é, ar scrúdú nó ar thástáil a dhéanamh faoi fho-alt
(1) ar shéarach nó ar chuid den chéanna, go bhfaighfear go bhfuil sé
nó sí neamh-leordhóthanach, lochtach, bréan nó ligthe i bhfaillí agus
más gá aon oibreacha a dhéanamh chun deireadh nó cosc a chur leis
an bpriacal do shláinte an duine nó don chomhshaol nó le hinsíothlú
uisce, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

(a) féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, dá lánrogha féin—

(i) na hoibreacha sin a dhéanamh i dtús báire nó i gcás
mainneachtain fógra faoi fhomhír (ii) a
chomhlíonadh, nó

(ii) a ordú d’úinéir an tséaraigh le fógra na hoibreacha sin
a dhéanamh;

(b) féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce costas na n-oibreacha
sin (lena n-áirítear costas na tástála nó an scrúdaithe) a
ghnóthú ó úinéir an tséaraigh.

(4) Más rud é, ar údarás seirbhísí uisce do dhéanamh imscrúdú ar
dhraein nó ar cheangal seirbhíse gaolmhar nó ar chuid den chéanna,
go bhfaighfear nach bhfuil sé nó sí neamh-leordhóthanach, lochtach,
bréan ná ligthe i bhfaillí, nó nach bhféadfaidh insíothlú nó eis-síothlú
uisce nó dramhuisce tarlú ann nó inti, ach go bhfeicfear don údarás
seirbhísí uisce nach bhfuil siltean sásúil á dhéanamh ar áitreabh ar
leithligh áirithe a shiltear leis an gcóras sin nó le cuid den chóras sin,
féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce fógra a sheirbheáil ar an úinéir
de réir alt 42 nó, maidir leis an gcostas a ghabhann le siltean a
sholáthar don áitreabh, féadfaidh sé an costas sin a sholáthar nó
ranníoc a dhéanamh ina leith.

(5) Más rud é, ar údarás seirbhísí uisce do dhéanamh imscrúdú ar
dhraein nó ar cheangal seirbhíse gaolmhar nó ar chuid den chéanna,
go bhfaighfear go bhfuil sé nó sí neamh-leordhóthanach, lochtach,
bréan nó ligthe i bhfaillí, nó go bhféadfaidh insíothlú nó eis-síothlú
uisce nó dramhuisce tarlú ann nó inti, agus go bhfeicfear don údarás
seirbhísí uisce, tar éis na hoibreacha leigheasta is gá a dhéanamh,
nach mbeadh siltean sásúil á dhéanamh fós ar áitreabh áirithe,
féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce sin fógra a sheirbheáil ar úinéir
an áitribh sin faoi alt 42 nó, maidir leis an gcostas a ghabhann le
draein a sholáthar don áitreabh, féadfaidh sé an costas sin a sholáthar
nó ranníoc a dhéanamh ina leith.

(6) I gcás ina gcomhúsáideann dhá áitreabh nó níos mó draein nó
ceangal seirbhíse a úsáidtear le haghaidh iomlán na n-oibreacha siltin
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ar an áitreabh dá dtagraítear san alt seo, nó aon chuid díobh, féadfar
fógra faoi alt 42 a sheirbheáil ar aon duine amháin nó níos mó de na
húinéirí, agus ní gá an fógra sin a sheirbheáil ar na húinéirí sin go léir.

(7) Chun críocha an ailt seo, measfar aon draein, ionlann nó
saoráid níocháin a bheith ina cuid de dhraein an áitribh dá bhfónann
sé nó sí.

(8) Aon duine a mhainníonn ordachán faoi fho-alt (3)(a)(ii) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

63.—(1) (a) Ní dhéanfaidh duine, seachas údarás seirbhísí uisce, tar
éis cibé dáta a shocrófar chun críche an ailt seo le hordú
ón Aire, aon eisilteach trádála ná aon ábhar eile (seachas
dramhuisce tís nó uisce báistí) a scardadh, cibé acu go
díreach nó go neamhdhíreach, chuig aon séarach nó chuig
aon chuid de shéarach, ná ní chuirfidh sé nó sí faoi deara
ná ní cheadóidh sé nó sí é sin a dhéanamh, is séarach atá
ar úinéireacht ag údarás seirbhísí uisce nó atá dílsithe dó
nó atá faoina rialú ar shlí eile, nó atá ar úinéireacht ag
duine atá ag soláthar seirbhísí uisce faoi chomhaontú le
húdarás seirbhísí uisce nó atá dílsithe dó nó di nó atá
faoina rialú ar shlí eile, ach amháin faoi réim agus de réir
ceadúnais faoin alt seo arna dheonú ag an údarás
seirbhísí uisce ar leis an séarach nó a bhfuil an séarach
dílsithe dó nó lena rialaítear é, nó faoi chomhaontú lena
bhfuil duine atá ag soláthar seirbhísí uisce ag soláthar an
tséaraigh sin nó, ar shlí eile, á rialú.

(b) D’ainneoin mhír (a) agus faoi réir alt 92, aon eisiúint
ceadúnais faoin alt seo chun scardadh chuig séarach, nó
chuig cuid de shéarach, atá ar úinéireacht ag duine atá
ag soláthar seirbhísí faoi chomhaontú le húdarás seirbhísí
uisce, nó atá dílsithe dó nó di nó atá faoina rialú ar shlí
eile, beidh sí faoi réir chomhaontú an duine sin le
scardadh chuig an séarach.

(c) Maidir le ceadúnas arna eisiúint faoi mhír (a) do
sholáthróir seirbhísí uisce i leith eisilteach trádála nó
ábhar eile (seachas dramhuisce tís nó uisce báistí) a
scardadh chuig séarach, féadfar, i gcás gurb é an t-údarás
eisiúna an t-údarás seirbhísí uisce céanna, é a chorprú sa
cheadúnas arna eisiúint ag an údarás sin don soláthróir
seirbhísí uisce faoi Chuid 6 den Acht seo i leith sholáthar
na seirbhíse uisce sin is cúis leis an scardadh chuig
séarach atá i gceist.

(2) (a) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, dá rogha féin—

(i) diúltú ceadúnas faoin alt seo a dheonú,

(ii) ceadúnas a dheonú faoi réir cibé coinníollacha is cuí
leis agus a shonróidh sé sa cheadúnas.

(b) Le linn d’údarás seirbhísí uisce bheith breithniú a
dhéanamh i dtaobh an ndeonóidh nó nach ndeonóidh sé
ceadúnas faoin alt seo, cuirfidh sé na nithe seo a leanas i
gcuntas go hiomlán—

(i) na cuspóirí atá in aon phlean iomchuí faoi alt 15
d’Acht 1977 agus faoi alt 36, agus
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(ii) cibé acu an mbeadh sé dochrach do na hoibreacha
dramhuisce a mbeartaítear an scardadh a dhéanamh
isteach iontu dá ndeonófaí ceadúnas den sórt sin.

(3) Ní dheonóidh údarás seirbhísí uisce ceadúnas faoin alt seo i
leith eisilteach trádála a scardadh nach gcomhlíonfadh aon
chaighdeán iomchuí arna fhorordú faoi alt 26 d’Acht 1977, nó a
bheadh ar neamhréir le ceanglais fho-alt (2)(b).

(4) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce na bearta go léir is cuí i
gcomhall a fheidhmeanna faoin alt seo agus faoi alt 99E d’Acht 1992,
arna chur isteach le halt 15 den Acht um Chaomhnú an Chomhshaoil
2003, chun a chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais Sceideal 2 maidir le
scardadh dramhuisce iomchuí, agus déanfaidh sé athbhreithniú, agus
athmheas más gá, ar aon cheadúnas lena mbaineann i gceann
tréimhsí dá bhforáiltear in alt 65.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), maidir le
coinníollacha a bheidh ag gabháil le ceadúnas faoin alt seo—

(a) féadfar go mbeidh baint acu leis na nithe seo a leanas—

(i) nádúr, comhdhéanamh, teocht, toilleadh, ráta, modh
cóireála agus láthair scardaidh agus leis na tréimhsí
ar lena linn a fhéadfar nó nach bhféadfar scardadh
a dhéanamh,

(ii) méadair, tomhasairí, gaireas eile, dúnphoill agus
liosanna iniúchóireachta a sholáthar agus a
chothabháil,

(iii) samplaí a thógáil agus a anailísiú, taifid a choimeád
agus faisnéis a thabhairt don údarás seirbhísí uisce,

(iv) tomhas a dhéanamh ar thógáil isteach uisce in
áitreabh chun toirteanna scardaidh dramhuisce a
mheas,

(v) an gníomh a bheidh le déanamh i gcás éigeandála,

(b) féadfar foráil a dhéanamh leo maidir le sealbhóir an
cheadúnais d’íoc leis an údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann cibé méid nó méideanna, de réir mar a
chinnfidh an t-údarás seirbhísí sláinte agus é ag féachaint
don chaiteachas a thabhaigh sé nó a bheidh le tabhú aige,
i ndáil leis an gcóras ceadúnúcháin dá bhforáiltear san alt
seo a bheith á riaradh aige, lena n-áirítear faireachán a
dhéanamh ar scardadh eisiltigh trádála nó ábhair eile,
agus

(c) féadfar dáta a shonrú leo arb é an dáta is déanaí é chun
aon choinníollacha a chomhlíonadh.

(6) Aon choinníollacha a ghabhann le ceadúnas faoin alt seo,
beidh siad ina gceangal ar aon duine a dhéanfaidh, nó a chuirfidh
faoi deara nó a cheadóidh, eisilteach trádála nó ábhar eile lena
mbaineann an ceadúnas a scardadh.

(7) Más rud é, tar éis 3 bliana ón dáta a dheonaítear ceadúnas
faoin alt seo, nach bhfuil aon scardadh den chineál a údaraítear leis
an gceadúnas déanta, nó aon tráth i gcás gan aon scardadh den sórt
sin a dhéanamh in imeacht tréimhse 3 bliana, scoirfidh an ceadúnas
d’éifeacht a bheith leis.
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(8) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce fógra a sheirbheáil ar aon
duine a dhéanann, a chuireann faoi deara nó a cheadaíonn scardadh
nó dul isteach de shárú ar aon cheann d’fhorálacha an ailt seo, ar
fógra é lena gceanglaítear deireadh a chur leis an sárú laistigh de
cibé tréimhse a shonrófar san fhógra agus lena gceanglaítear aon
éifeachtaí a ghabhann leis an sárú a mhaolú nó a leigheas laistigh de
cibé tréimhse agus i cibé slí a bheidh sonraithe amhlaidh.

(9) I gcás nach gcomhlíonann duine fógra faoi fho-alt (8) laistigh
den tréimhse atá sonraithe san fhógra, féadfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce a rinne an fógra a sheirbheáil aon bhearta a dhéanamh a
mheasann sé is gá chun an scardadh nó an dul isteach a chosc nó
chun aon éifeachtaí a ghabhann leis an sárú a mhaolú nó a leigheas
agus féadfaidh sé costas na mbeart sin a ghnóthú ón duine ar ar
seirbheáladh an fógra.

(10) Féadfar fógra a sheirbheáil faoi fho-alt (8) cibé acu a
tionscnaíodh nó nár tionscnaíodh ionchúiseamh faoi alt seo.

(11) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), a mhainníonn ceanglas arna
chur chun feidhme le rialacháin faoi fho-alt (14) a chomhlíonadh, nó
a mhainníonn fógra faoi fho-alt (8) nó coinníoll i gceadúnas arna
eisiúint ag údarás seirbhísí uisce faoin alt seo a chomhlíonadh, tá
cion déanta aige nó aici.

(12) (a) Aon duine a dhéanann, i ndáil le hiarratas ar cheadúnas
faoin alt seo, nó ar athbhreithniú ar cheadúnas faoi alt 65
nó i ndáil le hachomharc faoi alt 66, le linn dó nó di
faisnéis a thabhairt faoin alt seo nó le linn dó nó di aon
fhaisnéis den sórt sin a fhíorú, ráiteas a thabhairt, i
scríbhinn nó ar shlí eile, atá bréagach nó is eol dó nó di
a bheith míthreorach i bponc ábhartha, tá cion déanta
aige nó aici.

(b) I gcás ina gciontaítear duine i gcion faoin bhfo-alt seo, aon
cheadúnas arna eisiúint don duine sin de dhroim an
iarratais nó an achomhairc ar i ndáil leis a tugadh an
fhaisnéis beidh sé arna chúlghairm ó dháta an
chiontaithe.

(13) Féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce cion achomair faoin alt
seo a ionchúiseamh arb é an t-údarás é a d’eisigh an ceadúnas, nó a
bheadh i dteideal an ceadúnas a eisiúint, faoin alt seo le haghaidh na
gníomhaíochta lena mbaineann an cion.

(14) (a) Féadfaidh an tAire le rialacháin,

(i) ceanglais mhír (a) d’fho-alt (1) a chur chun feidhme
ar cibé aicme nó aicmí dramhuisce nó uisce báistí, nó

(ii) cibé aicme nó aicmí scardaidh a dhíolmhú ó mhír (a)
d’fho-alt 1,

is cuí leis nó léi sna himthosca.

(b) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoi mhír (a) gan dul i
gcomhairle le haon Aire den Rialtas a mheasfaidh sé nó
sí ar cóir dul i gcomhairle leis nó léi i ndáil leis na
rialacháin a dhéanamh, agus é nó í ag féachaint dá
feidhmeanna nó dá feidhmeanna.

(c) Féadfar, le rialacháin faoi mhír (a), ceanglais a shonrú i
ndáil le haicmí díolmhaithe scardaidh, ar ceanglais iad
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lena bhféadfar, gan dochar dá nginearáltacht, foráil a
dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) bearta chun priacal do shláinte an duine nó don
chomhshaol nó dochar do bhailiú, do chóireáil,
d’aisghabháil nó do dhiúscairt scardtaí den sórt sin
a sheachaint,

(ii) faireachán agus iniúchadh, nó

(iii) costais faireacháin agus iniúchta a ghnóthú.

(15) Is cosaint é ar ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi aon
achtachán seachas an tAcht seo an gníomh arb é an cion líomhnaithe
é a bheith údaraithe le ceadúnas faoin alt seo, ar choinníoll nach
bhfuarthas an ceadúnas trí mhífhaisnéis thoiliúil nó fhaillíoch san
iarratas.

(16) Ní bheidh duine i dteideal, de bhíthin amháin ceadúnais faoin
alt seo, scardadh a dhéanamh chuig séarach, ná a chur faoi deara ná
a cheadú é a dhéanamh.

(17) Is cion é sárú a dhéanamh ar rialachán arna dhéanamh faoi
fho-alt (14) i ndáil le bearta chun priacal do shláinte an duine nó don
chomhshaol nó dochar do bhailiú, do chóireáil, d’aisghabháil nó do
dhiúscairt scardtaí a sheachaint.

(18) (a) I gcás ina bhfuil ordú cúirte faighte ag údarás seirbhísí
uisce maidir le muirear a ghnóthú chun na costais a
fhritháireamh a thabhaigh sé d’fhonn an t-eisilteach lena
mbaineann ceadúnas faoin alt seo a chóireáil agus a
aisghabháil nó a dhiúscairt agus go bhfuil an muirear gan
íoc, ansin féadfaidh údarás seirbhísí uisce a dhearbhú le
hordú go bhfuil an ceadúnas arna chúlghairm le héifeacht
ó dháta arna shonrú san ordú agus beidh sé arna
chúlghairm amhlaidh mura rud é go n-íoctar an muirear
leis an údarás seirbhísí uisce roimh an dáta sin.

(b) Ní bheidh ceadúnas arna chúlghairm faoi mhír (a) faoi réir
achomhairc faoi alt 66.

64.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “scardadh láithreach” scardadh atá comhchosúil maidir
lena chineál, lena chomhdhéanamh, lena theocht, lena thoilleadh
agus le ráta a dhéanta le scardadh a rinneadh i rith aon tréimhse
comhréire sa tréimhse 12 mhí dar críoch an dáta iomchuí;

ciallaíonn “dáta iomchuí” an dáta arna shocrú le hordú faoi alt 63.

(2) I gcás ina mbeartóidh údarás seirbhísí uisce ceadúnas a
dheonú faoi alt 63 le haghaidh gníomhaíochta ar ina leith a
deonaíodh ceadúnas faoi alt 16 d’Acht 1977, beidh aird ag an údarás
seirbhísí uisce, más rud é go mbeidh an ceadúnas á dheonú le linn
na tréimhse 3 bliana ón dáta a deonaíodh an ceadúnas réamhluaite,
ar na coinníollacha (más ann) a bheidh ag gabháil leis an gceadúnas
sin agus ar na costais i ndáil leis an ngníomhaíocht a thabhófaí dá
mbeadh coinníollacha éagsúla ag gabháil leis an gceadúnas atá le
deonú faoi alt 63.

(3) Measfar nach mbeidh alt 63(1) sáraithe ag duine i ndáil le
scardadh láithreach eisiltigh trádála arna dhéanamh de réir ceadúnais
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faoi alt 16 d’Acht 1977 más rud é, roimh an dáta iomchuí, go
ndéanann sé nó sí iarratas ar cheadúnas faoin alt seo agus go
gcomhlíonann sé nó sí ceanglais aon rialachán faoi alt 67 maidir le
faisnéis a thabhairt d’údarás seirbhísí uisce.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 63, toimhdeofar,
nó go suífidh an duine cúisithe a mhalairt, nach scardadh láithreach
eisiltigh trádála nó ábhar eile arna dhéanamh sna himthosca a
shonraítear i bhfo-alt (3) an scardadh lena mbaineann.

(5) Cinnteoidh an t-údarás seirbhísí uisce iomchuí, ar thosach
feidhme an ailt seo nó dá éis, maidir le gníomhaíocht a gceanglaítear
ceadúnas ina leith faoi alt 63, go ndéanfar í de réir aon cheadúnais
arna eisiúint faoi alt 16 d’Acht 1977 le haghaidh an scardaidh
chéanna go dtí go ndéanfar cinneadh ar iarratas ar cheadúnas faoi
alt 63 nó ar achomharc faoi alt 66, arna dhéanamh de réir cheanglais
an Achta seo, de réir mar a bheidh, tráth a rachaidh an ceadúnas
faoi Acht 1977 in éag.

(6) D’ainneoin alt 63(1), i gcás ina rachaidh ceadúnas faoi alt 16
d’Acht 1977 in éag sula ndéanfar cinneadh maidir le hiarratas ar
cheadúnas faoin alt sin nó achomharc faoi alt 66, de réir mar a
bheidh, féadfar leanúint den scardadh lena mbaineann an ceadúnas,
faoi réir na gcoinníollacha (más ann) a bheidh ag gabháil leis an
gceadúnas sin, go dtí go ndéanfar cinneadh maidir le hiarratas ar
cheadúnas faoi alt 63 nó achomharc faoi alt 66, de réir mar a bheidh,
ar choinníoll go mbeidh an t-iarratas ar an gceadúnas faoi alt 63 nó
achomharc chun an Bhoird faoi alt 66 arna dhéanamh ar an modh a
fhorordófar faoi cibé dáta a fhorordóidh an tAire chun críocha na n-
alt sin.

(7) Más rud é, roimh thosach feidhme alt 63, go bhfuil iarratas ann
ar cheadúnas chun aon eisilteach trádála nó aon ábhar eile (seachas
séaracht tís nó uisce báistí) a scardadh, nó a chur faoi deara nó a
cheadú é a scardadh, chuig séarach, nó chuig cuid de, atá ar
úinéireacht ag údarás seirbhísí uisce nó ag duine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce faoi chomhaontú le húdarás seirbhísí uisce nó a bheidh
dílsithe don chéanna nó faoina rialú ar shlí eile, agus go bhfuil
cinneadh maidir leis an iarratas fós le déanamh ag an údarás seirbhísí
uisce, measfar, ar thosach feidhme alt 63, gur iarratas faoin alt sin an
t-iarratas.

(8) D’ainneoin fho-alt (7), ní bheidh feidhm ag an alt seo ná ag
alt 63 maidir le gníomhaíocht i gcás ina bhfuil achomharc chun an
Bhoird faoi alt 20 d’Acht 1977, arna chur isteach le Acht 1990, arna
dhéanamh, nó go bhféadfar é a dhéanamh fós, go dtí go mbeidh an
t-am chun an t-achomharc a dhéanamh dulta in éag nó go mbeidh
an cinneadh déanta maidir leis an achomharc nó go mbeidh sé
tarraingthe siar agus an ceadúnas (más ann) eisithe, de réir mar a
bheidh, agus leanfaidh cumhachtaí an Bhoird faoi Acht 1977
d’fheidhm a bheith acu chun na críche sin.

65.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce ceadúnas faoi alt 63 a
athbhreithniú i gceann tréimhsí nach lú ná 3 bliana ó dháta an
cheadúnais nó ón tráth deiridh a athbhreithníodh an ceadúnas, nó
tráth ar bith le toiliú an duine atá ag déanamh nó ag ceadú an
scardaidh nó á chur faoi deara go ndéanfar é.

(2) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo nó aon choinníll i
gceadúnas faoi alt 63, féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a
dheonaigh aon cheadúnas den sórt sin é a athbhreithniú tráth ar bith
más rud é—
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(a) go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás seirbhísí uisce
chun a chreidiúint go bhfuil an scardadh arna údarú leis
an gceadúnas contrártha, nó gur dóigh dó a bheith
contrártha, d’úsáid inmharthana acmhainní uisce nó go
bhfuil sé ar neamhréir le ceanglais plean bainistíochta
abhantraí nó cláir beart faoi Chreat-Treoir Uisce an AE,

(b) go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar chineál nó ar thoilleadh
an scardaidh,

(c) go bhfuil athrú ábhartha ann i ndáil leis na huiscí chun a
scardann an séarach lena mbaineann,

(d) go bhfuil faisnéis bhreise ar fáil ó dháta deonaithe an
cheadúnais i ndáil le hábhar truailliúcháin atá sa scardadh
lena mbaineann nó i ndáil le héifeachtaí an ábhair sin,

(e) go bhfuil iarratas déanta ag an gceadúnaí chuig an údarás
seirbhísí uisce lena mbaineann chun an ceadúnas a
athbhreithniú,

(f) go bhfuil athbhreithniú déanta ar chaighdeáin maidir le
scardtaí eisiltigh faoin Acht seo nó faoi aon achtachán
eile,

(g) gur sáraíodh, nó gur dóigh go sárófar, acmhainn na n-
oibreacha dramhuisce fála, nó

(h) gur dearbhaíodh gur séarach faoi alt 69 draein nó ceangal
seirbhíse, nó cuid de dhraein nó de cheangal seirbhíse,
trína scardtar eisilteach trádála nó ábhar iomchuí eile faoi
théarmaí an cheadúnais.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), más rud é go ndéantar rialacháin faoi
alt 26 d’Acht 1977 a bhaineann le heisilteach trádála nó eisilteach
séarachta as séarach nó chuig uiscí chun a scardann séarach,
déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a dheonaigh ceadúnas faoi alt
63 an ceadúnas sin a athbhreithniú a luaithe is féidir tar éis an tosach
feidhme sin agus dá éis sin i gceann cibé tréimhsí dá bhforálfar sna
rialacháin.

(4) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, ar athbhreithniú faoin alt seo
a chríochnú, aon choinníoll de chuid an cheadúnais a leasú nó a
scriosadh, nó coinníollacha nó coinníollacha breise a chur ag gabháil
leis an gceadúnas nó an ceadúnas a chúlghairm; agus sa chás go
mbeartóidh údarás seirbhísí uisce cumhacht mar a dúradh a
fheidhmiú, déanfaidh sé amhlaidh a luaithe is féidir tar éis an t-
athbhreithniú iomchuí faoin alt seo a chríochnú.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche an
ailt seo.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin i ndáil le gach ceann nó le
haon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) an t-údarás seirbhísí uisce do thabhairt fógra do dhuine a
bhfuil scardadh á dhéanamh aige nó aici nó a chuireann
faoi deara nó a cheadaíonn scardadh a dhéanamh á chur
i bhfios dó nó di go mbeartaítear ceadúnas a
athbhreithniú;
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(b) ceanglas a chur isteach i bhfógra den sórt sin go bhféadfar
uiríll i ndáil le hathbhreithniú a dhéanamh laistigh de
thréimhse áirithe;

(c) íoc táillí áirithe de cibé méideanna a shonrófar sna
rialacháin i ndáil le hathbhreithnithe ar cheadúnais le
húdaráis seirbhísí uisce;

(d) íoc táillí de mhéideanna éagsúla maidir le haicmí éagsúla
athbhreithnithe den sórt sin a dúradh;

(e) díolúine ó íoc táillí den sórt sin i cibé imthosca a
shonrófar;

(f) aon táillí den sórt sin a dúradh a tharscaoileadh, a loghadh
nó a aisíoc (go hiomlán nó go páirteach) i cibé imthosca
a shonrófar, nó

(g) an modh ar a bhféadfar táillí a dhiúscairt.

66.—(1) (a) Féadfaidh duine a chuireann faoi deara nó a
cheadaíonn diúscairt lena mbaineann ceadúnas faoi alt
63, roimh dheireadh cibé tréimhse a bheidh forordaithe,
achomharc a dhéanamh chun an Bhoird i ndáil le húdarás
seirbhísí uisce—

(i) do chúlghairm an cheadúnais,

(ii) do chur coinníollacha nó coinníollacha breise ag
gabháil leis an gceadúnas, nó

(iii) do leasú nó do scriosadh aon choinníll atá ag gabháil
leis an gceadúnas.

(b) Maidir le duine a bhfuil a iarratas nó a hiarratas ar
cheadúnas faoi alt 63 chuig údarás seirbhísí uisce arna
dhiúltú, féadfaidh sé nó sí roimh dheireadh cibé tréimhse
a bheidh forordaithe, achomharc a dhéanamh chun an
Bhoird i ndáil leis an diúltú.

(c) Beidh éifeacht le gníomh de chuid údaráis seirbhísí uisce
dá dtagraítear i mír (a) nó (b)—

(i) i gcás nach dtionscnaítear achomharc ina choinne, ar
dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó
(b), de réir mar a bheidh,

(ii) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina choinne agus
nach leagtar an gníomh ar leataobh leis an
gcinneadh críochnaitheach ar an achomharc, ar an
gcinneadh críochnaitheach sin a dhéanamh agus dá
réir, nó

(iii) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina choinne agus
go dtarraingítear siar an t-achomharc, ar an
achomharc a tharraingt siar.

(2) Tar éis don Bhord achomharc faoin alt seo a bhreithniú,
déanfaidh sé, de réir mar is cuí leis, an t-achomharc a cheadú nó a
dhiúltú, nó ordachán cuí a thabhairt don údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann i ndáil le ceadúnas a dheonú nó a dhiúltú, nó i ndáil le
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coinníollacha a chur ag gabháil leis, a leasú nó a scriosadh, agus
déanfaidh údarás seirbhísí uisce de réir aon ordacháin den sórt sin.

67.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche
ceadúnúcháin faoi alt 63 agus chun críche achomharc faoi alt 66.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir le haon cheann nó gach
ceann de na nithe seo a leanas:

(a) foirm an cheadúnais;

(b) ceangal a chur ar iarratasóirí faisnéis shonraithe a
thabhairt i ndáil le hiarratas ar cheadúnas;

(c) ceangal a chur fianaise a thabhairt ar aird chun aon
fhaisnéis a thabharfaidh iarratasóir a fhíorú;

(d) ceangal a chur ar údaráis seirbhísí uisce aon fhaisnéis
shonraithe i ndáil le haon iarratais agus leis an modh ar
ar pléadh leo a thabhairt don Aire, don Bhord nó d’aon
daoine sonraithe eile;

(e) ceangal a chur ar iarratasóir costas aon imscrúdaithe a
rinne údarás seirbhísí uisce i ndáil le hiarratas a íoc nó
ranníoc a thabhairt ina leith;

(f) aon achomharc chun an Bhoird a éisteacht ó bhéal agus
aon éisteacht ó bhéal den sórt sin a bheidh á sheoladh ag
an mBord nó ag duine a cheapfaidh an Bord chun na
críche sin;

(g) aon ní a bhaineann le nós imeachta i ndáil le hachomhairc
faoi alt 66;

(h) táille de cibé méid a shonrófar a íoc le húdarás seirbhísí
uisce i leith iarratais chuige ar cheadúnas faoi alt 63;

(i) táillí de mhéideanna éagsúla a íoc i leith aicmí éagsúla
iarratas den sórt sin;

(j) díolmhú ó íoc táillí dá bhforáiltear faoi mhír (h) nó (i) i
cibé imthosca a shonrófar;

(k) na táillí sin a tharscaoileadh, a loghadh nó a aisíoc (go
hiomlán nó go páirteach) i cibé imthosca a shonrófar; nó

(l) an chríoch chun a bhféadfar táillí a úsáid.

(3) I gcás ina mbeidh táille iníoctha le húdarás seirbhísí uisce, faoi
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, i leith iarratais ar cheadúnas
faoi alt 63, ní dhéanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce an t-iarratas a
bhreithniú mura mbeidh an táille faighte ag an údarás seirbhísí uisce.

(4) Beidh íocaíocht nó ranníocaíocht faoi fho-alt (2)(e) nó táille
faoi fho-alt (2)(h) nó (i) nó méid a shonraítear faoi alt 63(5)(b)
iníoctha ar éileamh ag an iarratasóir nó ag an sealbhóir ceadúnais de
réir mar a bheidh.
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68.—(1) Chun críocha an ailt seo—

ciallaíonn “teaghaisí sealadacha”—

(a) aon phuball, nó

(b) aon veain nó cóir thaistil eile (ar rothaí nó gan rothaí), nó

(c) aon siúntán, both nó déanmhas dá shamhail,

a úsáidtear ar bhonn sealadach le haghaidh cónaí daoine nó atá arna
dhéanamh nó arna oiriúnú chuige sin;

tá le “lucht siúil” an bhrí a shanntar dó le halt 2 den Acht um Stádas
Comhionann 2000;

folaíonn “feithicil” aon charr, veain, bus, leoraí, trucail nó traein;

ciallaíonn “soitheach” árthach snámha d’aon chineál, cibé acu
féinghluaiste di nó nach ea, agus folaíonn sé aon árthach, long, bád,
báirse nó lictéir aerchúisíneach;

(2) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce saoráidí a sholáthar chun
séaracht ó shoithí, ó fheithiclí, ó aerárthaí nó ó theaghaisí sealadacha
a ghlacadh agus a dhiúscairt nó féadfaidh sé socrú a dhéanamh chun
iad a sholáthar, agus féadfaidh sé táillí nó muirir eile a ghearradh as
na saoráidí sin a sholáthar nó a úsáid.

(3) Tá feidhm ag an gcumhacht chun táillí nó muirir eile a
fhorchur faoi fho-alt (2) d’ainneoin aon fhorála in aon achtachán
lena dtoirmisctear muirear a ghearradh as seirbhísí uisce a sholáthar
do theaghlach chun críocha tís, ach an eisceacht a bheith ann nach
féidir muirear a ghearradh ar theaghlach i measc an lucht siúil as
seirbhísí uisce chun críocha tís arna soláthar ó 31 Nollaig 1996.

69.—(1) (a) San alt seo forléireofar tagairt do dhraein mar thagairt
do dhraein nó do cheangal seirbhíse.

(b) Féadfaidh baint a bheith ag ordú faoi fho-alt (2) le draein
shonraithe ina iomláine nó le cuid shonraithe de dhraein
sonraithe agus don chuid sin amháin, agus forléireofar
tagairtí san alt seo do dhraein dá réir sin.

(2) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce le hordú a dhearbhú go
measfar draein shonraithe a bheith ina shéarach faoi rialú an údaráis
seirbhísí uisce chun críocha alt 63 agus agus ní chun aon chríche eile.

(3) Aon tráth a bheartóidh údarás seirbhísí uisce ordú a
dhéanamh faoi fho-alt (2) i ndáil le draein—

(a) déanfaidh sé, tráth nach luaithe ná 30 lá roimh an dáta a
dhéanfar an t-ordú, fógra a thabhairt i scríbhinn go bhfuil
ar intinn aige an t-ordú a thabhairt d’úinéir na draenach
agus d’aon duine a chuireann faoi deara eisilteach trádála
nó ábhar eile (seachas dramhuisce tí nó uisce báistí) a
scardadh chuig an draein nó a cheadaíonn an céanna,
agus

(b) féadfaidh duine ar a seirbheáiltear fógra faoi mhír (a),
laistigh de 30 lá tar éis an fógra réamhráite a thabhairt
dó nó di, uiríll i scríbhinn a dhéanamh chun an údaráis
seirbhísí uisce i ndáil leis an ordú a dhéanamh agus
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déanfaidh an t-údarás, sula gcinnfidh sé an ndéanfaidh sé
an t-ordú, aon uiríll arna ndéanamh ag an duine sin a
chur san áireamh.

(4) Maidir le hordú faoi fho-alt (2) tiocfaidh sé i ngníomh cibé
dáta (nach luaithe ná 6 mhí tar éis an dáta a dhéanfar é) a shonrófar
san ordú sin.

(5) Déanfar, laistigh de 10 lá tar éis dháta a dhéanta, cóipeanna
d’ordú faoi fho-alt (2) a thaisceadh agus a chur ar fáil lena n-
iniúchadh agus lena gceannach in oifigí an údaráis seirbhísí uisce a
rinne é agus déanfar cóip den ordú a thabhairt do gach duine ar ar
seirbheáladh faoi fho-alt (3)(a) nó í a sheirbheáil air nó uirthi é,
laistigh den tréimhse a dúradh.

(6) (a) I gcás ina ndéanann údarás seirbhísí uisce ordú faoi fho-
alt (2), ansin maidir le haon duine a chuireann faoi deara
nó a cheadaíonn eisilteach trádála nó ábhar eile (seachas
dramhuisce tís nó uisce báistí) a scardadh chuig an draein
lena mbaineann—

(i) déanfaidh sé nó sí iarratas chuig an údarás a rinne an
t-ordú ar cheadúnas faoi alt 63 maidir leis an
scardadh, nó

(ii) scoirfidh sé nó sí den scardadh,

laistigh de 6 mhí tar éis an t-ordú a dhéanamh.

(b) (i) Aon duine a dhéanann iarratas go cuí, de bhun mhír
(a), ar cheadúnas faoi alt 63 agus a thugann aon
fhaisnéis atá ag teastáil go cuí ón údarás seirbhísí
uisce lena mbaineann i ndáil leis an iarratas, measfar
nár sháraigh sé nó sí alt 63 le linn na tréimhse ó
thosach feidhme an ordaithe go dtí an ceadúnas a
dheonú nó, de réir mar a bheidh, go dtí go mbeidh
mí amháin caite tar éis diúltú an ceadúnas a dheonú,
maidir le haon scardadh chuig an draein lena
mbaineann atá comhchosúil maidir lena chineál, lena
chomhdhéanamh, lena theocht agus lena thoilleadh,
agus a dhéantar, le linn na tréimhse sin, de réir ráta
atá comhchosúil le ráta an scardaidh áirithe lena
mbaineann mír (a) a rinneadh le linn na tréimhse
comhréire roimh an tosach feidhme sin.

(ii) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 63,
toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, nach
scardadh lena mbaineann fomhír (i) an scardadh
lena mbaineann.

(c) I gcás ina ndearbhaítear faoi fho-alt (2) gur séarach é
draein nó cuid de dhraein trína scardtar an t-eisilteach
iomchuí, ansin féadfaidh an t-údarás áitiúil a dheonaigh
ceadúnas faoi alt 4 d’Acht 1977 an ceadúnas a
athbhreithniú, de réir fhorálacha an Achta sin.

(7) Aon duine a mhainníonn iarratas a dhéanamh ar cheadúnas
nó scor de scardadh lena mbaineann fo-alt (6)(a) a dhéanamh laistigh
de 6 mhí ó thosach an ordaithe iomchuí, tá sé nó sí ciontach i gcion.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le nósanna
imeachta riaracháin faoin alt seo.
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70.—(1) Ní cheadóidh áititheoir áitribh (nó más áitreabh
neamháitithe é, an t-úinéir) scardadh dramhuisce ón áitreabh chuig
séarach ar mhodh a fhágann—

(a) gur cúis é, nó ar dóigh gur cúis é, le priacal do shláinte an
duine nó don chomhshaol, lena n-áirítear priacal d’uiscí,
don atmaisféar, do thalamh, d’ithir, do phlandaí nó
d’ainmhithe, ná

(b) ar shlí ina gcruthaítear núis trí bholaithe.

(2) Cinnteoidh úinéir áitribh go gcoimeádtar na draenacha, na
dúnphoill, na lintéarghaistí agus na córais stórála agus chóireála go
léir le haghaidh dramhuisce, lena n-áirítear gabhálais ghaolmhara,
nach bhfuil faoi chúram soláthróra seirbhísí uisce agus a
fhreastalaíonn ar an áitreabh sin ar mhodh a fhágann—

(a) nach cúis iad, nó nach dóigh gur cúis iad, le priacal do
shláinte an duine nó don chomhshaol, lena n-áirítear
priacal d’uiscí, don atmaisféar, do thalamh, d’ithir, do
phlandaí nó d’ainmhithe, ná

(b) nach gcruthaítear núis trí bholaithe.

(3) Ní chaithfidh duine ná ní chuirfidh duine faoi deara go
gcaithfear, ná ní chuirfidh duine ná ní chuirfidh duine faoi deara go
gcuirfear aon ní ná aon substaint isteach in aon séarach nó draein,
ar ní nó substaint é nó í—

(a) lena bhféadfar cur isteach ar shaorshreabhadh an ábhair
atá sa séarach nó sa draein sin,

(b) lena bhféadfar damáiste a dhéanamh d’aon séarach, draein
nó oibreacha dramhuisce gaolmhara,

(c) lena ndéanfaí dochar do chóireáil, d’aisghabháil nó do
dhiúscairt an ábhair atá sa séarach nó sa draein, cibé acu
mar gheall ar a theocht, a chomhdhéanamh ceimiceach
nó eile,

(d) is cúis, nó ar dóigh gur cúis é nó í, le priacal do shláinte
nó sábháilteacht an duine nó atá, nó is dóigh a bheidh,
ina bhun le substaintí is cúis le priacal den sórt sin, nó

(e) is cúis, nó ar dóigh gur cúis é nó í, le priacal don
chomhshaol, lena n-áirítear priacal d’uiscí, don
atmaisféar, do thalamh, d’ithir, do phlandaí nó
d’ainmhithe.

(4) Ní cheadóidh duine ná ní chuirfidh sé nó sí faoi deara aon
ábhar truailliúcháin, lena n-áirítear séaracht, do dhul isteach in aon
draein, nó séarach a soláthraítear nó a úsáidtear d’aon toisc chun
uisce báistí a ghlacadh nó a dhiúscairt.

(5) Tabharfaidh áititheoir áitribh (nó más áitreabh neamháitithe
é, an t-úinéir) fógra don údarás seirbhísí uisce ar ina limistéar
feidhme a tharla sceitheadh, tionóisc nó teagmhas eile a bhaineann
le scardtaí dramhuisce as an áitreabh chuig draein, séarach nó córas
cóireála is cúis, nó ar dóigh gur cúis í, le priacal do shláinte nó
sábháilteacht an duine, nó don chomhshaol, nó a dhéanann dochar,
nó is dóigh a dhéanfaidh dochar, do chóireáil, d’aisghabháil nó do
dhiúscairt an ábhair atá sa draein, sa séarach nó sa chóras cóireála,
agus comhoibreoidh sé nó sí go gníomhach leis an údarás seirbhísí
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uisce agus comhlíonfaidh sé nó sí treoracha an údaráis seirbhísí uisce
i ndáil le bearta is gá chun deisiúcháin a dhéanamh.

(6) Maidir le húdarás seirbhísí uisce nó maidir le haon duine dá
ndéanann mainneachtain, nó mainneachtain líomhnaithe, ag tríú
páirtí dualgas cúraim a chomhlíonadh difear, is dualgas dá ndéantar
foráil faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí gearán a dhéanamh leis an
gCúirt Dúiche, agus féadfaidh an Chúirt a ordú don tríú páirtí na
bearta a dhéanamh is gá chun go scoirfear den ghníomhaíocht is
ábhar don ghearán, nó bearta sonraithe a dhéanamh chun go
gcomhlíonfar a gcuid oibleagáidí faoin alt seo.

(7) Sula ndéantar gearán leis an gCúirt Dúiche faoi fho-alt (6),
déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce nó an duine lena mbaineann,
de réir mar a bheidh, fógra a sheirbheáil laistigh de cibé tréimhse a
shonrófar san fhógra ar an tríú páirtí sin san fhoirm fhorordaithe á
rá go bhfuil sé beartaithe gearán den sórt sin a dhéanamh.

(8) In ionchúiseamh mar gheall ar fho-alt (1) nó (3) a shárú nó
in imeachtaí faoi fho-alt (6), is cosaint é a chruthú gur seoladh an
ghníomhaíocht lena mbaineann de réir ceadúnais nó ceadúnais
athbreithnithe faoi Chuid 4 d’Acht 1992 nó ceadúnais faoi alt 16
d’Acht 1977 nó alt 63, ar choinníoll nach bhfuarthas an ceadúnas trí
mhífhaisnéis a thabhairt d’aon ghnó nó go faillíoch san iarratas.

(9) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun scardadh
eisiltigh shonraithe chuig draein nó oibreacha uisce a thoirmeasc nó
a shrianadh, nó chun bearta (lena n-áirítear ceanglais
réamhchóireála) a shonrú a bheidh le déanamh sula ndéanfar
eisilteach sonraithe a scardadh chuig draein nó oibreacha uisce.

(10) Aon duine a mhainníonn fo-ailt (1), (2), (3), (4) nó (5) nó
rialachán faoi fho-alt (9) a chomhlíonadh nó a sháraíonn an céanna,
tá sé nó sí ciontach i gcion.

(11) San alt seo forléireofar tagairt do dhraein mar thagairt do
dhraein nó do cheangal seirbhíse.

CUID 5

Méadair

71.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “méadar soláthair uisce” feiste mheicniúil, leictreonach nó
eile chun toilleadh nó ráta sreafa uisce a thomhas, i dteannta aon
trealaimh teagmhasaigh chun sonraí a bhailiú nó a tharchur;

ciallaíonn “méadar scardaidh dramhuisce” feiste leictreonach nó eile
chun toilleadh nó ráta scardaidh dramhuisce a thomhas, i dteannta
aon trealaimh teagmhasaigh chun críocha sonraí a bhailiú nó a
tharchur;

féadfar “méadar” a fhorléiriú mar mhéadar soláthair uisce nó mar
mhéadar scardaidh dramhuisce, de réir mar is cuí;

folaíonn “údarás seirbhísí uisce”—

(a) soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, agus



[2007.] [Uimh. 30.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(b) duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt leo seo
a leanas nó thar a gceann—

(i) údarás seirbhísí uisce, nó

(ii) soláthróir údaraithe seirbhísí uisce.

72.—(1) Faoi réir aon ordacháin ón Aire faoin Acht seo—

(a) féadfaidh údarás seirbhísí uisce—

(i) uisce a sholáthar de réir tomhais,

(ii) toilleadh an uisce a sholáthraítear nó toilleadh an
dramhuisce a scardtar a thomhas le méadar nó a
thomhas ar shlí eile,

(iii) faoi réir achtacháin eile a chomhlíonadh i ndáil le
muirear a ghearradh i leith seirbhísí uisce, cíos a
mhuirearú nó costais a ghnóthú thairis sin ó
thomhaltóir arb iad na costais iad a thabhaíonn sé i
leith gach méadair nó gléis eile arna sholáthar
d’fhonn an t-uisce a sholáthraítear don tomhaltóir
sin nó an dramhuisce a scardann an tomhaltóir sin
a thomhas,

(iv) a cheangal ar aon tomhaltóir uisce a sholáthraíonn sé
an soláthar sin a ghlacadh trí mhéadar soláthair
uisce sonraithe,

(v) a cheangal ar aon tomhaltóir seirbhísí dramhuisce a
sholáthraíonn sé a ndramhuisce a scardadh trí
mhéadar scardaidh dramhuisce sonraithe,

agus

(b) maidir le húdarás seirbhísí uisce—

(i) déanfaidh sé gach méadar, cibé acu méadar arna
ligean aige ar fruiliú le tomhaltóir nó arna sholáthar
saor in aisce, a choimeád i ndea-riocht chun soláthar
uisce nó chun scardadh dramhuisce a thomhas, agus,
má mhainníonn sé déanamh amhlaidh, ní bheidh an
tomhaltóir sin faoi dhliteanas cíos a íoc fad a leanfar
den mhainneachtain, agus

(ii) beidh rochtain aige ar an méadar sin agus beidh de
chead aige gach tráth réasúnach an méadar sin a
shuiteáil, a léamh, a thabhairt chun siúil, a scrúdú, a
dheisiú, a athsholáthar nó a athshuiteáil.

(2) Déanfaidh úinéir méadair—

(a) faoi réir cheanglais na nAchtanna Méadreolaíochta 1980
go 1998,

(b) faoi réir cheanglais aon ionstraime iomchuí arna déanamh
faoi na hAchtanna sin, agus

(c) faoi réir cheanglais aon rialachán iomchuí arna ndéanamh
faoi Acht na gComhphobal Eorpach 1972,
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a chinntiú gur méadar é an méadar den chineál ceart agus den mhéid
ceart is gá chun tomhailt nó scardadh, a shamhlaítear nó is féidir a
shamhlú, a thomhas go cruinn. Chun na críche sin cuirfear i gcuntas,
go háirithe, na dálaí oibríochta don mhéadar, lena n-áirítear raon
ráta sreafa, raon teochta, agus raon brú choibhneasta an uisce nó an
dramhuisce a bheidh le tomhas le méadar.

(3) Más rud é, tar éis tástáil de bhun na nAchtanna
Méadreolaíochta 1980 go 1998 nó aon ionstraime nó rialachán
iomchuí a shonraítear i bhfo-alt (2), go gcinntear gur mhainnigh
méadar toilleadh an uisce a soláthraíodh, nó toirt an dramhuisce a
scardadh, a thaifeadadh i gceart, ansin féadfaidh údarás seirbhísí
uisce an úsáid a mheas ar bhonn sonraí stairiúla, agus féadfaidh an
t-údarás seirbhísí uisce aon mhéid muirear a chinntear a bheith gan
íoc ar bhonn an mheastacháin sin a ghnóthú ón duine dár
soláthraíodh na seirbhísí uisce.

(4) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
i ndáil le méadar a sholáthar.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin maidir le gach ceann nó
aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) freagracht an tomhaltóra maidir le méadar agus aon
phíopaí nó feisteáin choimhdeacha de chuid údaráis
seirbhísí uisce a choimeád slán;

(b) méadair a ligean ar cíos;

(c) léamha méadair a ghlacadh;

(d) úsáid a mheas ar bhonn sonraí stairiúla;

(e) aon nithe teagmhasacha nó coimhdeacha.

(6) Tá cion déanta ag duine más rud é—

(a) go mainníonn sé nó sí ceanglas faoi fho-alt (1)(a)(iv) nó
(v) a chomhlíonadh,

(b) go sáraíonn sé nó sí fo-alt (2), nó

(c) go sáraíonn sé nó sí rialachán arna dhéanamh faoi fho-alt
(4) a ndeirtear gur pianrialachán é.

73.—(1) D’fhonn úsáid uisce nó scardadh dramhuisce arna
cinneadh nó arna chinneadh ag méadar a thomhas, is fianaise prima
facie é clárú an mhéadair sin ar an toirt a dhéantar a sholáthar nó a
scardadh, de réir mar a bheidh.

(2) Féadfaidh an tAire treoirlínte a eisiúint d’údarás seirbhísí
uisce i ndáil le nósanna imeachta atá le glacadh chun plé le gearáin
ó chustaiméirí i ndáil le feidhmíocht méadar, agus gníomhóidh an t-
údarás seirbhísí uisce de réir na dtreoirlínte sin.

74.—(1) Aon duine—

(a) a dhéanann oibriú cuí méadair a aistriú, a dhamáistiú nó a
chuireann faoi deara oibriú cuí méadair a aistriú nó a
dhamáistiú nó ar shlí eile a dhéanann dochrú nó a
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chuireann faoi deara dochrú a dhéanamh ar oibriú cuí
méadair,

(b) a dhéanann athrú go calaoiseach nó a chuireann faoi deara
athrú a dhéanamh go calaoiseach ar mhéadar,

(c) a choisceann nó a chuireann faoi deara go gcoiscfear
toilleadh an uisce nó an dramhuisce atá á sholáthar nó á
scardadh trí mhéadar a chlárú go cuí, nó

(d) a dhéanann seachshlí go calaoiseach nó a chuireann faoi
deara seachshlí a dhéanamh go calaoiseach ar mhéadar
arna sholáthar d’fhonn toilleadh uisce nó dramhuisce a
sholáthraítear nó a scardtar a thomhas,

tá cion déanta aige nó aici.

(2) Más rud é, in imeachtaí i leith ciona faoi mhír (b) nó (c) d’fho-
alt (1) go líomhnaítear go ndearna an cosantóir cosc ar an méadar
sin toilleadh an uisce arna sholáthar d’áitreabh nó méid an
dramhuisce arna scardadh as áitreabh a thaifeadadh go cruinn, agus
más rud é go gcruthaítear, le linn na tréimhse sin a líomhnaítear gur
tharla an cosc sin nó díreach dá héis—

(a) go raibh modh saorga chun an cosc sin a dhéanamh i
láthair san áitreabh sin nó ina mhaighean, agus

(b) go raibh an cosantóir ag áitiú an áitribh,

beidh an cruthúnas sin ina fhianaise prima facie, sna himeachtaí sin,
ar an líomhain.

(3) Aon duine a mhonaraíonn, a allmhairíonn, a dhíolann, a
thairgeann lena dhíol, a sholáthraíonn nó a bhfuil ina sheilbh nó ina
seilbh, gan leithscéal dleathach, aon ní arna dhearadh nó arna
oiriúnú chun cosc a chur ar mhéadar toilleadh an uisce arna sholáthar
d’áitreabh nó toilleadh an dramhuisce arna scardadh as áitreabh a
thaifeadadh go cruinn, tá cion déanta aige nó aici.

(4) (a) Aon tomhaltóir seirbhísí uisce a mbeidh forais réasúnacha
aige nó aici lena chreidiúint nach bhfuil an cion uisce arna
sholáthar d’áitreabh nó an cion dramhuisce arna
scardadh as áitreabh á chlárú go cuí ag méadar lena
mbaineann an t-alt seo toisc gur cuireadh isteach go
neamhdhleathach ar an méadar, déanfaidh an t-úsáideoir
sin gach beart réasúnach chun a chinntiú go scoirfear den
chur isteach sin.

(b) Aon duine a mhainníonn mír (a) a chomhlíonadh, tá cion
déanta aige nó aici.

(5) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce aon damáiste atá déanta
d’aon mhaoin dá chuid i gcúrsa ciona nó ag eascairt as cion faoi fho-
alt (1) a aisiriú nó a dheisiú agus aon chostais atá i gceist a ghnóthú
ón duine nó ó na daoine atá ciontach sa chion.

(6) Gan dochar d’aon ionchúiseamh eile, ná do cheart chun
ionchúiseamh a dhéanamh, más rud é, i dtuairim údaráis seirbhísí
uisce—

(a) gur tógadh soláthairtí uisce gan údarú, nó
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(b) gur scardadh dramhuisce chuig oibreacha dramhuisce gan
údarú, nó

(c) gur cuireadh isteach ar aon slí ar mhéadar gan údarú,

ar shlí go soláthraítear toilleadh uisce níos mó do dhuine ná mar
a chláraigh méadar tríd an méadar sin, nó go scardann duine toirt
dramhuisce níos mó ná mar a cláraíodh tríd an méadar sin, féadfaidh
an t-údarás seirbhísí uisce an úsáid nó an scardadh neamhthaifeadta
nó neamhúdaraithe a mheas agus an costas atá air a ghnóthú ón
duine sin nó a chur faoi deara é a ghnóthú ón duine sin.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-
alt (6), agus nósanna imeachta agus modheolaíochtaí a leagan amach
a bheidh le glacadh chun an úsáid nó an scardadh neamhthaifeadta
nó neamhúdaraithe a mheas.

CUID 6

Seirbhísí Uisce Tuathúil

Caibidil 1

Forálacha riaracháin ginearálta

75.—(1) Beidh comhlacht ann ar a dtabharfar the National Rural
Water Services Committee nó, sa Ghaeilge, an Coiste Náisiúnta
Seirbhísí Uisce Tuathúil (agus dá ngairtear an “Coiste Náisiúnta” san
Acht seo) chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó
faoi a chomhlíonadh.

(2) Beidh an Coiste Náisiúnta arna bhunú cibé lá a cheapfaidh an
tAire le hordú.

(3) Beidh ar an gCoiste Náisiúnta cibé daoine a cheapfaidh an
tAire ó am go ham.

(4) Is é feidhm an Choiste Náisiúnta—

(a) comhairle a thabhairt don Aire maidir leis na nithe seo
a leanas—

(i) beartas i ndáil le seirbhísí uisce tuathúil,

(ii) cuspóirí agus tosaíochtaí i ndáil le hinfheistíocht i
seirbhísí uisce tuathúil,

(iii) éifeachtúlacht agus éifeachtacht na hinfheistíochta i
seirbhísí uisce tuathúil, lena n-áirítear dul chun cinn
maidir le cuspóirí infheistíochta a bhaint amach,

(iv) nósanna imeachta faireacháin agus tuairiscithe i ndáil
le sláinte an duine nó leis an gcomhshaol a chosaint,

(v) treoirlínte chun plean straitéiseach seirbhísí uisce
tuathúil a dhéanamh,

(vi) forbairt leanúnach ar phleanáil straitéiseach seirbhísí
uisce tuathúil, lena n-áirítear meastóireacht a
dhéanamh ar éifeachtacht pleananna straitéiseacha
seirbhísí uisce tuathúil, nó
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(vii) cibé nithe eile ar a bhféadfaidh sé nó sí comhairle
a lorg,

agus

(b) cibé gníomhaíochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear taighde,
is gá, le toiliú an Aire.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an
ailt seo.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfar socrú a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt seo maidir le gach ceann nó
maidir le haon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) comhdhéanamh, ceapadh agus téarma oifige an Choiste
Náisiúnta agus nósanna imeachta chun daoine a bhaint
den Choiste Náisiúnta;

(b) cruinnithe agus nósanna imeachta;

(c) caiteachas agus airgeadas;

(d) socruithe tuairiscithe; agus

(e) aon nithe teagmhasacha agus coimhdeacha.

76.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin socrú a dhéanamh chun
go mbunóidh an t-údarás seirbhísí uisce iomchuí coiste seirbhísí uisce
tuathúil contae i limistéar feidhmeach na n-údarás seirbhísí uisce sin
a bheidh forordaithe, agus ar cibé dáta agus chun cibé críche a
bheidh forordaithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar socrú a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt seo maidir le gach ceann nó
maidir le haon cheann de na nithe seo a leanas i ndáil le coiste
seirbhísí uisce tuathúil contae:

(a) comhdhéanamh, ceapadh agus téarma oifige agus nósanna
imeachta chun daoine a bhaint den choiste;

(b) cruinnithe agus nósanna imeachta;

(c) feidhmeanna i gcoitinne i ndáil le soláthar seirbhísí uisce
tuathúil;

(d) socruithe tuairiscithe;

(e) caiteachas agus airgeadas; agus

(f) aon nithe teagmhasacha agus coimhdeacha.

(3) Féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce ar faoina choimirce a
bhunaítear coiste seirbhísí uisce tuathúil contae caiteachais an
choiste sin a íoc.

(4) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce a ordú do choiste seirbhísí
uisce tuathúil contae arna bhunú aige gníomhartha sonracha a
ghabháil de láimh de réir fheidhmeanna forordaithe an choiste, agus
beidh d’oibleagáid ar an gcoiste déanamh de réir an ordacháin sin.
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77.—(1) D’ainneoin alt 36, féadfaidh údarás seirbhísí uisce
pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce tuathúil a dhéanamh nó a
athbhreithniú, agus má ordaíonn an tAire dó é, déanfaidh údarás
seirbhísí uisce an céanna, maidir le soláthar seirbhísí uisce do gach
limistéar tuaithe laistigh dá limistéar feidhme.

(2) Is comhpháirt dhílis de phlean straitéiseach seirbhísí uisce faoi
alt 36 plean faoi fho-alt (1), agus déanfar é a athbhreithniú ó am go
ham i gcomhar le hathbhreithniú ar an bplean straitéiseach
seirbhísí uisce.

(3) Déanfar plean straitéiseach seirbhísí uisce tuathúil a rinneadh,
nó atá á dhéanamh, roimh an gcéad ócáid a dhéanfar plean
straitéiseach seirbhísí uisce faoi alt 36, a athbhreithniú de réir mar is
gá, agus in aon chás, corprófar é sa chéad phlean nó sna chéad
phleananna den sórt sin a dhéanfaidh údarás seirbhísí uisce faoin
Acht seo maidir lena limistéar feidhme nó maidir le haon chuid de.

(4) Féadfar aon tagairt i gCuid 2 do phlean straitéiseach seirbhísí
uisce a léamh mar thagairt do phlean straitéiseach seirbhísí uisce
tuathúil chun críche an phlean sin.

Caibidil 2

Seirbhísí uisce a mhaoirsiú

78.—(1) Sa Chaibidil seo, folaíonn ceadúnas, i gcás ina n-éilíonn
an comhthéacs é, ceadúnas athbhreithnithe.

(2) Tá gach údarás seirbhísí uisce freagrach, d’fhonn sláinte an
duine agus an comhshaol a chosaint, as maoirsiú a dhéanamh, ina
limistéar feidhme, ar sheirbhísí uisce arna soláthar ag duine seachas
údarás seirbhísí uisce.

79.—(1) (a) Ar cibé dáta nó dátaí, nó tar éis cibé dáta nó dátaí, a
fhorordófar, ní dhéanfaidh duine—

(i) uisce a sholáthar as tancaer lena ól ag an duine, nó

(ii) seirbhísí uisce a sholáthar ar shlí eile,

ach amháin faoi réim agus de réir ceadúnais seirbhísí
uisce arna eisiúint faoin gCaibidil seo.

(b) Níl feidhm ag mír (a) maidir le huisce a sholáthar i
mbuidéil nó i gcoimeádáin lena ól ag an duine, i gcás ina
ndéantar an t-uisce sin a sholáthar i ngnáthchúrsa gnó.

(c) San fho-alt seo, ciallaíonn “duine” duine seachas údarás
seirbhísí uisce nó duine atá ag gníomhú i gcomhpháirt leis
nó thar a cheann faoi chomhaontú chun na críche sin.

(2) Féadfaidh an tAire a fhoráil le rialacháin nach mbeidh feidhm
ag fo-alt (1) maidir le haicme nó aicmí áirithe seirbhísí uisce a
sholáthar má dhéanann, agus fad a dhéanann, an duine a bheidh ag
soláthar seirbhísí den sórt sin forálacha sonraithe a chomhlíonadh i
ndáil le soláthar na seirbhísí sin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar na nithe seo
a leanas a shonrú le rialacháin faoin bhfo-alt sin—



[2007.] [Uimh. 30.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(a) (i) tairseach ar faoina bun nach mbeidh gá le ceadúnas
seirbhísí uisce, ar tairseach í a bheidh bunaithe ar na
líonta daoine a soláthraítear seirbhísí uisce dóibh nó
ar choibhéis thoirtmhéadrach, faoi réir cibé
eisceachtaí a shonrófar,

(ii) critéir chun leibhéal seirbhíse a chinneadh atá
coibhéiseach le líon sonraithe daoine,

(iii) bearta chun cosc a chur le hoibreacha seirbhísí uisce
a dheighilt ina sraitheanna cónasctha de scéimeanna
is lú, d’fhonn rialú ceadúnais a sheachaint,

(iv) ceanglais maidir le fógra a thabhairt agus clárú a
dhéanamh, faireachán agus iniúchadh, caighdeáin
maidir le cáilíocht uisce óil agus cáilíocht
dramhuisce, caomhnú uisce, agus faisnéis a
sholáthar, lena n-áirítear cibé faisnéis agus treoir a
sholáthar is gá chun sláinte an duine agus an
comhshaol a chosaint, i ndáil le seirbhísí uisce lena
mbaineann na rialacháin seo,

(v) ceanglais maidir le seachtháirgí a chóireáil, a athúsáid
nó a dhiúscairt is seachtháirgí a éiríonn as cóireáil
uisce agus dramhuisce, nó

(vi) nithe teagmhasacha agus coimhdeacha,

nó

(b) gur comhaontú chun críocha alt 31(13) córas chun fógra a
thabhairt nó clárú a dhéanamh ar córas é a bhunófar faoi
mhír (a)(iv).

(4) Measfar, sa tréimhse sula ndeonófar nó sula ndiúltófar
ceadúnas is gá faoin gCaibidil seo, nár shárú é ar fho-alt (1) seirbhísí
uisce a sholáthar más rud é—

(a) go ndearnadh iarratas ar cheadúnas seirbhísí uisce de réir
cheanglais na Caibidle seo nó rialachán arna ndéanamh
fúithi roimh an dáta arna fhorordú faoi fho-alt (1) nó
laistigh de mhí amháin ón tráth a bheidh éifeacht le fógra
faoi alt 80(2), de réir mar a bheidh,

(b) go bhfuil achomharc faoi alt 80(3) á phróiseáil, nó

(c) ar Chúirt Dúiche do chinneadh de réir alt 80 gur ceart
do dhuine ainmnithe iarratas a dhéanamh ar cheadúnas
seirbhísí uisce, go ndéanfar iarratas ar cheadúnas chun an
údaráis seirbhísí uisce iomchuí laistigh de 14 lá ó dháta
an chinnidh sin.

(5) Aon duine a sháraíonn—

(a) fo-alt (1), nó

(b) rialachán arna dhéanamh faoi fho-alt (3)(a)(iii), (iv) nó
(v),

tá cion déanta aige nó aici.

(6) Chun críocha fho-alt (1), maidir le duine a dhéanfaidh
comhaontú, lena n-áirítear comhaontú dlíthiúil, le duine eile chun
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seirbhísí uisce a sholáthar i gcomhpháirt leis nó léi nó thar a cheann
nó thar a ceann, d’ainneoin an chomhaontaithe, is é nó is í i gcónaí
an duine lena mbaineann an oibleagáid faoin bhfo-alt sin maidir leis
na seirbhísí uisce is ábhar don chomhaontú.

80.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, cibé dáta a bheidh
forordaithe nó dá éis, a chinneadh gurb éard í gníomhaíocht ar leith
seirbhísí uisce a sholáthar do dhuine eile is seirbhísí ar gá ceadúnas
seirbhísí uisce ina leith faoi alt 79.

(2) Mura mbeidh iarratas ar cheadúnas seirbhísí uisce faighte
maidir le gníomhaíocht a ndearna údarás seirbhísí uisce cinneadh ina
leith faoi fho-alt (1), féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, le fógra, a
cheangal ar an duine sin a measann sé atá ag soláthar na seirbhísí
uisce sin iarratas a dhéanamh ar an gceadúnas sin, agus déanfaidh
an duine sin iarratas ar cheadúnas laistigh de mhí amháin ón tráth a
bheidh éifeacht leis an bhfógra.

(3) Féadfaidh an duine a mbeidh fógra faoi fho-alt (2) dírithe
chuige nó chuici, laistigh de 21 lá ó dháta eisithe an fhógra,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche in aghaidh an
cheanglais iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seirbhísí uisce, ar na
forais nach bhfuil sé nó sí ag soláthar seirbhísí uisce den sórt sin do
dhuine eile nó nach éard í an ghníomhaíocht dá dtagraítear san
fhógra seirbhísí uisce den sórt sin a sholáthar do dhuine eile is
seirbhísí ar gá ceadúnas ina leith faoi alt 79.

(4) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo, féadfaidh an Chúirt
Dúiche an ceanglas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seirbhísí uisce
a dhaingniú nó a neamhniú.

(5) Beidh éifeacht le fógra faoin alt seo—

(a) i gcás nach ndéanfar aon achomharc, nó ina ndéanfar
achomharc agus ina dtarraingeofar siar é laistigh d’aon
mhí amháin ón tráth a sheirbheálfar an fógra, ar dhul in
éag d’aon mhí amháin ón tráth a sheirbheálfar an fógra,

(b) i gcás ina ndéanfar achomharc agus nach dtarraingeofar
siar amhlaidh é, laistigh de 1 mhí ón tráth a
tharraingeofar an t-achomharc siar nó a chinnfear é dá
éis sin, ach sin sa chás amháin nach ndéantar an ceanglas
iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seirbhísí uisce a
neamhniú le cinneadh na Cúirte Dúiche.

(6) Aon duine a mhainníonn fógra faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

81.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, ar iarratas a dhéanamh
chuige, ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú, faoi réir nó d’éagmais
coinníollacha nó féadfaidh sé diúltú ceadúnas den sórt sin a dheonú.

(2) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce, le linn dó iarratas ar
cheadúnas seirbhísí uisce a bhreithniú—

(a) cibé imscrúduithe a mheasfaidh sé is gá nó a fhorordófar
ar shlí eile a sheoladh, nó a chur faoi deara iad a
sheoladh, agus

(b) aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas—
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(i) aon aighneachtaí a bheidh déanta go cuí laistigh den
tréimhse fógra fhorordaithe chun aighneachtaí a
dhéanamh,

(ii) aon phlean straitéiseach, nó aon phleananna
straitéiseacha, seirbhísí uisce, nó aon phlean
straitéiseach, nó aon phleananna straitéiseacha,
seirbhísí uisce tuaithe i gcomhair an limistéir nó na
limistéar ina mbeidh an tseirbhís le soláthar,

(iii) acmhainní an iarratasóra i dtéarmaí cumais
airgeadais, oibríochta agus bainistíochta chun a
chinntiú go ndéanfar seirbhísí uisce a sholáthar ar
bhonn éifeachtach éifeachtúil de réir caighdeán
forordaithe,

(iv) i gcás iarratais lena mbaineann alt 82(2), tuairimí
údarás seirbhísí uisce eile a bhfuil an tseirbhís le
soláthar ina limistéar feidhme,

(v) na seirbhísí uisce malartacha a bheidh ar fáil don
limistéar lena mbaineann an t-iarratas ar cheadúnas,
agus aon tograí ón údarás seirbhísí uisce nó ó aon
duine eile ina leith sin a d’fhéadfadh feidhmiú mar
sheirbhís mhalartach den sórt sin,

(vi) aon iarraidh ó sholáthróir seirbhísí uisce go nglacfaidh
an t-údarás seirbhísí uisce an scéim faoina chúram,

(vii) aon cheadúnas gaolmhar faoi alt 63 i ndáil le
heisilteach trádála a scardadh, nó ceadúnas faoi alt 4
d’Acht 1977 i ndáil le heisilteach trádála nó séaracht
a scardadh amach in aon uiscí,

(viii) aon chaighdeáin soláthair uisce nó caighdeáin cóireála
dramhuisce a bheidh forordaithe,

(ix) cibé nithe eile a bhaineann le priacal do shláinte an
duine nó don chomhshaol a chosc agus a mheasfaidh
sé is gá, nó

(x) cibé nithe eile a bheidh forordaithe nó a ordóidh an
tAire i ndáil le ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú.

82.—(1) Faoi réir fho-alt (2), chun críche na Caibidle seo, is é
an t-údarás ceadúnúcháin an t-údarás seirbhísí uisce ar ina limistéar
feidhme atá na seirbhísí uisce á soláthar nó a bheartaítear iad a
sholáthar.

(2) I gcás ina bhfuil na seirbhísí uisce is ábhar d’iarratas ar
cheadúnas á soláthar laistigh de limistéir feidhme dhá údarás
seirbhísí uisce nó níos mó, féadfaidh na húdaráis seirbhísí uisce, nó
déanfaidh siad má cheanglaíonn an tAire orthu déanamh amhlaidh,
a chinneadh go gcomhlíonfaidh ceann amháin acu feidhmeanna
údaráis ceadúnúcháin maidir leis an iarratas agus le haon cheadúnas
seirbhísí uisce dá éis sin agus beidh na feidhmeanna sin ag an údarás
ainmnithe maidir leis an gceadúnas sin amhail is dá mba lena
limistéar amháin a bhain sé ar an gcéad ásc.

(3) Maidir le ceadúnas faoin gcaibidil seo, gan dochar do chearta,
lena n-áirítear ceart úinéireachta nó úsáide, aon duine i ndáil le
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huisce in aon fhoinse, measfar gur comhaontú é chun críocha alt
31(13).

83.—(1) Féadfar a fhoráil le ceadúnas seirbhísí uisce, maidir le
haon choinníoll a bheidh ag gabháil leis, go gcomhlíonfar an coinníoll
sula dtosófar, nó tar éis tosú, ar aon ghníomhaíocht lena mbaineann
an ceadúnas.

(2) Beidh na nithe seo a leanas ar áireamh sna coinníollacha a
bheidh ag gabháil le ceadúnas seirbhísí uisce—

(a) bearta chun a chinntiú nach mbeidh priacal ann do shláinte
an duine nó don chomhshaol,

(b) caighdeáin soláthair uisce nó caighdeáin cóireála
dramhuisce, de réir mar is cuí,

(c) caighdeáin seirbhíse,

(d) faireachán agus maoirsiú,

(e) sampláil agus anailísiú, nó

(f) cibé nithe eile a fhorordófar nó a ordóidh an tAire i ndáil
le ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú.

(3) Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna
coinníollacha a bheidh ag gabháil le ceadúnas seirbhísí uisce—

(a) scála na gníomhaíochta,

(b) teaghlaigh, limistéir nó gníomhaíochtaí aonair a ndéanfar
na seirbhísí uisce is ábhar don cheadúnas a sholáthar
dóibh a shonrú,

(c) nósanna imeachta oibríochta agus bainistíochta,

(d) nósanna imeachta fála,

(e) bearta chun sábháilteacht an phobail a chinntiú,

(f) pleananna éigeandála i gcás aon teagmhais,

(g) fianaise ar árachas fostaithe agus dliteanais phoiblí,

(h) bearta caomhnaithe,

(i) bearta chun éilliú foinsí a chosc,

(j) ceanglais i ndáil le méadrú, de réir aon treorach nó
ordacháin a thabharfaidh an tAire,

(k) ceanglais maidir le seachtháirgí, a chóireáil, a athúsáid nó
a dhiúscairt, is seachtháirgí a éiríonn as cóireáil uisce nó
dramhuisce,

(l) an dáta is déanaí faoina mbeidh coinníoll le comhlíonadh,

(m) cibé forálacha is gá chun feidhmiú oibleagáidí iomchuí
arna bhforchur faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile
a éascú,
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(n) ceanglais maidir le cuntais agus tuarascáil bhliantúil an
cheadúnaí a ullmhú agus a fhoilsiú,

(o) aon nithe eile a fhorordófar i ndáil le ceadúnas seirbhísí
uisce, nó

(p) nithe teagmhasacha agus coimhdeacha.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceanglófar ar
údarás seirbhísí uisce coinníoll a chur ag gabháil le ceadúnas seirbhísí
uisce ag ceangal go gcomhlíonfar aon chaighdeán nó nós imeachta
sonraithe, nó aon ordachán faoin Acht seo, nó go gcuirfear aon ní
sonraithe eile i gcuntas.

(5) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce costais a bheidh dlite dó faoin
gCaibidil seo i ndáil le ceadúnú a ghnóthú ón iarratasóir iomchuí nó
ón sealbhóir ceadúnais iomchuí, de réir mar a bheidh.

84.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce athbhreithniú a
dhéanamh ar cheadúnas seirbhísí uisce—

(a) ar iarraidh ón sealbhóir ceadúnais,

(b) i gcás inar dóigh leis gur cúis í an ghníomhaíocht is ábhar
don cheadúnas, nó gur dóigh gur cúis í, le priacal do
shláinte an duine nó don chomhshaol,

(c) i gcás ina mbeidh athrú ábhartha ar chineál nó ar scála na
gníomhaíochta is ábhar don cheadúnas,

(d) i gcás ina mbeidh athrú ábhartha ar chumas airgeadais,
oibríochta nó bainistíochta an tsealbhóra ceadúnais,

(e) i gcás ina dtagann faisnéis chun bheith ar fáil nach raibh
ar fáil an tráth a deonaíodh an ceadúnas, ar faisnéis í a
dhéanfadh difear ábhartha do bhreith an údaráis seirbhísí
uisce maidir leis an gceadúnas,

(f) ar agóid a fháil ó aon duine in aghaidh diúltú nó
mainneachtain ag sealbhóir ceadúnais seirbhísí uisce
leordhóthanacha a sholáthar don duine sin,

(g) i gcás inarb é tuairim an údaráis seirbhísí uisce go raibh
an soláthar seirbhísí uisce míshásúil nó gur dhiúltaigh an
sealbhóir ceadúnais go míréasúnach seirbhísí uisce a
sholáthar, nó

(h) i gcás ina bhforordófar caighdeáin leasaithe a bhaineann
leis an gceadúnas nó ina ndéanfar iad le haon achtachán
eile nó le haon rialacháin arna ndéanamh ag an
gComhairle, ag an gCoimisiún nó ag Parlaimint an
Chomhphobail Eorpaigh.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), déanfaidh údarás seirbhísí uisce
ceadúnas seirbhísí uisce a athbhreithniú tráth nach faide ná 5 bliana
ón tráth a deonaíodh é.

(3) A luaithe is féidir tar éis dó athbhreithniú ar cheadúnas
seirbhísí uisce faoin gCaibidil seo a chríochnú, féadfaidh údarás
seirbhísí uisce ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú do shealbhóir an
cheadúnais a mbeidh a théarmaí agus coinníollacha éagsúil ar cibé
slite is cuí leis an údarás leis téarmaí agus coinníollacha an
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cheadúnais chéadluaite, agus beidh éifeacht leis an gceadúnas
seirbhísí uisce athbhreithnithe in ionad an cheadúnais chéadluaite.

85.—Féadfaidh údarás seirbhísí uisce ceadúnas seirbhísí uisce a
chúlghairm in aon cheann de na himthosca seo a leanas nó sna
himthosca seo a leanas go léir:

(a) neamhchomhlíonadh coinníollacha an cheadúnais;

(b) ar iarratas ón sealbhóir ceadúnais;

(c) más rud é, i dtuairim an údaráis seirbhísí uisce, nach bhfuil
seirbhís leordhóthanach á soláthar ag an sealbhóir
ceadúnais;

(d) i gcás ina ndéantar oibriú nó bainistiú oibreacha uisce nó
oibreacha dramhuisce lena mbaineann an ceadúnas a
ghlacadh ar láimh ar bhonn sealadach de réir alt 91; nó

(e) i gcás ina ndéantar cúram oibreacha uisce nó oibreacha
dramhuisce lena mbaineann an ceadúnas a ghlacadh nó
iad a fháil de réir Chuid 7.

86.—(1) Sula dtabharfaidh sé cinneadh i ndáil le ceadúnas
seirbhísí uisce a dheonú, a athbhreithniú, a aistriú nó a chúlghairm,
déanfaidh údarás seirbhísí uisce, de réir mar is cuí, aon aighneachtaí
a dhéanfar chuige faoi réim agus de réir rialachán arna ndéanamh
faoi alt 88 a bhreithniú.

(2) I gcás ina gcinneann údarás seirbhísí uisce—

(a) ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú, a aistriú nó a leasú nó
aon choinníollacha chur le ceadúnas seirbhísí uisce nó
aon choinníollacha a chuir sé ag gabháil le ceadúnas
seirbhísí uisce a scriosadh,

(b) diúltú ceadúnas den sórt sin a dheonú nó a aistriú, nó

(c) ceadúnas den sórt sin a chúlghairm,

tabharfaidh sé fógra don iarratasóir nó do shealbhóir an cheadúnais
agus d’aon duine ag a mbeidh aighneacht bhailí dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) déanta, de réir mar a bheidh, i dtaobh an chinnidh agus na
gcúiseanna a bhí leis an gcinneadh.

87.—(1) Féadfaidh an t-iarratasóir ar cheadúnas seirbhísí uisce,
nó sealbhóir ceadúnais seirbhísí uisce, faoi alt 81, laistigh de mhí
amháin ón dáta a thabharfar fógra faoi alt 86 achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Dúiche in aghaidh aon cheann amháin nó níos mó
de na gníomhartha seo a leanas ag údarás seirbhísí uisce—

(a) iarratas ar dheonú an cheadúnais a dhiúltú,

(b) coinníollacha nó coinníollacha breise a chur ag gabháil leis
an gceadúnas,

(c) aon choinníoll a cuireadh ag gabháil leis an gceadúnas a
leasú, aon choinníoll a chur ag gabháil leis an gceadúnas
nó aon choinníoll a cuireadh ag gabháil leis an gceadúnas
a scriosadh,
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(d) an ceadúnas a aistriú nó diúltú an ceadúnas a aistriú, nó

(e) an ceadúnas a chúlghairm.

(2) Ar achomharc faoi fho-alt (1) a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Dúiche ordú a dhéanamh lena dtugtar don údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann cibé ordacháin is cuí leis an gCúirt i ndáil le gníomhartha
an údaráis seirbhísí uisce dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Beidh éifeacht le deonú ceadúnais, nó le haon ghníomh de
chuid údaráis seirbhísí uisce dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) i gcás nach ndéantar achomharc faoi fho-alt (1), ar an
tréimhse dá dtagraítear sa fho-alt sin a bheith caite,

(b) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina aghaidh agus nach
ndéantar le cinneadh an achomhairc an gníomh a chur ar
ceal, ar an gcinneadh sin a dhéanamh agus dá réir,

(c) i gcás ina dtionscnaítear achomharc ina aghaidh agus ina
ndéantar an t-achomharc a tharraingt siar, ar an
achomharc a tharraingt siar nó ar an tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a bheith caite, cibé acu is déanaí.

(4) Faoi réir thoradh aon achomhairc a dhéanfar faoin alt seo,
agus gan dochar do chumhachtaí údaráis seirbhísí uisce imeachtaí ar
leith a thionscnamh maidir le foráil den Chaibidil seo a shárú,
féadfaidh údarás seirbhísí uisce iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt
Dúiche ar ordú chun aon seirbhís uisce atá á soláthar gan ceadúnas
seirbhísí uisce, nó de shárú ar cheadúnas seirbhísí uisce, arna dheonú
faoin gCaibidil seo, a dhúnadh.

88.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le
nósanna imeachta ceadúnúcháin i leith seirbhísí uisce i gcoitinne.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin alt seo le haghaidh gach ní nó aon ní
de na nithe seo a leanas:

(a) an fhoirm ina ndéanfar an t-iarratas ar cheadúnas seirbhísí
uisce, agus foirm ceadúnais seirbhísí uisce;

(b) an fhaisnéis agus na sonraí a bheidh le tabhairt ag
iarratasóir ar dheonú ceadúnais seirbhísí uisce nó ar
athbhreithniú ar cheadúnas seirbhísí uisce, agus fíorú na
faisnéise agus na sonraí sin;

(c) an tréimhse a shonrú ar laistigh di a dhéileálfaidh údarás
seirbhísí uisce le hiarratas ar dheonú ceadúnais seirbhísí
uisce nó ar athbhreithniú ar cheadúnas seirbhísí uisce;

(d) nithe breise a ndéanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce
deimhin díobh sula ndeonóidh sé ceadúnas seirbhísí
uisce;

(e) coinníollacha breise a shonrú a fhéadfaidh údarás seirbhísí
uisce a chur ag gabháil le ceadúnas seirbhísí uisce;

(f) forais bhreise a shonrú le haghaidh athbhreithniú nó
cúlghairm a dhéanamh ar cheadúnas seirbhísí uisce;
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(g) iarratas ar dheonú, ar aistriú nó ar chónascadh ceadúnais
seirbhísí uisce nó ar athbhreithniú ar cheadúnas seirbhísí
uisce nó ceadúnas seirbhísí uisce beartaithe a chur ar fáil
lena iniúchadh ag daoine den phobal, agus daoine den
phobal do dhéanamh aighneachtaí chuig údarás seirbhísí
uisce, laistigh de thréimhse a bheidh sonraithe, i ndáil leis
an iarratas nó leis an gceadúnas beartaithe sin;

(h) údarás seirbhísí uisce d’fhoilsiú breitheanna, nó do
thabhairt fógra i dtaobh breitheanna, a thug sé i ndáil le
ceadúnais seirbhísí uisce;

(i) ceanglas a chur ar iarratasóir aon chostais a íoc, nó ranníoc
le haon chostais, a thabhóidh údarás seirbhísí uisce le linn
iarratas a phróiseáil, lena n-áirítear aon imscrúdú is gá a
dhéanamh i ndáil leis an iarratas nó i ndáil le faireachán
nó le maoirsiú a dhéanamh,

(j) ceadúnas seirbhísí uisce a aistriú chuig duine eile.

(k) ceadúnais a chónascadh; nó

(l) aon nithe a leanann as aon cheann de na nithe sin roimhe
seo nó a ghabhann leo.

89.—Maidir le sárú ar aon choinníoll i gceadúnas seirbhísí uisce ag
aon duine a bheidh fostaithe ag sealbhóir an cheadúnais nó a bheidh
ag gníomhú thar a cheann nó thar a ceann nó i gcomhpháirt leis
nó léi, measfar gur sárú ar an gcoinníoll ag sealbhóir an cheadúnais
é freisin.

90.—I gcás ina ndeonóidh údarás seirbhísí uisce ceadúnas seirbhísí
uisce faoin gCaibidil seo—

(a) cuirfidh sé i gcuntas aon cheadúnas iomchuí arna dheonú
faoi alt 4 d’Acht 1977, agus

(b) rachaidh aon cheadúnas arna dheonú faoi alt 63. in éag, a
mhéid a bhaineann sé leis an ngníomhaíocht ar ina leith
a dheonaítear ceadúnas faoin gCaibidil seo.

91.—(1) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh údarás seirbhísí uisce, le
hordú, oibriú nó bainistiú oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce
a ghlacadh ar láimh ar bhonn sealadach (fara toiliú an úinéara nó
iontaobhaithe an úinéara nó daoine eile a bheidh i dteideal é a dhíol
nó dá éagmais) más rud é—

(a) i dtuairim an údaráis seirbhísí uisce—

(i) go bhfuil na hoibreacha uisce nó na hoibreacha
dramhuisce á n-oibriú nó á mbainistiú ar shlí ina
bhfuil siad ina gcúis, nó ar dóigh dóibh a bheith ina
gcúis, le priacal do shláinte an duine nó don
chomhshaol,

(ii) gur mhainnigh an sealbhóir ceadúnais iomchuí faoi alt
81 go rialta, coinníollacha ceadúnais seirbhísí uisce a
chomhlíonadh, nó



[2007.] [Uimh. 30.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

(iii) nach bhfuil acmhainní an tsealbhóra ceadúnais faoi
alt 81, i dtéarmaí cumais airgeadais, oibríochta nó
bainistíochta, nó rochtana ar an gcéanna,
leordhóthanach chun a chinntiú do ndéanfar
seirbhísí uisce a sholáthar go héifeachtach nó go
héifeachtúil de réir na gcaighdeán forordaithe,

nó

(b) go ndearnadh ceadúnas seirbhísí uisce don scéim a dhiúltú
nó a chúlghairm.

(2) I gcás ina ndéanfaidh údarás seirbhísí uisce bainistiú agus
oibriú oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a ghlacadh ar láimh
de réir fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce cibé beart a
dhéanamh a mheasfaidh sé is gá, de réir a chumhachtaí
faoin Acht seo, chun seirbhísí uisce a a sholáthar trí na
hoibreacha uisce nó na hoibreacha dramhuisce thar
ceann an úinéara nó na n-iontaobhaithe,

(b) ní bheidh an t-údarás seirbhísí uisce faoi dhliteanas i leith
fiach agus dliteanas láithreach i ndáil leis na hoibreacha
uisce nó leis na hoibreacha dramhuisce, ach féadfaidh sé,
dá rogha féin, na fiacha nó na dliteanais sin a
urscaoileadh, go hiomlán nó go páirteach.

(3) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce a chostais iomlána faoin alt
seo nó cuid díobh a ghnóthú ó úinéir, nó ó iontaobhaithe úinéir, na
n-oibreacha uisce nó na n-oibreacha dramhuisce.

(4) Maidir le húdarás seirbhísí uisce do ghlacadh oibriú nó
bainistiú oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce ar láimh go
sealadach faoi fho-alt (1), déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce
athbhreithniú air sin i gceann tréimhsí nach faide ná 12 mhí.

(5) Más rud é, i dtuairim údaráis seirbhísí uisce, de dhroim
athbhreithniú faoi fho-alt (4)—

(a) go bhfuil an soláthróir seirbhísí uisce iomchuí in ann
athchromadh ar oibriú nó bainistiú na n-oibreacha uisce
nó na n-oibreacha dramhuisce, scoirfidh an t-údarás
seirbhísí uisce den oibriú nó den bhainistiú a ghlacadh ar
láimh faoi fho-alt (1) ar agus ó dháta a bheidh le cur in
iúl ag an údarás seirbhísí uisce,

(b) nach bhfuil an soláthróir seirbhísí uisce iomchuí in ann
athchromadh ar oibriú nó bainistiú na n-oibreacha uisce
nó na n-oibreacha dramhuisce, féadfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce—

(i) le hordú, glacadh oibriú nó bhainistiú na n-oibreacha
uisce nó na n-oibreacha dramhuisce ar láimh go
sealadach faoi fho-alt (1) a fhadú ar feadh tréimhse
eile nach faide ná 12 mhí,

(ii) na hoibreacha uisce nó na hoibreacha dramhuisce a
thabhairt faoi chúram poiblí nó a fháil de réir alt 95,

(iii) na hoibreacha uisce nó na hoibreacha dramhuisce a
fháil le hordú ceannaigh éigeantaigh de réir a
chumhachtaí faoin Acht seo, nó
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(iv) seirbhísí uisce malartacha a sholáthar d’úsáideoirí na
seirbhísí uisce atá á soláthar dóibh trí na hoibreacha
uisce nó na hoibreacha dramhuisce.

(6) Rachaidh ceadúnas seirbhísí uisce arna eisiúint do sholáthróir
seirbhísí uisce faoi alt 81 i leith aon ghnóthais iomchuí, nó aon
cheadúnas iomchuí faoi alt 63 nó faoi alt 4 nó 16 d’Acht 1977, i léig
fad a bheidh bainistiú nó oibriú an ghnóthais glactha ar láimh.

92.—(1) San alt seo folaíonn “ceangal”, mar a gceadaíonn an
comhthéacs é, draein, séarach, córas dáiliúcháin, príomhphíopa uisce,
ceangal seirbhíse nó aon phíopa eile nó feistis ghaolmhara, lena n-
áirítear dúnphoill, atá ceangailte nó le ceangal le seirbhísí uisce, cibé
acu go díreach nó go neamhdhíreach.

(2) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn “éascú” cibé nithe a dhéanamh, nó staonadh ó
cibé nithe a dhéanamh, de réir mar a bheidh, ar nithe iad
a ordaítear, nó a éireoidh as ordachán, i bhfógra faoin
bhfo-alt seo chun a chumasú na seirbhísí uisce nó an
draenáil uisce báistí is ábhar don fhógra a sholáthar nó
a bhunú;

folaíonn “áitreabh” oibreacha uisce nó oibreacha
dramhuisce.

(b) Gan dochar d’alt 31(19), féadfaidh údarás seirbhísí uisce a
ordú le fógra, maidir le duine a bhfuil úinéireacht nó rialú
aige nó aici ar na nithe seo a leanas go léir nó ar chuid
díobh, nó a úsáideann iad go léir nó cuid díobh—

(i) ceangal, nó ceangal beartaithe, le seirbhísí uisce arna
soláthar ag an údarás, ag soláthróir údaraithe
seirbhísí uisce nó ag aon duine a bheidh ag gníomhú
i gcomhpháirt leis an údarás nó leis an soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce nó thar ceann an údaráis nó
an tsoláthróra údaraithe seirbhísí uisce, nó

(ii) draein a úsáidtear, nó ar féidir í a úsáid, chun uisce
báistí a dhraenáil isteach i saoráidí stórála nó in uiscí,

go n-éascóidh sé nó sí soláthar seirbhísí uisce sonraithe
do dhuine sonraithe nó d’áitreabh sonraithe nó do chuid
shonraithe d’áitreabh, nó draenáil uisce báistí as áitreabh
sonraithe nó as cuid shonraithe d’áitreabh isteach i
saoráidí stórála nó in uiscí tríd an gceangal sin nó tríd an
draein sin agus de réir an fhógra, agus comhlíonfaidh an
duine sin an fógra.

(c) I gcás ina léirítear suíomh aon phíopa nó gabhálas
gaolmhar i bhfógra faoi mhír (b), measfar go bhfuil ar
áireamh sa suíomh sin aon mhionmhodhnú nach bhfuil
aon tábhacht ábhartha ag baint leis agus a fhéadfar a
dhéanamh i gcúrsa suiteála.

(3) Ní dhéanfar fógra faoi fho-alt (2) a díriú ar údarás seirbhísí
uisce eile nó ar a sheirbhíseach nó a ghníomhaire.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfaidh ordacháin
i ndáil leis na nithe seo a leanas a bheith i bhfógra faoin bhfo-alt sin
freisin, de réir mar is cuí—
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(a) gníomhartha nó oibreacha a bheidh le déanamh faoin
bhfógra,

(b) bealach beartaithe aon phíopa nua agus suíomh aon
ghabhálas gaolmhar a bheidh sonraithe san fhógra,

(c) suíomh an acomhail idir an ceangal nó an píopa dá
dtagraítear san fhógra agus an píopa trína ndéanfar
seirbhísí uisce a sholáthar dá éis sin don duine nó don
áitreabh,

(d) caighdeáin cheardaíochta nó cleachtas oibre i gcoitinne i
ndáil le hoibreacha arna ndéanamh faoin bhfógra,

(e) sonraíochtaí teicniúla le haghaidh aon ábhar nó feisteas dá
bhforálfar san fhógra, agus

(f) an dáta is déanaí chun an fógra a chomhlíonadh,

agus féadfaidh cibé léarscáileanna nó líníochtaí a mheasfaidh an t-
údarás seirbhísí uisce is cuí chun críocha léiriúcháin a bheith ar
áireamh san fhógra agus curtha i gceangal leis agus féadfar a shonrú
ann an duine a dhéanfaidh oibreacha de réir an fhógra nó a ndéanfar
oibreacha de réir an fhógra thar a cheann nó thar a ceann.

(5) Ní mheasfar gur soláthróir seirbhísí uisce duine chun críocha
an Achta seo mar gheall ar é nó í do chomhlíonadh fógra faoi fho-
alt (2) agus mar gheall air sin amháin.

(6) Ní fhéadfar fo-alt (2) a fheidhmiú ar shlí a chuirfeadh isteach
go míréasúnach—

(a) ar chumas an duine a ndírítear fógra chuige nó chuici gnó
a sheoladh atá ceangailte leis na seirbhísí uisce, nó a
silfidh an draenáil as isteach sna saoráidí stórála uisce
báistí nó sna huiscí dá dtagraítear san fhógra, nó

(b) i gcás soláthróra seirbhísí uisce eile, ar chumas an duine
sin seirbhísí uisce a sholáthar ar bhonn leordhóthanach.

(7) (a) Aon duine a ndíreofar fógra faoi fho-alt (2) chuige nó
chuici, beidh sé nó sí i dteideal go n-íocfar leis nó léi na
costais agus an cúiteamh seo a leanas, de réir mar a
bheidh, ag éirí as comhlíonadh an fhógra sin aige nó aici:

(i) a mhéid a thabhaigh nó a thabhóidh sé nó sí le réasún
iad, an costas a ghabhann le hoibreacha is gá chun
go ndéanfar an fógra a chomhlíonadh, nó caiteachais
a bhaineann go díreach leis an gcomhlíonadh sin;

(ii) cúiteamh a chinnfear de réir mhír (b);

(iii) aon chostais bhreise, arna sloinneadh i bpraghsanna
reatha, a bheidh tabhaithe cheana ag an duine a
mbeidh an fógra dírithe chuige nó chuici chun píopa
ina mbeidh toilleadh is mó ná mar is gá faoi
chomhair riachtanas teicniúil, lena n-áirítear
riachtanais theicniúla íosta de chuid údaráis áitiúil, a
shuiteáil ar an gcéad ásc, ach sin go feadh an mhéid
amháin go laghdóidh an ceangal breise is ábhar don
fhógra an toilleadh farasbairr;
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agus le linn an méid cúitimh is iníoctha a chinneadh,
tabharfar aird freisin ar aon deontas nó ar aon
fhóirdheontas a íocadh nó a soláthraíodh i leith an
cheangail go léir nó aon chuid de.

(b) (i) Más rud é, ar éileamh arna dhéanamh chuig údarás
seirbhísí uisce, go suífear go ndéantar, mar thoradh
ar aon ghníomh de bhun an ailt seo—

(I) le linn aon phíopa a leagan, a athnuachan nó a
thabhairt chun siúil chun críocha an ailt seo, nó

(II) le linn aon fhógra a ghreamú,

luach leasa aon duine sa cheangal nó sa draein dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) nó in aon talamh tadhlach
atá ann an tráth a dhéanann an t-údarás seirbhísí
uisce an gníomh a laghdú, nó gur bhain damáiste an
tráth sin d’aon duine ag a bhfuil leas sa cheangal, sa
draein nó sa talamh sin mar gheall ar theachtadh nó
úsáid an cheangail, na draenach nó na talún sin aige
nó aici a dhíshocrú ag éirí as comhlíonadh an fhógra,
ansin beidh an duine sin i dteideal cúiteamh a
éileamh de mhéid an laghdaithe ar an luach nó de
mhéid an damáiste, agus cinnfear éileamh den sórt
sin amhail is dá mba éileamh ar chúiteamh faoi alt
199 d’Acht 2000 é.

(ii) Beidh feidhm ag forálacha Chaibidil 1 de Chuid XII
d’Acht 2000, a mhéid atá siad iomchuí maidir leis an
alt seo, i ndáil le héileamh ar chúiteamh faoin bhfo-
alt seo amhail is—

(I) dá mba thagairtí d’údarás seirbhísí uisce nó do
cibé duine eile a bheidh ag déanamh an ghnímh
lena mbaineann de bhun an ailt seo iad tagairtí
d’údarás pleanála,

(II) dá mba thagairtí don fho-alt seo iad tagairtí
d’alt 199,

(III) dá mba thagairt don alt seo í an tagairt d’alt 182,

agus faoi réir aon mhodhnuithe eile is gá.

(c) Faoi réir mhír (d), aon duine a n-éascaítear dó nó di, mar
gheall ar an bhfógra a eisiúint, ceangal a dhéanamh le
seirbhísí uisce nó uisce báistí a dhraenáil isteach i saoráidí
stórála nó in uiscí, déanfaidh sé nó sí na costais agus an
cúiteamh dá dtagraítear i mír (a) a íoc go hiomlán.

(d) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce a eiseoidh fógra faoi fho-
alt (2), dá rogha féin amháin, ranníoc a dhéanamh i leith
costas gaolmhar agus cúitimh ghaolmhair dá dtagraítear
i mír (a), a mhéid, más aon mhéid é, a mheasfaidh sé a
bheith cuí, agus féadfaidh sé cibé oibreacha gaolmhara a
dhéanamh a mheasfaidh sé a bheith cuí.

(8) (a) I gcás ina ndíreofar fógra faoi fho-alt (2) ar dhuine a bhfuil
úinéireacht nó rialú aige nó aici ar iomlán ceangail nó
draenach iomchuí, nó ceangail nó draenach atá
beartaithe, nó ar chuid den chéanna, féadfaidh an duine
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sin, laistigh de 28 lá ó dháta an fhógra, achomharc a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte i ndáil leis an bhfógra.

(b) I gcás ina ndíreofar fógra faoi fho-alt (2) ar úsáideoir
ceangail iomláin nó draenach iomláine, nó ar úsaideoir
cuid den chéanna, féadfaidh an duine sin, agus ina
theannta sin féadfaidh aon duine a éileoidh gurb é nó í
úinéir an cheangail nó na draenach, nó go bhfuil rialú
aige nó aici air nó uirthi, agus a shásóidh an Chúirt i ndáil
le cruthúnas ar an úinéireacht nó an rialú sin, achomharc
a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i ndáil leis an bhfógra
laistigh de 28 lá ó dháta an fhógra.

(c) Ní bheidh feidhm ag mír (a) nó (b) maidir le forálacha i
bhfo-alt (7) i ndáil le costais.

(9) Ar achomharc faoi fho-alt (8) a éisteacht, féadfaidh an Ard-
Chúirt, le hordú, de réir mar is cuí léi—

(a) an fógra a dhaingniú fara athrú nó gan athrú, nó

(b) an fógra a chur ar ceal.

(10) Cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh na hArd-
Chúirte maidir le hachomharc faoi fho-alt (8), agus ní fhéadfar aon
achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach i gcoinne
bhreith na Cúirte ach amháin le cead ón Ard-Chúirt agus ní
dheonófar an cead sin ach amháin i gcás ina ndeimhneoidh an Ard-
Chúirt go bhfuil ponc dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil
leis i gceist sa bhreith uaithi agus gurb inmhianaithe ar mhaithe le
leas an phobail achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach.
Má dhéantar achomharc den sórt sin ní bheidh dlínse ag an gCúirt
Uachtarach ach amháin chun an ponc dlí a bheidh deimhnithe ag an
Ard-Chúirt a chinneadh.

(11) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (10) maidir le cinneadh de chuid
na hArd-Chúirte sa mhéid go mbaineann sé le ceist i dtaobh
bhailíocht aon dlí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

(12) (a) Gníomhóidh an Ard-Chúirt chomh dlúsúil agus is féidir
ar comhréir le riaradh an cheartais le linn di achomharc
faoi fho-alt (8) a chinneadh.

(b) Gníomhóidh an Chúirt Uachtarach chomh dlúsúil agus is
féidir ar comhréir le riaradh an cheartais le linn di
achomharc i gcoinne cinnidh de chuid na hArd-Chúirte
faoi fho-alt (9) a chinneadh.

(c) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte maidir le
hachomhairc faoin alt seo a éisteacht go dlúsúil.

(13) Beidh an fógra faoi fho-alt (2) infhorfheidhmithe de réir an
Achta seo—

(a) i gcás nach dtionscnófar achomharc ina choinne, ar an
tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (8) a bheith caite,

(b) i gcás ina dtionscnófar achomharc ina choinne agus nach
gcuirfear ar ceal é le cinneadh an achomhairc, ar an
gcinneadh sin a dhéanamh agus dá réir,

(c) i gcás ina dtionscnófar achomharc ina choinne agus ina
dtarraingeofar siar an t-achomharc, ar an achomharc a
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tharraingt siar nó ar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt
(8) a bheith caite, cibé acu is déanaí.

agus féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a d’eisigh an fógra, nó
duine údaraithe a bhí ag gníomhú thar a cheann, nó cibé duine eile
a bheidh sonraithe san fhógra nó a sheirbhíseach nó a ghníomhaire
nó a seirbhíseach nó a gníomhaire, dul isteach in aon talamh iomchuí
agus na hoibreacha go léir is gá a dhéanamh chun an fógra a
fhorfheidhmiú.

(14) Fanfaidh freagracht as aon phíopaí agus gabhálais a
cheanglaíonn an t-acomhal dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(c) leis an
áitreabh a n-éascaítear soláthar seirbhísí uisce dó leis an bhfógra faoi
fho-alt (2) a chothabháil, a dheisiú nó a athnuachan, le húinéir an
áitribh sin, go dtí cibé tráth a dhéanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce
a d’eisigh an fógra, dá rogha féin, iad a ghlacadh faoina chúram.

(15) (a) Faoi réir mhír (b), aon díospóid idir duine a mbeidh
fógra faoi fho-alt (2) dírithe chuige nó chuici agus an t-
údarás seirbhísí uisce a d’eisigh é i ndáil le costais nó
cúiteamh a ríomh chun críocha fho-alt (7), féadfaidh
ceachtar páirtí í a tharchur chuig eadránaí
comhaontaithe, amhail is dá mba tharchur de réir
comhaontaithe eadrána faoi na hAchtanna Eadrána 1954
go 1998 an tarchur sin.

(b) Cheal comhaontaithe maidir le roghnú eadránaí chun
críocha mhír (a), féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte,
ar iarratas ó cheachtar páirtí, eadránaí a cheapadh.

(c) Aon chinneadh de chuid eadránaí arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi mhír (a) nó (b) a dhéanfar in imeachtaí a
sheolfar de réir na nAchtanna Eadrána 1954 go 1998
maidir le costais nó cúiteamh a ríomh is ceangal é agus
beidh sé infhorfheidhmithe de réir na nAchtanna sin.

(16) (a) Más rud é, ar iarratas ó údarás seirbhísí uisce chun na
Cúirte Cuarda, gur deimhin leis an gCúirt gur mhainnigh
duine ceanglas de chuid fógra faoin alt seo a
chomhlíonadh, nó go bhfuil sé nó sí ag cur bac nó cosc
ar chomhlíonadh ceanglais de chuid fógra faoin alt seo,
cibé acu atá leas ag an duine sin in aon phíopa nó talamh
dá dtagraítear san fhógra nó nach bhfuil, ansin féadfaidh
an Chúirt le hordú—

(i) a ordú don duine sin an ceanglas a chomhlíonadh nó
scor de bhac nó de chosc a chur ar chomhlíonadh an
cheanglais, agus

(ii) cibé foráil eile a dhéanamh, lena n-áirítear foráil i
ndáil le costais a íoc, a mheasfaidh an Chúirt a
bheith cuí.

(b) Maidir le hiarratas faoin bhfo-alt seo chun na Cúirte
Cuarda, déanfar é chun an bhreithimh den Chúirt
Chuarda don chuaird ina bhfuil an ceangal nó draein, nó
aon chuid den cheangal nó den draein, is ábhar don
iarratas suite nó le suíomh, de réir mar a bheidh.

(c) Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas chun na Cúirte
Cuarda ar ordú faoin bhfo-alt seo, agus féadfaidh an
Chúirt, le linn di an t-ábhar a bhreithniú, cibé ordú
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eatramhach nó idirbhreitheach (más ann) a dhéanamh a
mheasfaidh sí a bheith cuí.

(d) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte chun ordú
faoin bhfo-alt seo a dhéanamh i gcoinne duine nach
bhfuil a chéannacht nó a céannacht ar eolas.

(17) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
an ailt seo.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin mír sin maidir le 1 cheann
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(i) formáid fógra faoi fho-alt (2);

(ii) nósanna imeachta chun fógra a sheirbheáil faoin alt
seo;

(iii) cibé sonraí breise a chur ar áireamh i bhfógra faoi
fho-alt (2) is gá chun soiléiriú a dhéanamh ar na
gníomhartha is gá chun go ndéanfar an fógra a
chomhlíonadh;

(iv) nósanna imeachta chun toilleadh farasbairr faoi fho-
alt (7)(a)(iii) a ríomh;

(v) nósanna imeachta nó teorainneacha ama gaolmhara
chun díospóid a tharchur chun eadrána faoi fho-alt
(15);

(vi) nithe atá gaolmhar nó coimhdeach le haon cheann de
na nithe sin roimhe seo.

CUID 7

Forálacha Fála

93.—(1) Faoi réir ailt 95 agus 96, féadfaidh údarás seirbhísí uisce
talamh a fháil chun aon fheidhm dá chuid faoin Acht seo a
chomhlíonadh, agus beidh feidhm ag alt 182 agus ag CUID XIV
d’Acht 2000 maidir le húdarás seirbhísí uisce mar atá feidhm aige nó
aici maidir le húdarás áitiúil.

(2) Chun críocha fho-alt (1), folóidh “talamh a fháil” faoi Acht
2000—

(a) aon damba, cora nó foirgniú a chuireann isteach ar
dhraenáil chuí nó ar sholáthar cuí uisce dá limistéar
feidhme, nó ar sholáthar seirbhísí uisce ag an údarás
seirbhísí uisce sin,

(b) aon uisce, nó ceart rochtana ar uisce, nó ceart uisce a
thógáil nó a iompar,

(c) aon oibreacha uisce nó cuid d’oibreacha uisce, nó
gabhálais ghaolmhara nó ceart rochtana orthu, nó

(d) aon oibreacha dramhuisce nó cuid d’oibreacha
dramhuisce, nó gabhálais ghaolmhara nó ceart rochtana
orthu.
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(3) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce aon rud eile a dhéanamh a
éiríonn nó a leanann as a fheidhmeanna faoin alt seo nó is gá chun
críoch a fheidhmeanna faoin alt seo nó a d’éascódh comhlíonadh a
fheidhmeanna faoin alt seo.

94.—Bainfidh cumhachtaí údaráis seirbhísí uisce faoi alt 93 nó 97
freisin le haon fháil den sórt sin nó le haon leagan píopaí nó
bonneagair ghaolmhair nó daingneán nó feisteas gaolmhar den sórt
sin chun go n-éascófar soláthar seirbhísí uisce—

(a) ag aon soláthróir údaraithe seirbhísí uisce, nó

(b) ag duine a bheidh ag soláthar seirbhísí uisce i gcomhpháirt
le haon cheann díobh seo a leanas nó thar ceann aon
cheann díobh seo a leanas—

(i) údarás seirbhísí uisce, nó

(ii) soláthróir údaraithe seirbhísí uisce.

95.—(1) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, le comhaontú,
oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce iomlána, nó cuid díobh, nó
aon chearta a bhaineann leo, a thabhairt faoi chúram poiblí nó a
fháil, cibé acu atá siad suite ina limistéar feidhme nó nach bhfuil, i
gcás ina gcomhaontaíonn líon nach lú ná dhá thrian de na daoine sin
atá i dteideal iad a dhiúscairt leis an aistriú sin.

(2) (a) I gcás ina mbeartóidh údarás seirbhísí uisce gréasán
dáiliúcháin iomlán oibreacha uisce, nó cuid de, nó
gréasán bailiúcháin iomlán oibreacha dramhuisce, nó
cuid de, mar aon le gabhálais an ghréasáin lena
mbaineann (dá ngairtear “an gréasán píopaí agus na
gabhálais” san alt seo), cibé acu laistigh dá limistéar
feidhme nó lasmuigh de, a thabhairt faoi chúram poiblí,
agus nach féidir leis, tar éis fiosrúcháin réasúnaigh,
céannacht na ndaoine sin a shuíomh atá i dteideal
comhaontú leis an aistriú sin, ansin déanfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos
mó a scaiptear sa limistéar a bhfreastalaíonn na
hoibreacha uisce nó na hoibreacha dramhuisce air, agus
a sheirbheáil ar úinéir gach áitribh is dealraitheach dó
a bheith ceangailte leis an ngréasán píopaí agus leis na
gabhálais a bheidh i gceist, ar fógra é—

(i) ina dtabharfar tuairisc ar an ngréasán píopaí agus ar
na gabhálais a bheidh i gceist, lena n-áirítear tuairisc
ar an limistéar a bhfreastalaíonn sé air,

(ii) ina ndéarfar go bhfuil ar intinn ag an údarás seirbhísí
uisce an gréasán píopaí agus na gabhálais a ghlacadh
faoina chúram,

(iii) ina n-ainmneofar an áit a bhfuil léarscáil den ghréasán
píopaí agus de na gabhálais a bheidh i gceist arna
taisceadh agus na tráthanna ar lena linn a fhéadfar í
a iniúchadh, agus
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(iv) ina sonrófar an modh ar a bhféadfaidh, agus an
tréimhse (nach lú ná 1 mhí amháin ó dháta an
fhógra) ar lena linn a fhéadfaidh, aon duine a bheidh
ag éileamh teidil chun comhaontú nó easaontú leis
an aistriú sin, éileamh den sórt sin a chlárú leis an
údarás seirbhísí uisce.

(b) I gcás nach n-éileofar aon teideal chun comhaontú nó
easaontú leis an aistriú dá dtagraítear i mír (a), nó nach
ndéanfar aon éileamh ar theideal den sórt sin a shuíomh,
ansin déanfaidh an t-údarás seirbhísí uisce pobalbhreith
chun mianta úinéirí na n-áitreabh lena mbaineann a fháil
amach i ndáil leis an údarás seirbhísí uisce do ghlacadh
an ghréasáin píopaí agus na ngabhálas faoina chúram.

(c) I gcás ina gcuirfidh gnáth-thromlach de na húinéirí a
vótálfaidh sa phobalbhreith dá dtagraítear i mír (b) in iúl
go gcomhaontaíonn siad go nglacfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce an gréasán píopaí gaolmhar agus na
gabhálais faoina chúram, ansin féadfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce, le hordú, a dhearbhú go bhfuil an gréasán
píopaí sin agus na gabhálais faoina chúram.

(d) I gcás ina gcuirfidh gnáth-thromlach de na húinéirí a
vótálfaidh sa phobalbhreith dá dtagraítear i mír (b) in iúl
nach mian leo go nglacfaidh an t-údarás seirbhísí uisce an
gréasán píopaí gaolmhar agus na gabhálais faoina
chúram, ansin féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, le
hordú, a dhearbhú gur ceangal chun críocha alt 43 an
gréasán píopaí agus na gabhálais.

(e) I gcás ina ndéanfar éileamh ar theideal chun comhaontú
nó easaontú leis an aistriú dá dtagraítear i mír (a) a
shuíomh agus ina neamhnóidh an Chúirt Dúiche
ordachán iarmhartach don éilitheoir faoi alt 80 chun
iarratas a dhéanamh ar cheadúnas faoi alt 79, ansin
féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a dhearbhú gur
ceangal chun críocha alt 43 an gréasán píopaí agus na
gabhálais.

(3) Ní fhéadfaidh údarás seirbhísí uisce oibreacha uisce iomlána,
nó cuid díobh, nó oibreacha dramhuisce iomlána, nó cuid díobh, a
bheidh suite, go hiomlán nó go páirteach, lasmuigh dá limistéar
feidhme, a fháil nó a ghlacadh faoina chúram ach amháin le
comhaontú an údaráis seirbhísí uisce ar ina limistéar feidhme atá na
hoibreacha uisce nó na hoibreacha dramhuisce, nó cuid díobh, suite.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil leis na
nósanna imeachta agus na ceanglais i dtaobh fógra a thabhairt is gá
chun críocha an ailt seo.

96.—I gcás ina ndéanfar fáil éigeantach trí ordú ceannaigh
éigeantaigh i leith oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce, nó cuid
díobh, déanfaidh eadránaí arna cheapadh nó arna ceapadh go cuí, le
linn dó nó di an méid cúitimh is iníoctha a chinneadh, aird a
thabhairt, a mhéid is féidir é a fháil amach le réasún, ar aon deontas
nó ar aon fhóirdheontas a íocadh nó a soláthraíodh i leith na
n-oibreacha uisce nó na n-oibreacha dramhuisce sin go léir nó aon
chuid díobh.
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CUID 8

Ilghnéitheach

Caibidil 1

Forálacha ilghnéitheacha maidir le seirbhísí uisce a sholáthar

97.—(1) (a) Más rud é, i dtuairim údaráis seirbhísí uisce, go
measfar, chun críocha aon cheann dá chuid feidhmeanna,
gur gá—

(i) príomhphíopaí uisce, séaraigh, ceangail seirbhíse nó
aon daingneáin nó feistis choimhdeacha nó cáblaí nó
sreanga gaolmhara a shuíomh, a fhoirgniú, a leagan
nó a cheangal, de réir mar is cuí, ar aon talamh nach
cuid de bhóthar poiblí nó isteach ann, tríd, faoi nó
os a chionn,

(ii) aon bhrac nó daingneán eile a dhaingniú d’áitreabh
nó a thógáil air, is brac nó daingneán eile is gá chun
na príomhphíopaí uisce, na séaraigh nó na ceangail
seirbhíse sin nó aon ghaireas coimhdeach nó cáblaí
nó sreanga gaolmhara a iompar nó a choinneáil
suas, nó

(iii) fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a ghreamú d’aon
áitreabh nó a thógáil air,

ansin féadfaidh sé, tar éis fógra 28 lá faoina bhfuil ar
intinn aige a thabhairt d’úinéir agus d’áititheoir na talún
nó an áitribh sin, de réir mar a bheidh, ar fógra é ina
gcuirfear in iúl suíomh na suiteálacha beartaithe dá
dtagraítear i bhfomhír (i), agus le toiliú an úinéara nó
an áititheora sin, príomhphíopaí uisce, séaraigh, ceangail
seirbhíse nó aon daingneáin nó feistis choimhdeacha nó
cáblaí nó sreanga gaolmhara a shuíomh, a fhoirgniú, a
leagan nó a cheangal, nó an brac sin, nó an fógra sin dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), nó an daingneán eile sin, de réir
mar a chuirfear in iúl san fhógra arna thabhairt faoin
bhfo-alt seo, a dhaingniú den áitreabh, agus féadfaidh sé
ó am go ham aon cheann díobh a iniúchadh, a dheisiú, a
athrú, a athnuachan nó a thabhairt chun siúil.

(b) I mír (a) folaíonn “suíomh” aon mhionmhodhnú nach
bhfuil aon tábhacht ábhartha ag baint leis agus a fhéadfar
a dhéanamh i gcúrsa suiteála.

(2) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce fógraí a chur suas agus a
chothabháil ina gcuirfear in iúl an suíomh ina bhfuil príomhphíopaí
uisce, séaraigh, ceangail seirbhíse nó aon daingneáin nó feistis
choimhdeacha nó cáblaí nó sreanga gaolmhara dá dtagraítear i bhfo-
alt (1).

(3) I gcás nach mbeidh duine a ndíreofar fógra faoi fho-alt (1)
chuige nó chuici tar éis a thoiliú nó a toiliú a chur in iúl, laistigh de
28 lá ón tráth a thabharfar an fógra sin, measfar gur coimeádadh siar
toiliú an duine sin.

(4) (a) I gcás ina ndearna duine a ndíreofar fógra faoi fho-alt (1)
chuige nó chuici a thoiliú nó a toiliú a choimeád siar, nó
i gcás ina measfar a thoiliú nó a toiliú a bheith coimeádta
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siar faoi fho-alt (3), ansin féadfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce a d’eisigh an fógra achomharc a dhéanamh chun na
Cúirte Cuarda.

(b) Le linn di achomharc faoin alt seo a bhreithniú, féadfaidh
an Chúirt Chuarda, le hordú—

(i) an fógra a dhaingniú, fara athrú nó gan athrú, nó

(ii) an fógra a chur ar ceal,

ach ní chinnfidh sí aon ní lena mbaineann fo-alt (8).

(5) I gcás ina ndaingneoidh an Chúirt Chuarda fógra faoi fho-alt
(1), fara athrú nó gan athrú, measfar chun críocha fho-alt (1) go
ndearnadh toiliú a thabhairt le héifeacht ó dháta an daingnithe sin.

(6) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce gach ceann nó aon cheann de
na cumhachtaí a thugtar dó leis an alt seo a fheidhmiú lasmuigh
dá limistéar feidhme le comhaontú an údaráis seirbhísí uisce ar ina
limistéar feidhme a bheidh na hoibreacha le déanamh.

(7) (a) Féadfar toiliú faoin alt seo a chlárú sa mhodh cuí i
gClárlann na Talún nó i gClárlann na nGníomhas, de réir
mar is cuí, agus ceanglais chun rochtain ag an údarás
seirbhísí uisce iomchuí ó am go ham a éascú chun
bonneagar lena mbaineann an toiliú a iniúchadh, a
dheisiú, a athrú, a athnuachan nó a thabhairt chun siúil á
gcur i gcuntas.

(b) Íocfaidh an t-údarás seirbhísí uisce a d’eisigh an fógra
gaolmhar faoi fho-alt (1) an costas iomlán a ghabhann le
toiliú a chlárú faoin bhfo-alt seo.

(8) (a) Más rud é, ar éileamh arna dhéanamh chuig an údarás
seirbhísí uisce, go suífear go ndéantar, mar thoradh ar
ghníomh an údaráis de bhun an ailt seo—

(i) le linn aon phríomhphíopaí uisce, séaraigh, ceangail
seirbhíse nó aon daingneáin nó feistis choimhdeacha
nó cáblaí nó sreanga gaolmhara dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), a shuíomh, a athnuachan nó a thabhairt
chun siúil,

(ii) le linn aon bhrac nó daingneán a dhaingniú, nó

(iii) le linn aon fhógra a ghreamú,

luach leasa aon duine sa talamh nó sa déanmhas atá ann
an tráth a dhéanann an t-údarás seirbhísí uisce an gníomh
a laghdú, nó gur bhain damáiste an tráth sin d’aon duine
ag a bhfuil leas sa talamh nó sa déanmhas mar gheall ar
theachtadh nó úsáid na talún nó an déanmhais sin aige nó
aici a dhíshocrú, ar talamh nó déanmhas é dá ndéanann
gníomh an údaráis seirbhísí uisce difear, beidh an duine
sin i dteideal cúiteamh a éileamh de mhéid an laghdaithe
ar an luach nó de mhéid an damáiste, agus cinnfear
éileamh den sórt sin amhail is dá mba éileamh ar
chúiteamh faoi alt 199 d’Acht 2000 é.

(b) Beidh feidhm ag forálacha Chaibidil 1 de Chuid XII
d’Acht 2000, a mhéid atá siad iomchuí maidir leis an alt
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seo, i ndáil le héileamh ar chúiteamh faoin bhfo-alt seo
amhail is—

(i) dá mba thagairtí d’údarás seirbhísí uisce iad tagairtí
d’údarás pleanála,

(ii) dá mba thagairtí don fho-alt seo iad tagairtí d’alt 199,

(iii) dá mba thagairt don alt seo í an tagairt d’alt 182,

agus faoi réir aon mhodhnuithe eile is gá.

(9) Féadfaidh duine údaraithe dul isteach ar thalamh chun aon
chríche a bhaineann leis an alt seo agus beidh an dul isteach sin faoi
réir na bhforálacha iomchuí d’alt 252 d’Acht 2000 amhail is—

(a) dá rachfaí isteach faoin alt sin, agus

(b) dá mba thagairt d’údarás seirbhísí uisce aon tagairt san alt
sin d’údarás cuí nó d’údarás áitiúil.

98.—(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le haon duine a bheidh
údaraithe (cibé caoi a léirítear é) le haon Acht nó le haon ionstraim
arna déanamh faoi Acht—

(a) chun seoladh ar aon abhainn, canáil, duga, cuan nó
abhantrach nó chun an céanna a úsáid, nó

(b) chun dola a mhuirearú i leith na húsáide sin,

féadfaidh sé aon phíopa a ardú nó a atreorú nó athrú a dhéanamh
ar leibhéal aon phíopa, is píopa—

(i) arna fhoirgniú ag údarás seirbhísí uisce nó ag soláthróir
údaraithe seirbhísí uisce, nó ag duine a sholáthraíonn
seirbhísí uisce i gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó
soláthróir údaraithe seirbhísí uisce nó thar a cheann nó
thar a ceann, nó arna dhílsiú don chéanna, agus

(ii) a théann faoin abhainn, faoin gcanáil, faoin duga, faoin
gcuan nó faoin abhantrach sin nó a chuireann isteach ar
an gcéanna nó a théann faoi, nó a chuireann isteach ar,
aon chosán tarraingthe a bhaineann leis an gcéanna,

agus, faoi réir aon cheanglas reachtúil nó conarthach a chomhlíonadh
agus aon fhógra cuí a thabhairt d’aon duine lena mbaineann,
féadfaidh an duine a bheidh údaraithe amhlaidh na nithe sin go léir
a dhéanamh is gá chun an t-ardú, an t-atreorú, nó an t-athrú sin
a dhéanamh.

(2) Maidir le haon obair a dhéanfaidh duine de bhun fho-alt (1),
is ar a chostas féin nó ar a costas féin a dhéanfar í, agus beidh sí faoi
réir an duine sin d’athsholáthar píopaí eile a bheidh chomh
héifeachtach céanna.

(3) Aon duine a bheartóidh obair a dhéanamh faoi fho-alt (1),
rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis na daoine dá dtagraítear sa fho-
alt sin agus leis an údarás seirbhísí uisce a mbeidh na píopaí iomchuí
nó na gabhálais iomchuí ina limistéar feidhme sula dtosóidh sé nó sí
ar an obair, agus comhaontóidh sé nó sí leis na daoine sin agus leis
an údarás seirbhísí uisce ar an ní arb éard é athsholáthar atá “chomh
héifeachtach céanna” chun críocha fho-alt (2) san chás sin.
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(4) Féadfar, de rogha an duine a bheartóidh an obair a dhéanamh
amháin, nithe a bheidh gan réiteach de dhroim comhchomhairlí faoi
fho-alt (3) a tharchur chuig eadránaí ar a gcomhaontófar nó chuig
eadránaí arna cheapadh nó arna ceapadh ag Uachtarán na hArd-
Chúirte, agus aon chinneadh de chuid an eadránaí sin a dhéanfar in
imeachtaí arna seoladh de réir na nAchtanna Eadrána 1954 go 1998
maidir leis an ní is “chomh éifeachtach ceann” ann chun críocha fho-
alt (2) sa chás sin, is cinneadh ceangailteach é.

99.—(1) Féadfaidh an tAire, aon uair is cuí leis nó léi, ordacháin
ghinearálta a thabhairt i scríbhinn d’údarás seirbhísí uisce maidir le
beartais i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo ag an
údarás seirbhísí uisce.

(2) Le linn dó a fheidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh,
déanfaidh gach údarás seirbhísí uisce lena mbaineann aon ordacháin
a thabharfaidh an tAire dó faoin alt seo a chomhlíonadh.

(3) Más infheidhme, comhlíonfaidh an Bord ordacháin bheartais
faoi fho-alt (1) freisin.

(4) Aon uair a thabharfaidh an tAire ordachán faoin alt seo,
déanfaidh sé nó sí—

(a) a luaithe is féidir, a chur faoi deara cóip den ordachán a
chur faoi bhráid gach Tí den Oireachtas,

(b) a chur faoi deara cóip den ordachán a tharchur chuig gach
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann, agus

(c) a chur faoi deara fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil i dtaobh
an t-ordachán a thabhairt.

(5) (a) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (4)(c) an áit inar féidir
féachaint ar chóip den ordachán lena mbaineann nó cóip
a fháil

(b) Féadfaidh an tAire táille (más ann) a mhuirearú as cóip
d’ordachán faoin bhfo-alt seo a sholáthar ach ní mó aon
táille den sórt sin ná na costais a thabhófar le linn
cóipeanna a chur ar fáil.

100.—(1) Féadfaidh an tAire, chun priacal do shláinte agus do
shábháilteacht an phobail nó don chomhshaol a chosc, ordú lena
bhfionrófar nó lena leasófar, go ceann tréimhse sonraithe, aon
oibleagáid a chuireann an tAcht seo ar údarás seirbhísí uisce nó ar
dhuine eile a bheidh sonraithe san ordú.

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmhartacha ag éirí as fionraí nó
leasú na hoibleagáide faoin Acht seo agus a mheasfaidh an tAire is
gá a bheith in ordú faoin alt seo.

(3) I gcás ina mbeartófar ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1),
déanfar dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú
an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

101.—Maidir le foráil in aon reacht nó Acht, seachas Acht den
Oireachtas, a fhanfaidh i ngníomh tar éis an tAcht seo a achtú, más
rud é, maidir le feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo nó maidir le
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haon rialacháin, caighdeáin, cóid chleachtais, treoirlínte, iarrataí nó
ordacháin arna ndéanamh nó arna n-eisiúint faoin Acht seo—

(a) go mbeidh sí ar neamhréir, nó go bhféadfadh sí a bheith
ar neamhréir, leis nó leo,

(b) go ndéantar foráil léi maidir le críoch nó críocha a bheidh
comhionann nó comhchosúil le haon chríoch nó le haon
chríocha a bhaineann leis nó leo, nó

(c) go gcuireann sí bac, nó go bhféadfadh sí bac a chur, leis
nó leo,

ní bheidh aon fheidhm dlí a thuilleadh aici.

102.—(1) Faoi réir alt 36(18), maidir le haon reacht nó Acht eile,
seachas an tAcht seo, lena gceanglaítear ar údarás seirbhísí uisce
seirbhísí uisce a sholáthar lasmuigh dá limistéar feidhme, forléireofar
é mar reacht nó Acht cumasúcháin seachas mar reacht nó Acht
ordúcháin.

(2) Más rud é, de dhroim fho-alt (1), go scoirfidh údarás seirbhísí
uisce de sheirbhísí uisce a sholáthar i limistéar feidhme údaráis
seirbhísí uisce eile, aistreoidh freagracht chun seirbhísí uisce a
sholáthar sa limistéar feidhme sin faoi aon chomhaontú iomchuí arna
dhéanamh ag an údarás seirbhísí uisce sin, go dtí an t-údarás seirbhísí
uisce ar ina limistéar feidhme atá na seirbhísí á soláthar.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche an ailt
seo, ar rialacháin iad lena bhféadfar—

(a) foráil a dhéanamh maidir le coigeartuithe airgeadais idir
údaráis seirbhísí uisce i gcás ina ndéanfaidh údarás
seirbhísí uisce amháin freagracht as seirbhísí uisce a
sholáthar ina limistéar feidhme a ghlacadh ón údarás
seirbhísí uisce eile ag éirí as an alt seo nó as alt 31(7),

(b) foráil a dhéanamh maidir le húdarás seirbhísí uisce a
ndéanfaidh glacadh freagrachta as seirbhísí uisce difear
do dhéanamh íocaíochta nó maidir le híocaíocht a
dhéanamh leis, nó maidir le haon socraithe airgeadais a
bheidh riachtanach ag a éirí as an alt seo nó as alt 31(7).

(4) D’ainneoin aon reachta nó Achta eile, nó aon chomhaontú, a
bhí i bhfeidhm ar thosach feidhme an Achta seo, lena sonraítear
méid an mhuirir a fhéadfaidh údarás seirbhísí uisce a ghearradh i
leith seirbhísí uisce a sholáthar (lena n-áirítear, de réir mar a bheidh,
coinníoll go soláthrófar seirbhísí saor in aisce) nó méid nach
ceadmhach an muirear sin do dhul thairis, féadfaidh údarás seirbhísí
uisce muirear a ghearradh is mó ná an méid a bheidh sonraithe
amhlaidh (nó, de réir mar a bheidh, muirear den sórt sin a thabhairt
isteach), agus aon mhuirear a ghearrfar de bhua an fho-ailt seo,
measfar chun gach críche, gur muirear é a gearradh go cuí faoin
achtachán nó faoin gcomhaontú.

(5) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (4) mar ní a chumasóidh
d’údarás seirbhísí uisce muirear a ghearradh i leith seirbhísí uisce a
sholáthraítear do theaghlach chun críocha tís.
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103.—(1) Faoi réir cheadú an Aire, féadfaidh an Bord táillí a
chinneadh i ndáil le hachomhairc chuige faoi alt 66, agus faoi alt 8
d’Acht 1977, arna leasú, agus i ndáil le hiarrataí ar éisteachtaí ó
bhéal, agus féadfaidh sé foráil a dhéanamh maidir le táillí éagsúla a
íoc i ndáil le haicmí nó tuairiscí éagsúla achomharc, maidir le
díolúine a thabhairt ó tháillí a íoc in imthosca sonraithe agus maidir
le táillí a tharscaoileadh, a loghadh nó a aisíoc go hiomlán nó go
páirteach in imthosca sonraithe.

(2) Déanfaidh an Bord na táillí a chinnfear faoi fho-alt (1) a
athbhreithniú ó am go ham, ach uair amháin gach 3 bliana ar a
laghad, ag féachaint d’aon athrú ar an treoirphraghas do thomhaltóirí
ó cinneadh na táillí a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, agus
féadfaidh sé na táillí a leasú chun torthaí an athbhreithnithe sin a
léiriú, gan ceadú an Aire faoi fho-alt (1) a bheith riachtanach.

(3) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “athrú ar an
treoirphraghas do thomhaltóirí” an difríocht idir an Treoir-Uimhir
Praghsanna do Thomhaltóirí - Gach Ítim is déanaí a d’fhoilsigh an
Phríomh-Oifig Staidrimh roimh an dáta a chinnfear táillí faoin alt
seo agus an uimhir sin is déanaí a foilsíodh roimh dáta an
athbhreithnithe faoi fho-alt (2), arna shloinneadh mar chéatadán den
uimhir is déanaí atá luaite.

(4) I gcás ina gcinnfidh nó go leasóidh an Bord táillí de réir an
ailt seo, déanfaidh, tráth nach déanaí ná ocht seachtaine sula
dtiocfaidh na táillí in éifeacht, fógra a thabhairt faoi na táillí i
nuachtán amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát.

(5) Maidir le táillí arna gcinneadh de réir rialachán faoi Acht
1977, arna leasú, leanfaidh siad de bheith iníoctha leis an mBord de
réir na rialachán sin go dtí cibé tráth a dhéanfaidh an Bord táillí a
chinneadh de réir an ailt seo.

(6) I gcás ina mbeidh táille iníoctha leis an mBord i leith
achomhairc chuige nó i leith iarrata ar éisteacht ó bhéal i leith
achomhairc faoi alt 66, nó faoi alt 8 d’Acht 1977, arna leasú, ní
thabharfaidh an Bord aird, nó ní dhéanfaidh sé breithniú, ar an
achomharc nó ar an iarraidh sin go dtí go mbeidh an táille faighte ag
an mBord, agus i gcás ina bhforordaítear tréimhse ar laistigh di nach
mór achomharc den sórt sin a dhéanamh, mura rud é go mbeidh an
táille faighte ag an mBord roimh dheireadh na tréimhse sin.

104.—(1) Ní dhéanfaidh duine, ach amháin le toiliú ó údarás
seirbhísí uisce iomchuí agus tar éis iarratas a dhéanamh chun críocha
an ailt seo chuig an údarás sin, aon déanmhas a chur in airde, nó ní
chuirfidh sé nó nó sí tús le haon déanmhas a chur in airde nó ní
chuirfidh sé nó sí faoi deara aon déanmhas a chur in airde—

(a) os cionn na nithe seo a leanas, nó

(b) chomh gar sin do na nithe seo a leanas gur priacal é dá n-
iomláine dhéanmhais nó do rochtain orthu nó go
gcuireann sé isteach ar an iomláine nó ar an rochtain sin,

is é sin le rá, séarach, draein, príomhphíopa uisce, córas dáiliúcháin,
ceangal seirbhíse nó gabhálais ghaolmhara atá ar úinéireacht, faoi
rialú nó á n-úsáid ag duine eile.

(2) Beidh feidhm ag an oibleagáid i bhfo-alt (1) d’ainneoin aon
fhorála in aon achtachán eile i ndáil le forbairt a rialú, i ndáil le
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caighdeáin nó cleachtais tógála, nó i ndáil le haon díolúintí
gaolmhara.

(3) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce iomchuí toiliú faoi fho-alt (1)
a dheonú i gcás inar deimhin leis—

(a) go mbeidh rochtain leordhóthanach ann i gcónaí ar na
píopaí agus ar na gabhálais ghaolmhara lena mbaineann
chun críocha cothabhála nó athnuachana,

(b) go ndéanfar sláinte daoine agus an comhshaol a chosaint
go leordhóthanach, agus

(c) nach ndéanfar dochar d’iomláine déanmhais na bpíopaí
agus na ngabhálas gaolmhar lena mbaineann, agus nach
ndéanfar dochar do rochtain ar sheirbhísí uisce tríothu,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha a mheasfaidh sé is gá chun na
gcríoch sin a chur san áireamh i dtoiliú.

(4) I gcás ina ndéantar tús a chur le déanmhas lena mbaineann an
t-alt seo, nó ina ndéantar é a chur in airde, gan toiliú faoi fho-alt (1),
nó de shárú ar thoiliú den sórt sin, féadfaidh údarás seirbhísí uisce
iomchuí a ordú, trí fhógra chuig an duine a chuir an déanmhas in
airde nó a chuir tús leis an déanmhas a chur in airde nó a chuir faoi
deara é a chur in airde, nó chuig aon duine eile ar leis nó léi an
déanmhas de thuras na huaire, go ndéanfar gníomh feabhais laistigh
de thréimhse shonraithe, lena n-áirítear—

(a) cibé séaraigh, draenacha, príomhphíopaí uisce, córais
dáiliúcháin, ceangail seirbhíse nó gabhálais ionadúla a
shonróidh sé a sholáthar,

(b) cibé píopaí lena mbaineann a atreorú timpeall an
déanmhais,

(c) rochtain ionadúil nó rochtain bhreise a sholáthar ar cibé
píopaí lena mbaineann,

(d) an déanmhas a scartáil nó a athrú, nó

(e) ceanglais theagmhasacha agus ghaolmhara.

(5) Beidh ceart caingne ag údarás seirbhísí uisce iomchuí i
gcomhair faoisimh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe ón Ard-Chúirt
i gcoinne aon duine, chun aon neamh-chomhlíonadh a shrianadh, nó
chun a ordú go gcomhlíonfar ceanglas i bhfógra arna eisiúint ag an
údarás faoi fho-alt (4), agus féadfaidh an Chúirt cibé ordú is cuí léi
a dheonú, ionas go mbainfear amach na críocha atá leagtha amach i
bhfo-alt (3), lena n-áirítear ordú á cheangal píopaí ionadúla nó
rochtain ghaolmhar a sholáthar, píopaí a atreorú, nó déanmhas
gaolmhar a thabhairt chun bealaigh nó a athrú laistigh de
thréimhse shonraithe.

(6) Is cosaint é ar ionchúiseamh mar gheall ar shárú ar fho-alt (1),
go ndearnadh gach fiosrúchán réasúnach chun a fhionnadh an raibh
aon phíopa iomchuí nó gabhálas gaolmhar ann sula ndearnadh
déanmhas lena mbaineann an t-alt seo a chur in airde os a chionn,
nó sular cuireadh tús le déanmhas a chur in airde os a chionn.

(7) Gan dochar d’fho-alt (5), agus cibé acu ar tionscnaíodh nó nár
tionscnaíodh ionchúiseamh faoin alt seo, i gcás ina mainníonn duine
ar a seirbheáiltear fógra faoi fho-alt (4) an gníomh feabhais a
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dhéanamh a ceanglaíodh air nó uirthi a dhéanamh, laistigh den
tréimhse a shonraítear san fhógra sin nó aon oibreacha a chríochnú
a shonraítear in urghaire ón Ard-Chúirt faoi fho-alt (5), féadfaidh an
t-údarás seirbhísí uisce a d’eisigh an fógra, nó duine a bheidh
údaraithe thar a cheann, dul isteach ar an talamh iomchuí, an gníomh
feabhais a dhéanamh nó na hoibreacha sonraithe a chríochnú, agus
an costas a ghnóthú ón duine a mhainníonn déanamh de réir an
fhógra nó na hurghaire.

(8) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce táille a mhuirearú ar
iarratasóir ar thoiliú faoin alt seo i leith an chostais mheasta a
bhaineann leis an iarratas a phróiseáil, lena n-áirítear costas
imscrúdaithe ghaolmhair agus costais a ghabhann le hiniúchadh, agus
beidh an táille sin inghnóthaithe ón duine a dhéanann an t-iarratas.

(9) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce aon chostais a thabhóidh sé i
dtaca le feidhmiú a fheidhmeanna faoi fho-alt (4) a ghnóthú ón duine
a bhfuil an fógra faoin bhfo-alt sin dírithe chuige nó chuici.

(10) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “údarás seirbhísí uisce
iomchuí” an t-údarás seirbhísí uisce ar ina limistéar feidhme a
dhéantar déanmhas dá dtagraítear a chur in airde nó atá déanmhas
den sórt sin le cur in airde.

(11) Féadfar socrú a dhéanamh le rialacháin faoi alt 18 maidir leis
na nithe seo a leanas—

(a) foirm an iarratais ar thoiliú faoi fho-alt (1),

(b) an fhaisnéis atá le soláthar in éineacht le hiarratas den sórt
sin, agus

(c) na teorainneacha ama a bhaineann le hiarratas den sórt
sin, lena n-áirítear teorainneacha ama a bhaineann leis na
nithe seo a leanas—

(i) iarratas den sórt sin a bhreithniú, agus

(ii) cinneadh a chur in iúl maidir le hiarratas den sórt sin.

(12) Duine a sháraíonn fo-alt (1) nó a mhainníonn fógra faoi fho-
alt (4) a chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

105.—(1) Ní ghearrfaidh údarás seirbhísí uisce muirear i leith
uisce a dhéantar—

(a) a sholáthar do theaghlach nó a scardadh ag teaghlach, ar
uisce é a úsáideann an teaghlach sin chun críocha tí, nó

(b) a sholáthar do dhuine nó a scardadh ag duine, seachas
údarás eile seirbhísí uisce, ar duine é nó í a sholáthraíonn
seirbhísí uisce do theaghlach chun críocha tí.

(2) Faoi réir fho-ailt (1) agus (4), agus faoi réir aon rialachán faoi
alt 106, gearrfaidh údarás seirbhísí uisce muirear i leith na gcostas go
léir a bhaineann le soláthar na seirbhísí uisce a sholáthraíonn sé nó
a sholáthraíonn duine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt
leis nó thar a cheann, cibé acu laistigh dá limistéar feidhme nó
lasmuigh de.
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(3) Faoi réir aon rialachán faoi alt 106, féadfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce muirear faoi fho-alt (2) a shocrú ó am go ham, ach sin
faoi threoir aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) an chainníocht uisce a sholáthraítear;

(b) toirt agus neart an dramhuisce a scardtar go dtí séarach;

(c) an chríoch ar chuici a úsáidtear uisce a sholáthraítear;

(d) cibé critéir eile a fhorordófar.

(4) (a) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, faoi réir cibé critéir a
shonróidh an tAire, nó faoi réir cibé ordachán a
thabharfaidh an tAire, chun na gcríoch sin, más deimhin
leis an údarás gur cuí déanamh amhlaidh, ar fhoras
cruatain phearsanta nó cáilíochta an uisce a
sholáthraítear, muirear arna ghearradh faoin alt seo a
tharscaoileadh.

(b) I gcás ina ndéantar muirear a tharscaoileadh faoi mhír (a),
scoirfidh an dliteanas atá ar dhuine an muirear sin a íoc
agus aon oibleagáid atá ar an údarás seirbhísí uisce a
rinne an tarscaoileadh chun an muirear sin a bhailiú.

(c) San fho-alt seo folaíonn “muirear” cuid de mhuirear.

(5) (a) Déanfaidh an duine dá soláthraítear na seirbhísí uisce lena
mbaineann muirear faoin alt seo a íoc agus beidh sé
inghnóthaithe ón duine sin.

(b) Chun críocha an ailt seo agus faoi réir mhír (c), i gcás
áitreabh dá soláthraítear uisce a bheith ligthe, ansin
measfar gurb é nó í áititheoir an áitribh dá soláthraítear
seirbhísí uisce an duine dá soláthraítear na seirbhísí uisce,
mura rud é go gcruthóidh an t-áititheoir lena mbaineann
a mhalairt.

(c) Más rud é, tar éis fiosrúchán réasúnach a dhéanamh, nach
féidir le húdarás seirbhísí uisce céannacht áititheora
áitribh dá soláthraítear seirbhísí uisce a shuíomh, ansin
measfar gurb é nó í úinéir an áitribh an duine dá
soláthraítear na seirbhísí uisce, mura rud é go gcruthóidh
an t-úinéir go soláthraítear na seirbhísí uisce do dhuine
sonraithe eile.

(d) San fho-alt seo, folaíonn tagairt d’áitreabh atá ligthe
tagairt do chuid d’áitreabh den sórt sin atá foligthe.

(6) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce gníomhaire a cheapadh chun
muirir sheirbhísí uisce a bhailiú thar a cheann, agus measfar gur
duine údaraithe an duine sin chun críocha an ailt seo, agus déanfar
tagairtí san alt seo d’údarás seirbhísí uisce a fhorléiriú, más cuí, mar
thagairtí a fholaíonn an gníomhaire sin.

(7) I gcás ina ndéantar muirear faoin alt seo a ríomh faoi threoir
chainníocht an uisce a sholáthraítear nó chainníocht an dramhuisce
a scardtar, ansin féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce, nó an duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt leis nó thar a cheann—

(a) an t-uisce a sholáthar de réir tomhais agus, sa chás sin,
úsáidfear méadar chun cainníocht an tsoláthair a
thomhas, nó
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(b) an scardadh a thomhas agus, sa chás sin, déanfar an
scardadh dramhuisce a scardadh trí mhéadar,

agus beidh feidhm ag Cuid 5 maidir leis an soláthar sin nó an
scardadh sin a mhéadrú.

(8) Chun críocha an ailt seo, cheal fianaise dá mhalairt nó cheal
comhaontaithe arna dhéanamh thairis sin idir údarás seirbhísí uisce
agus duine dá soláthraítear seirbhísí uisce, féadfar a mheas go bhfuil
cainníocht an dramhuisce a scardtar as áitreabh comhionann le
cainníocht an uisce a sholáthraítear don áitreabh sin.

(9) (a) Maidir le muirear faoin alt seo i leith seirbhísí uisce atá le
soláthar ar shlí seachas de réir tomhais—

(i) beidh sé iníoctha in aghaidh aon bhliana leis an údarás
seirbhísí uisce ina 2 thráthchuid chomhionanna ar an
1ú lá d’Eanáir nó roimhe agus ar an 1ú lá d’Iúil nó
roimhe an bhliain sin, nó i cibé slí eile a chinnfidh
an t-údarás seirbhísí uisce a bhfuil an muirear
iníoctha leis, agus

(ii) más rud é nach n-íocfar é laistigh de 2 mhí tar éis dó
teacht chun bheith iníoctha, beidh sé inghnóthaithe
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(b) Maidir le muirear faoin alt seo i leith seirbhísí uisce a
sholáthraítear de réir tomhais—

(i) beidh sé iníoctha, ar é a éileamh, leis an údarás
seirbhísí uisce, agus

(ii) más rud é nach n-íocfar amhlaidh é, beidh sé
inghnóthaithe mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla.

(10) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, nó féadfaidh duine a
sholáthraíonn seirbhísí uisce i gcomhpháirt leis nó thar a cheann agus
a bheidh tar éis údarás a fháil ón údarás seirbhísí uisce, soláthar
gaolmhar uisce do dhuine a scor nó a shrianadh i gcás ina bhfanfaidh
muirear faoin alt seo ar sheirbhísí uisce arna soláthar don duine sin
gan íoc go hiomlán nó go páirteach ag deireadh tréimhse 2 mhí tar
éis dó teacht chun bheith iníoctha, agus—

(a) beidh costas an scoir inghnóthaithe in aon imeachtaí chun
an muirear a ghnóthú,

(b) beidh costas an athcheangail iníoctha ag an duine a
dhlíonn an muirear a íoc.

(11) Gan dochar d’fho-alt (1), i gcás inarb é atá i seirbhísí uisce
arna soláthar ag údarás seirbhísí uisce, nó arna soláthar i
gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó thar a cheann, nó ina
bhféadfadh gurb é atá iontu, ná seirbhísí do theaghlach chun críocha
tí agus chun críoch eile, féadfaidh an t-údarás seirbhísí uisce cibé
meastachán a dhéanamh a mheasfaidh sé a bheith réasúnach ar an
gcion de na seirbhísí sin a úsáidtear chun críocha tí, agus féadfaidh
sé aird a thabhairt ar aon mheastachán den sórt sin le linn cinneadh
a dhéanamh i dtaobh an ngearrfaidh sé muirear ar sheirbhísí uisce a
sholáthar faoin alt seo agus i dtaobh an bhoinn ar dá réir a
ghearrfaidh sé muirear den sórt sin.
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(12) Déanfar aon tagairt san Acht seo do sheirbhísí uisce a
sholáthar chun críocha tí a fhorléiriú mar thagairt do sheirbhísí uisce
a sholáthar i gcomhair riachtanas tí ó lá go lá lena n-áirítear ól,
níochán agus sláintíocht, ach gan seirbhísí uisce a áireamh a
úsáidtear—

(a) i gcomhair talmhaíochta nó gairneoireachta,

(b) i gcomhair aon trádála, tionscail nó gnó,

(c) chun aon chríche a bhaineann le teaghlach nó le gairdín
príobháideach (lena n-áirítear feithicil phríobháideach a
ní) má tharraingítear an t-uisce ar shlí eile seachas as
sconna taobh istigh den teaghlach nó má úsáidtear píobán
solúbtha nó gaireas dá shamhail,

(d) i gcomhair teasa lárnaigh seachas teas lárnach teaghlaigh,

(e) i gcomhair gairis a bhraitheann ar sholáthar leanúnach
uisce reatha le linn é a bheith á úsáid, nach gaireas é a
úsáidtear d’aon toisc chun uisce a théamh.

(13) San alt seo—

ciallaíonn “teaghlach” foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a
úsáideann duine mar áit cónaithe príobháidí aige nó aici (cibé acu
mar phríomháit chónaithe aige nó aici nó nach ea) agus folaíonn sé
cóiríocht a sholáthraítear in áit chónaithe den sórt sin do mhac léinn
amháin nó níos mó chun a chumasú dóibh gabháil dá gcuid staidéar
ar bhonn lánaimseartha ach ní fholaíonn sé aon chuid d’fhoirgneamh
a úsáidtear chun cóiríocht a sholáthar, lena n-áirítear cóiríocht
féinfhreastail, (seachas cóiríocht a sholáthraítear in áit cónaithe
príobháidí réamhráite do mhac léinn amháin nó níos mó chun na
gcríoch réamhráite) chun críocha luaíochta, d’fhonn brabús nó eile a
dhéanamh i gcúrsa gnó, mura rud é go ndéanann an duine dá
soláthraítear an chóiríocht amhlaidh an chóiríocht a úsáid mar
phríomháit cónaithe príobháidí aige nó aici;

folaíonn “seirbhísí uisce” uisce a astógáil nó a ghaibhniú lena
sholáthar.

106.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críche
alt 105.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir le haon cheann nó gach
ceann de na nithe seo a leanas:

(a) rátaí athraithe muirear aonaid atá le gearradh i gcomhréir
le toirt an uisce a sholáthraítear nó le toirt nó neart an
dramhuisce a scardtar;

(b) teorainn íosta nó teorainn uasta a shocrú le haghaidh
muirear;

(c) critéir maidir le gnóthú costais iomláin a bhaint amach;

(d) critéir maidir le leithroinnt muirear i measc tionóntaí in
áitribh iláitíochta;

(e) critéir maidir le gnéithe de mhuirear a mheas faoi réir iad
a choigeartú ina dhiaidh sin, más gá, agus, dá dhroim sin,
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fritháireamh a dhéanamh i gcoinne muirir todhchaí nó
breisiú a chur le muirear todhchaí;

(f) critéir maidir le cionroinnt a dhéanamh ar chostais na
seirbhísí uisce a sholáthraítear do theaghlach amhail idir
críocha tí agus críocha eile;

(g) critéir maidir le cinneadh a dhéanamh i dtaobh cén
leibhéal soláthair a fhéadfar a mheas le réasún a bheith
riachtanach chun críocha tí teaghlaigh;

(h) duine sonraithe do dheimhniú nó do sholáthar cruthúnais
go n-úsáidtear áitreabh áirithe mar phríomháit chónaithe
aige nó aici;

(i) bearta is gá chun toirt iontógála an tsoláthair uisce nó toirt
nó neart scardtaí dramhuisce a fhíorú;

(j) nósanna imeachta atá le leanúint i ndáil le bailiú muirear
faoi alt 105, lena n-áirítear gníomhaire a cheapadh chun
muirir den sórt sin a bhailiú;

(k) dearadh agus leagan amach foirmeacha gaolmhara.

Caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha

107.—Leasaítear Acht 1992—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 58:

“Uisce óil. 58.—(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht
a iarraidh ar údarás seirbhísí uisce cibé
faisnéis a shonróidh an Ghníomhaireacht i
ndáil le bainistiú agus cóireáil uisce atá
beartaithe lena ól ag daoine, agus i ndáil
le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh
caighdeán forordaithe cáilíochta agus
luachanna paraiméadracha eile uisce atá
beartaithe lena ól ag daoine, a chur faoi
bhráid na Gníomhaireachta ar cibé slí agus
ag cibé tráthanna a ordóidh sí.

(2) Déanfaidh an Ghníomhaireacht
socrú maidir le cibé iniúchadh,
iniúchóireacht nó faireachán a dhéanamh a
mheasann sí a bheith riachtanach chun
faisnéis a tharchuirtear chuici faoi fho-alt
(1) a fhíorú (lena n-áirítear torthaí
faireacháin) nó seolfaidh an
Ghníomhaireacht, nó cuirfidh sí faoi deara
go seolfar, iniúchadh, iniúchóireacht nó
faireachán den sórt sin.

(3) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i
ndáil le gach bliain, tuarascáil maidir leis na
nithe seo a leanas a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Aire—

(a) an faireachán, mar aon le
measúnú ar na torthaí, dá
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dtagraítear i bhfo-alt (1) nó
(2), agus

(b) cur i ngníomh alt 58A ag an
nGníomhaireacht,

agus beidh cibé moltaí is dóigh léi is cuí san
áireamh sa tuarascáil.

(4) Déanfaidh an tAire gach tuarascáil
faoi fho-alt (3) a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas agus déanfaidh an
Ghníomhaireacht gach tuarascáil den sórt
sin a fhoilsiú.

(5) San alt seo agus in alt 58A, tá le
‘luachanna paraiméadracha’ agus ‘údarás
seirbhísí uisce’ na bríonna a shanntar dóibh,
faoi seach, in alt 2 den Acht um Sheirbhísí
Uisce 2007.

Údaráis
seirbhísí uisce
do
chomhlíonadh
feidhmeanna
reachtúla i
ndáil le huisce
óil.

58A.—(1) D’ainneoin alt 30 den Acht
um Sheirbhísí Uisce 2007, maidir leis an
nGníomhaireacht—

(a) déanfaidh sí faireachán ar
chomhlíonadh caighdeán
forordaithe cáilíochta uisce agus
luachanna paraiméadracha eile
uisce arna soláthar ag údarás
seirbhísí uisce nó thar ceann
údaráis seirbhísí uisce lena ól ag
daoine, agus

(b) beidh sí freagrach as
forfheidhmiú chomhlíonadh na
gcaighdeán sin.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), agus
d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar go sásúil
caighdeáin fhorordaithe iomchuí cáilíochta
uisce agus luachanna paraiméadracha eile
uisce atá beartaithe lena ól ag daoine ar
uisce é a sholáthraíonn an t-údarás seirbhísí
uisce lena mbaineann, féadfaidh an
Ghníomhaireacht, tar éis a cumhachtaí faoi
fho-alt (1) nó (2) d’alt 58 a fheidhmiú agus
tar éis breithniú a dhéanamh ar aon
fhaisnéis a thabharfar di nó a thiocfaidh
chun bheith ina seilbh ar shlí eile de dhroim
an fheidhmithe sin, gach ceann nó aon
cheann de na nithe seo a leanas a
dhéanamh:

(a) cibé comhairle, ordacháin nó
moltaí a mheasann sí a bheith
riachtanach a eisiúint chuig an
údarás seirbhísí uisce;

(b) tar éis dul i gcomhairle leis an
údarás seirbhísí uisce, cibé
cúnamh, tacaíocht nó treoir a
mheasann an Ghníomhaireacht
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a bheadh ina chabhair nó ina
cabhair a sholáthar ar cibé
téarmaí agus coinníollacha a
chomhaontófar.

(3) (a) D’ainneoin aon fhorála eile den
alt seo, i gcás ina mbeidh an
Ghníomhaireacht den tuairim, i
leith uisce atá beartaithe lena ól
ag daoine, ar uisce é a
sholáthraíonn údarás seirbhísí
uisce nó a sholáthraítear thar
cheann údaráis seirbhísí uisce—

(i) gur tharla sárú ar na
caighdeáin fhorordaithe
cáilíochta uisce nó ar na
luachanna paraiméadracha
eile,

(ii) go bhfuil substaint nó
micrea-orgánach san uisce
nach bhfuil aon chaighdeán
cáilíochta uisce ann ina
leith, nó

(iii) go bhfuil caighdeán
éifeachtúlachta ann maidir
le trealamh díghalrúcháin,

arb é atá ann, nó arb é a
d’fhéadfadh a bheith ann, ná
priacal do shláinte an phobail,
ansin féadfaidh an
Ghníomhaireacht cibé ordachán
a mheasann sí a bheith
riachtanach a eisiúint chuig an
údarás seirbhísí uisce iomchuí
chun a chinntiú go ndéanfar
bearta cuí chun an priacal sin a
chosc, a theorannú, a dhíothú
nó a laghdú.

(b) Comhlíonfaidh údarás seirbhísí
uisce aon ordachán a thabharfar
dó faoi mhír (a).

(4) (a) Más rud é, tar éis don
Ghníomhaireacht athbhreithniú
a dhéanamh ar an bhfaisnéis—

(i) a chuirfear faoina bráid de
réir alt 58(1), nó

(ii) a gheofar i gcúrsa iniúchta,
iniúchóireachta nó
faireacháin a dhéanfar faoi
alt 58(2),

go bhfuil sí den tuairim gur
mhainnigh údarás seirbhísí uisce
faireachán leordhóthanach a
dhéanamh ar a sholáthairtí
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uisce nó ar a ghréasáin
dáiliúcháin ghaolmhara, ansin
ordóidh an Ghníomhaireacht
don údarás seirbhísí uisce socrú
a dhéanamh go ndéanfar an
faireachán sin ar shlí
leordhóthanach.

(b) Comhlíonfaidh údarás seirbhísí
uisce aon ordachán a thabharfar
dó faoi mhír (a).

(5) I gcás ina mainneoidh údarás
seirbhísí uisce ordachán arna eisiúint faoi
fho-alt (2), (3) nó (4) a chomhlíonadh,
féadfaidh an Ghníomhaireacht socrú a
dhéanamh go ndéanfar cibé gníomh a
mheasann sí a bheith riachtanach chun a
chinntiú go gcomhlíonfar an t-ordachán, nó
féadfaidh sí gníomh den sórt sin a
dhéanamh nó a chur faoi deara go ndéanfar
gníomh den sórt sin. Féadfaidh an
Ghníomhaireacht na costais a ghabhann le
gníomh den sórt sin a ghnóthú ón údarás
seirbhísí uisce lena mbaineann mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(6) Beidh cion déanta ag údarás seirbhísí
uisce más rud é—

(a) go mainneoidh sé iarraidh faoi
alt 58(1) a chomhlíonadh, nó

(b) go mainneoidh sé ordachán faoi
fho-alt (2), (3) nó (4) a
chomhlíonadh.

(7) Féadfaidh an Ghníomhaireacht
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte
ar mhodh achomair ar ordú i gcoinne
údaráis seirbhísí uisce chun a ordú go
gcomhlíonfar iarraidh faoi alt 58(1), nó
ordachán faoi fho-alt (3), agus féadfaidh an
Chúirt cibé ordú a dheonú is cuí léi.”,

(b) in alt 59, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (8):

“(9) San alt seo, déanfar tagairt d’údarás sláintíochta a
fhorléiriú, faoi réir rogha an Aire i ndáil le rialacháin faoi
fho-alt (5), mar thagairt a fholaíonn tagairt d’aon duine
atá ag gníomhú thar ceann údaráis sláintíochta nó i
gcomhpháirt le húdarás sláintíochta.”,

(c) in alt 60, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) San alt seo, déanfar tagairt d’údarás sláintíochta a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d’aon duine atá
ag gníomhú thar ceann údaráis sláintíochta nó i
gcomhpháirt le húdarás sláintíochta.”,
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(d) in alt 61, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) San alt seo, déanfar tagairt d’údarás sláintíochta a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d’aon duine atá
ag gníomhú thar ceann údaráis sláintíochta nó i
gcomhpháirt le húdarás sláintíochta.”,

agus

(e) i gCuid IV (a cuireadh isteach le halt 15 den Acht um
Chaomhnú an Chomhshaoil 2003)—

(i) in alt 84(1)—

(I) trí “nó” a scriosadh i mír (b) agus trí “den Acht
Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, nó” a chur in
ionad “den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú)
1959,” i mír (c), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):

“(d) faoi alt 63 nó 81 den Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007.”,

(ii) in alt 84(2)—

(I) trí “nó” a scriosadh i mír (b) agus trí “den Acht
Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, nó” a chur in
ionad “den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú)
1959,” i mír (c), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):

“(d) faoi alt 63 nó 81 den Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007,”,

(iii) in alt 87 trí fho-alt (10) a scriosadh agus an méid seo
a leanas a chur ina ionad:

“(10) (a) Faoi réir mhír (b), ní dhéanfaidh duine, trí
iarratas ar athbhreithniú breithiúnach nó
in aon imeachtaí dlíthiúla eile d’aon
chineál, bailíocht aon chinnidh ón
nGníomhaireacht a cheistiú ar cinneadh é
chun ceadúnas nó ceadúnas athleasaithe a
dheonú nó a dhiúltú (lena n-áirítear
cinneadh chun ceadúnas den sórt sin a
dheonú, nó cinneadh gan é a dheonú, ar
scór athbhreithnithe a dhéanfaidh sí dá
toil féin) mura rud é go dtionscnófar na
himeachtaí laistigh den tréimhse 8
seachtain dar tosach an dáta a dheonófar
an ceadúnas nó an ceadúnas athleasaithe
nó an dáta a dhéanfar an cinneadh chun
an ceadúnas nó an ceadúnas athleasaithe
a dhiúltú nó an cinneadh gan é a dheonú.

(b) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte, go measfaidh an Chúirt go
bhfuil cúis mhaith leordhóthanach ann sna
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himthosca áirithe chun déanamh
amhlaidh, féadfaidh an Chúirt an tréimhse
dá dtagraítear i mír (a) a fhadú.”,

(iv) in alt 99B(1)(a)—

(I) trí “nó” a scriosadh i bhfomhír (ii) agus trí “den
Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, nó” a chur
in ionad “den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú)
1959,” i bhfomhír (iii), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (iii):

“(iv) faoi alt 63 nó 81 den Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007,”,

(v) in alt 99E tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5):

“(6) San alt seo, déanfar tagairt d’údarás
sláintíochta a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn
tagairt d’aon duine atá ag gníomhú thar ceann údaráis
sláintíochta nó i gcomhpháirt le húdarás
sláintíochta.”,

agus

(vi) in alt 99G(1)—

(I) trí “nó” a scriosadh i bhfomhír (b) agus trí “den
Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, nó” a chur
in ionad “den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú)
1959,” i mír (c), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):

“(d) faoi alt 63 nó 81 den Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007,”.

108.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981 (a cuireadh isteach le
halt 17 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002) trí “An
tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007” a chur isteach i ndiaidh “An tAcht
Soláthairtí Uisce 1942)”.

109.—Leasaítear Acht 1977—

(a) in alt 4(1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):

“(c) San fho-alt seo, folaíonn scardadh amach in uiscí
scardadh amach as umar múnlaigh nó amach
as córas cóireála dramhuisce eile isteach i
limistéar síothlúcháin nó in ithir.”,

(b) in alt 6(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(f) agus mhír (g) (a cuireadh isteach leis an Ordú um
an Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 (Aistriú
Achomharc) 1978 (I.R. Uimh. 96 de 1978)):
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“(f) é a bheith de cheangal ar iarratasóir costas
imscrúdaithe a rinne údarás áitiúil i ndáil le
hiarratas a íoc nó ranníoc a thabhairt ina leith;

(g) éisteacht ó bhéal aon achomhairc chun an
Bhoird Pleanála agus aon éisteacht ó bhéal den
sórt sin á sheoladh ag an mBord Pleanála nó
ag duine a bheidh ceaptha chun na críche sin
ag an mBord Pleanála;

(h) gnóthaí nós imeachta i ndáil le hachomhairc;

(i) nithe coimhdeacha agus teagmhasacha a
bhaineann leis na nithe sin.”.

110.—(1) Leasaítear Acht 1977 (arna leasú le hAcht 1990)—

(a) in alt 3, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) tá cion déanta
aige nó aici agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná \15,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.”,

(b) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (8):

“(8) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) tá cion déanta
aige nó aici agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná \15,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.”,

(c) in alt 6, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3)(a):

“(3) (a) Aon duine a dhéanfaidh ráiteas i scríbhinn, i
ndáil le hiarratas ar cheadúnas faoi alt 4 nó i
ndáil le hachomharc faoi alt 8, le linn dó nó
di—

(i) faisnéis a thabhairt faoin alt seo, nó

(ii) aon fhaisnéis den sórt sin a fhíorú,
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ar ráiteas é atá bréagach nó, go feadh eolas an
duine sin, atá míthreorach i bponc ábhartha, tá
cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é nó í
a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
\5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.”,

(d) in alt 10, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Gan dochar d’aon chumhacht atá ag cúirt chun
orduithe arna ndéanamh aici a fhorfheidhmiú, tá cion
déanta ag aon duine nach gcomhlíonfaidh ordú faoi fho-
alt (1) agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.”,

(e) in alt 12, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) I gcás nach gcomhlíontar fógra faoin alt seo
laistigh den tréimhse a shonraítear san fhógra, tá cion
déanta ag an duine ar ar seirbheáladh é agus dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.”,

(f) in alt 14, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Aon duine a mhainníonn fo-alt (1) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.”,

(g) in alt 16—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (7), tá
cion déanta aige nó aici agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná \15,000,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(13A):

“(13A) I gcás nach gcomhlíontar fógra faoin alt
seo, tá cion déanta ag an duine ar ar seirbheáladh é
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
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nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.”,

(h) in alt 19 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3)(a):

“(a) Aon duine a dhéanfaidh ráiteas i scríbhinn, i
ndáil le hiarratas ar cheadúnas faoi alt 16 nó i
ndáil le hachomharc faoi alt 20, le linn dó nó
di faisnéis a thabhairt faoin alt seo nó le linn
dó nó di aon fhaisnéis den sórt sin a fhíorú, ar
ráiteas é atá bréagach nó, go feadh eolas an
duine sin, atá míthreorach i bponc ábhartha, tá
cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é nó í
a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
\5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.”,

(i) in alt 23, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) Aon duine—

(a) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh ceanglas atá i
bhfógra faoin alt seo a chomhlíonadh, nó

(b) a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe
ceanglais atá i bhfógra faoin alt seo, faisnéis a
thabhairt d’údarás áitiúil nó d’údarás
sláintíochta ar faisnéis í atá, go feadh eolas an
duine sin, bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha,

tá cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó príosúnacht
ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur
air nó uirthi.”,

(j) in alt 26A (a cuireadh isteach le halt 66(1) d’Acht 1996),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Aon duine a sháraíonn rialachán faoin alt seo,
tá cion déanta aige nó aici.

(b) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo,
dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná \15,000,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.”,

(k) in alt 27, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3):

“(3) Aon duine a sháraíonn rialachán faoin alt seo, tá
cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
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achomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.”,

(l) in alt 28—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(3A)(b):

“(b) Aon duine—

(i) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh iarraidh
faoin bhfo-alt seo a chomhlíonadh, nó

(ii) a dhéanfaidh, de bhun iarrata den sórt
sin, faisnéis a thabhairt do dhuine
údaraithe ar faisnéis í atá, go feadh
eolas an duine sin, bréagach nó
míthreorach,

tá cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Aon duine a bhacann duine údaraithe a
bheidh ag comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas faoin
alt seo, tá cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é
nó í a chiontú go achomair, fíneáil nach mó ná \5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.”.

(2) Leasaítear Acht 1990—

(a) in alt 21, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3):

“(3) (a) Aon duine a sháraíonn fodhlíthe faoi fho-alt (2),
nó a mhainníonn fodhlíthe faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh, tá cion déanta aige nó aici.

(b) Aon duine a dhéanann cion faoin bhfo-alt seo,
dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) más é atá sa chion ná sárú fodhlí, nó
mainneachtain fodhlí a chomhlíonadh, ar
fodhlí é lena dtoirmisctear gníomhaíocht
shonraithe a sheoladh nó ar fodhlí é a
bhaineann le ní dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(c), ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná \15,000,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.”,
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agus

(b) in alt 21A (a cuireadh isteach le halt 66(3) d’Acht 1996),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

“(11) Aon duine a mhainníonn fógra faoi fho-alt (1) nó
(8) a chomhlíonadh laistigh den tréimhse a shonraítear san
fhógra, tá cion déanta aige nó aici agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 a chur
air nó uirthi.”.

111.—Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 171 nó 172 den
Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959, dlífear, in ionad na bpionós a
shonraítear in alt 25 d’Acht 1990—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
\15,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

112.—Leasaítear an tAcht um Sholáthairtí Uisce 1942—

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

“Cumhacht
chun togra a
dhéanamh
soláthar uisce
a thógáil.

2.—Aon uair is mian le húdarás
sláintíochta soláthar uisce a thógáil as
bunsruth uisce (cibé acu laistigh dá
cheantar sláintíochta féin nó lasmuigh de)
chun soláthar uisce a mhéadú, a leathnú nó
a sholáthar faoi na hAchtanna Rialtais
Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1878 go
2001, nó faoin Acht um Sheirbhísí Uisce
2007, féadfaidh sé togra a dhéanamh, faoi
réim agus de réir an Achta seo, an soláthar
sin a thógáil as an mbunsruth uisce sin.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 13(1)(b)

“(b) an soláthar sin a úsáid chun soláthar uisce a
mhéadú, a leathnú nó a sholáthar faoi na
hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí
Sláintíochta) 1878 go 2001, nó faoin Acht um
Sheirbhísí Uisce 2007, agus”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 23:

“Caiteachais
údaráis
sláintíochta.

23.—Aon chaiteachais a thabhóidh
údarás sláintíochta faoin Acht seo chun
soláthar uisce a mhéadú, a leathnú nó a
sholáthar faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil
(Seirbhísí Sláintíochta) 1878 go 2001, nó
faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2007,
déanfar iad a chruinniú agus a íoc mar
chuid de na caiteachais arna dtabhú ag an
údarás sláintíochta sin faoi aon cheann de
na hAchtanna sin chun na críche sin.”.

139

Cd.8 A.110

Pionóis a mhéadú
faoi ailt 171 agus
172 den Acht
Iascaigh
(Comhdhlúthú)
1959.

Leasú ar an Acht
um Sholáthairtí
Uisce 1942.



Cd.8

Leasú ar an Acht
Rialtais Áitiúil
(Forálacha
Airgeadais) (Uimh.
2) 1983.

Leasú ar Acht 2000.

Leasú ar Acht 2001.

140

[Uimh. 30.] [2007.]An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

113.—Leasaítear an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais)
(Uimh. 2) 1983, in alt 1(1) (arna leasú le halt 2 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Airgeadais) 2000), tríd an míniú seo a leanas a
chur in ionad an mhínithe ar “achtachán láithreach”:

“ciallaíonn ‘achtachán láithreach’ achtachán atá i bhfeidhm ar
thosach feidhme an Achta seo, nó aon tráth dá éis sin;”.

114.—Leasaítear Acht 2000—

(a) in alt 10, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2)(b):

“(b) bonneagar a sholáthar nó soláthar bonneagair a
éascú lena n-áirítear—

(i) saoráidí iompair, fuinnimh agus
cumarsáide,

(ii) soláthairtí uisce agus seirbhísí dramhuisce
(ach aird a bheith tugtha ar an bplean
straitéiseach seirbhísí uisce don limistéar,
arna dhéanamh de réir an Achta um
Sheirbhísí Uisce 2007),

(iii) saoráidí aisghabhála agus diúscartha
dramhaíola (ach aird a bheith tugtha ar an
bplean bainistithe dramhaíola don
limistéar, arna dhéanamh de réir an Achta
um Bainistiú Dramhaíola 1996), agus

(iv) aon saoráidí nó seirbhísí coimhdeacha;”,

agus

(b) in alt 180—

(i) i bhfo-alt (1), trí “ceangail seirbhíse (de réir bhrí an
Achta um Sheirbhísí Uisce 2007)” a chur in ionad
“draenacha”, agus

(ii) i bhfo-alt (4) trí “ceangail seirbhíse (de réir bhrí an
Achta um Sheirbhísí Uisce 2007)” a chur in ionad
“draenacha”.

115.—Leasaítear Acht 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad Sceideal 12:

“Alt 63.
SCEIDEAL 12

Achtanna an Oireachtais: Feidhmeanna
Údarás Áitiúil

CUID 1

Freagracht go príomha ar an Aire
An tAcht um Thruailliú Aeir 1987
An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990
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Na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 agus 1992

An tAcht um Láithreáin Thréigthe 1990

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile
Átha Cliath 1997

Na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2004

Na hAchtanna fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil 1992 go 2007

Na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003

Achtanna na dTithe 1966 go 2004

Achtanna na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar
Cíos) 1982 agus 1983

An tAcht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2003

Na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go
2003

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 1936

Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Comhar-Árachas)
1926 go 1935

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus
Fostaithe) 1926 go 1983

Acht na nÚdarás Áitiúla (Oibreacha) 1949

Na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go
2004

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2007

An tAcht Rialtais Áitiúla (Bailiú Rátaí) 1924

An tAcht Rialtais Áitiúil (Foirgnimh Ilstóracha)
1988

An tAcht Rialtais Áitiúil (Rátaí) 1970

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí
Sláintíochta) 1878 go 2001

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce)
1977 go 2007

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 go
2004

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go
2007

Achtanna Toghchán an Uachtaráin 1992 go 2004

An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003

Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Rolla-
Chomhaltaí) 1947 go 2001

An tAcht um Athnuachan Baile 2000

Na hAchtanna um Athnuachan Uirbeach 1986
agus 1987

An tAcht um Athnuachan Uirbeach 1998

Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 go
2003

An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007

An tAcht Soláthairtí Uisce 1942
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CUID 2

Freagracht go príomha ar Aire den Rialtas
seachas an tAire

Acht na Seamlas 1988
Na hAchta um Réamhchúram in Aghaidh Aer-
Ruathar 1939 agus 1946
Acht na nAinmhithe 1985
Na hAchtanna Siltin Artairigh 1945 agus 1995
An tAcht Ealaíon 2003
Achtanna na gCanálacha 1986 agus 2005
An tAcht Corr-Thrádála 1995
Na hAchtanna um Chosaint Shibhialta 1939 go
2002
An tAcht um Chaomhnú an Chósta 1963
An tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002
An tAcht um Rialú Capall 1996
Na hAchtanna Cróinéirí 1962 agus 2005
Na hAchtanna um Shubstaintí Contúirteacha 1972
agus 1979
An tAcht um Iompras Bhaile Átha Cliath
(Díscaoileadh) 1987
Na hAchtanna Airgeadais (Dleachtanna Máil)
(Feithiclí) 1952 agus 1960
An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na
hÉireann 1998
Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005
Na hAchtanna um Chearrbhachas agus
Crannchuir 1956 go 2003
Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005
Na hAchtanna Cuanta 1946 go 2005
Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006
An tAcht Sláinte (Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú)
1960
An tAcht Deochanna Meisciúla 2003
Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais) 1968 go 1992
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta)
1975 agus 1987
Na hAchtanna Díobhálacha Mailíseacha 1981
agus 1986
Acht an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna) 2003
An tAcht Pónaí (Soláthar agus Cothabháil) 1935
Achtanna na mBóithre 1993 go 2001
Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go
2006
An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag
an Obair 2005
Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh
An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh
Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002
Na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta 1979 go
1999
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Achtanna na nOllscoileanna 1997 agus 1999
An tAcht Luachála 2001
Na hAchtanna Gairmoideachais 1930 go 2001.”.

116.—Leasaítear an Housing of the Working Classes Act 1885 tríd
an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Interpretation
of section 7.

7A.—Section 7 shall not be construed as
providing a right for the receipt of water services
in excess of that which may be construed from the
Water Services Act 2007.”.

SCEIDEAL 1

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil nó Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Uimhir agus Bliain

(1) (2) (3)

10 agus 11 Vic., c. 17 Waterworks Clauses Act An tAcht go léir
1847

24 agus 25 Vic., c. 172 Dublin Corporation Ailt 43 agus 57
Waterworks Act 1861

26 agus 27 Vic., c. 93 Waterworks Clauses Act Ailt 12 go 21
1863

29 agus 30 Vic., c. cclxi Bray Township Act 1866 Ailt 45, 49, 50, 64, 65
agus 66

37 agus 38 Vic., c. cxlii Dublin Corporation An tAcht go léir
Waterworks Act 1874

41 agus 42 Vic., c. 52 Public Health (Ireland) Ailt 15 go 23, 27, 29(1),
Act 1878 30, 31, 32, 34, 44, 47, 48,

50, 57(2), 58, 61, 62, 64,
65, 65A, 67 go 71, 73, 74,
75, 77, 78, 79 agus 92

In alt 202 (arna leasú le
halt 6(1) d’Acht 1962) sa
chéad mhír ó “they may
also” go dtí deireadh na
míre sin, agus an abairt
deiridh (a cuireadh
isteach leis an alt sin
6(1))

Ailt 228, 268, 285 agus
290

48 agus 49 Vic., c. 34 Water Rate Definition An tAcht go léir
Act 1885

53 agus 54 Vic., c. 59 Public Health Acts Ailt 16, 17, 20, 22, 27
Amendment Act 1890 agus 47

59 agus 60 Vic., c. 54 Public Health (Ireland) In alt 2, na focail “and
Act 1896 may with the like consent

supply and sell water to
any person in such
adjoining district,”

Ailt 5(2) agus 15

7 Edw., 7. c. 53 Public Health Acts Ailt 36, 38 go 46, 49 agus
Amendment Act 1907 95
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Alt 63(4).
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Seisiún agus Caibidil nó Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Uimhir agus Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 3 de 1948 An tAcht Rialtais Áitiúil Ailt 10, 11, 18, 26 go 29
(Seirbhísí Sláintíochta) agus 51
1948

Uimh. 26 de 1962 An tAcht Rialtais Áitiúil An tAcht go léir
(Seirbhísí Sláintíochta)
1962

Uimh. 1 de 1977 An tAcht Rialtais Áitiúil Ailt 6(2A)(b) (a cuireadh
(Truailliú Uisce) 1977 isteach le hAcht 1990),

9(3), 16 go 20 agus 27 (2)

Uimh. 21 de 1983 An tAcht Rialtais Áitiúil Alt 8
(Forálacha Airgeadais)
(Uimh. 2) 1983

Uimh. 21 de 1990 An tAcht Rialtais Áitiúil Ailt 12 go 15, 22, 24 agus
(Truailliú Uisce) (Leasú) 25
1990

Uimh. 31 de 1993 An tAcht Rialtais Áitiúil Alt 33
(Baile Átha Cliath) 1993

Uimh. 30 de 2000 An tAcht um Pleanáil Ailt 258 agus 259
agus Forbairt 2000

SCEIDEAL 2

Cuspóirí Réamhchóireála Scardaidh

Maidir le scardtaí atá faoi réir ceadúnais faoi alt 63 do dhul isteach
in oibreacha dramhuisce, beidh siad faoi réir cibé réamhchóireála a
cheanglófar chun an méid seo a leanas a bhaint amach:

(a) sláinte na foirne atá ag obair i gcórais bhailiúcháin agus i
ngléasraí cóireála a chosaint;

(b) a chinntiú nach ndéantar damáiste d’oibreacha
dramhuisce;

(c) a chinntiú nach ndéantar dochar d’oibriú gléasra cóireála
dramhuisce ná do chóireáil sloda;

(d) a chinntiú nach ndéanann scardtaí ó ghléasraí cóireála
dochar do shláinte daoine nó don chomhshaol nó nach
gcoisceann siad uiscí glactha ar aon Treoracha ón
gComhphobal Eorpach a chomhlíonadh;

(e) a chinntiú gur féidir sloda a dhiúscairt go sábháilte ar shlí
atá inghlactha ó thaobh an chomhshaoil de.


