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AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA
AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Míniú.

CUID 2

Oibleagáid Bhithbhreosla

3. Oibleagáid bhithbhreosla.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

4. Leasú ar alt 2 (léiriú) den Phríomh-Acht.

5. Leasú ar alt 8 (cuspóir agus feidhmeanna na
Gníomhaireachta) den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 14 (an bord stiúrthóirí) den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 16 (cumhacht chun fochuideachtaí a bhunú) den
Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 18 (cumhacht chun sainchomhairleoirí agus
comhairleoirí a fhostú) den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 19 (an príomhfheidhmeannach (ceapadh agus
téarmaí oifige)) den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 21 (foireann na Gníomhaireachta) den
Phríomh-Acht.

11. Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta a
cheapadh chun gníomhú thar ceann na
Gníomhaireachta maidir le nithe áirithe.
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
12. Leasú ar alt 36 (mínithe do Chuid 5) den Phríomh-Acht.

13. Leasú ar alt 44 (rialacháin a bhaineann le tobhach) den
Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 45 (mínithe do Chuid 6) den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 47 (cumhachtaí oifigeach údaraithe) den
Phríomh-Acht.

16. Éilimh ar aisíocaíocht i gcás ró-íocaíochta i leith an tobhaigh
nó an tobhaigh bithbhreosla.

17. Leasú ar alt 63 (dualgas cruthúnais in imeachtaí áirithe) den
Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 64 (cionta a ionchúiseamh) den Phríomh-Acht.

19. Leasú ar alt 67 (fógraí a thabhairt) den Phríomh-Acht.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna Eile

Caibidil 1

Leasú ar an Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1971

20. Leasú ar alt 4 (cionta, ionchúisimh agus pionóis) den Acht
um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1971.

Caibidil 2

Leasú ar an Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1982

21. Leasú ar alt 7 (cumhachtaí oifigigh údaraithe chun áitreabh
a iniúchadh, faisnéis a fháil, etc.) den Acht um Breoslaí
(Soláthairtí a Rialú) 1982.

Caibidil 3

Leasú ar an Acht um Rialáil Leictreachais 1999

22. Míniú (Caibidil 3).

23. Leasú ar alt 2 (léiriú) d’Acht 1999.

24. Leasú ar alt 9 (feidhmeanna an Choimisiúin) d’Acht 1999.

25. Leasú ar alt 9G (oibreacha gáis) d’Acht 1999.

26. Leasú ar alt 9H (rialacháin a bhaineann le sábháilteacht gáis)
d’Acht 1999.

27. Leasú ar alt 9J (oifigigh sábháilteachta gáis) d’Acht 1999.

Caibidil 4

Leasú ar an Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

28. Aisghairm ar alt 14 (forálacha sábháilteachta gáis a leathnú
chuig gás peitriliam leachtaithe) den Acht Fuinnimh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2006.
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[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chumhachtaí Comhlachtaí Áirithe Iasachtaí
a Fháil 1996 1996, Uimh. 22

An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 1999, Uimh. 23

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000 2000, Uimh. 27

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006 2006, Uimh. 40

An tAcht Airgeadais 1993 1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 2002 2002, Uimh. 5

An tAcht um Idirbhearta Airgeadais Cuideachtaí Áirithe
agus Comhlachtaí Eile 1992 1992, Uimh. 11

An tAcht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1971 1971, Uimh. 3

An tAcht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1982 1982, Uimh. 18

An tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta
2007 2007, Uimh. 7

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39

3



4



————————

Uimhir 11 de 2010

————————

AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA
AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH ÚSÁID BITHBHREOSLA A CHUR
CHUN CINN TUILLEADH SA STÁT AGUS CHUN NA
CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
SOLÁTHAR MÉADAITHE BITHBHREOSLA SA STÁT
TRÍ OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA LENA
gCEANGLAÍTEAR GUR BITHBHREOSLA MÉID
SONRAITHE BREOSLA LE hAGHAIDH IOMPAIR AR
BHÓITHRE; D’FHORCHUR TOBHAIGH AR
DHIÚSCAIRTÍ IOMCHUÍ BITHBHREOSLA; DO
THABHAIRT FEIDHMEANNA BREISE DON
GHNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA
CHUN AN OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA A
RIARADH; DO THABHAIRT ÉIFEACHT
D’FHORÁLACHA ÁIRITHE DE THREOIR 2009/28/CE AN
23 AIBREÁN 2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS
ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE hÚSÁID FUINNIMH Ó
FHOINSÍ IN-ATHNUAITE A CHUR CHUN CINN AGUS
LENA LEASAÍTEAR AGUS LENA nAISGHAIRTEAR,
DÁ ÉIS SIN, TREORACHA 2001/77/CE AGUS 2003/30/CE;
CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO
LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN
nGNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA
2007; DO LEASÚ AN ACHTA UM BREOSLAÍ
(SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ) 1971, AN ACHTA UM
BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ) 1982, AN ACHTA
UM RIALÁIL LEICTREACHAIS 1999 AGUS AN ACHTA
FUINNIMH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2006
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[9 Meitheamh, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla
agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 a ghairm den Acht seo.

5
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Míniú.

Oibleagáid
bhithbhreosla.
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
(2) Faoi réir fho-alt (3), tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó

laethanta a cheapfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(3) Tagann an Chuid seo, alt 3 (a mhéid a bhaineann sé le hailt
44A agus 44B (a gcuirtear iad araon isteach leis an alt 3 sin) den
Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta 2007) agus ailt
4, 5 agus 16 i ngníomh ar dháta rite an Achta seo.

2.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um an
nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta 2007.

CUID 2

Oibleagáid Bhithbhreosla

3.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid 5:

“CUID 5A

OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA

Mínithe do
Chuid 5A.

44A.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘bithbhreosla’ breosla leachtach nó
gásach le haghaidh iompair a tháirgtear as
bithmhais;

ciallaíonn ‘fógra measúnachta tobhaigh
bithbhreosla’ fógra arna thabhairt faoi alt 44Q;

tá le ‘oibleagáid bhithbhreosla’ an bhrí a shanntar
le halt 44C;

ciallaíonn ‘cuntas oibleagáide bithbhreosla’ cuntas
a shealbhaíonn páirtí faoi oibleagáid, táirgeoir
bithbhreosla nó soláthróir bithbhreosla faoi alt
44E agus forléireofar tagairtí do ‘sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla’ dá réir sin;

ciallaíonn ‘deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla’
deimhniú arna eisiúint faoi alt 44G chuig sealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla;

ciallaíonn ‘táirgeoir bithbhreosla’ duine a
tháirgeann bithbhreosla lena úsáid aige féin nó aici
féin nó lena dhíol;

ciallaíonn ‘soláthróir bithbhreosla’ duine a
sholáthraíonn bithbhreosla;

ciallaíonn ‘bithmhais’ an codán in-
bhithdhíghrádaithe de tháirgí, de dhramhaíl agus
d’iarmhair de bhunadh bitheolaíochta ón



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
talmhaíocht (lena n-áirítear substaintí plandúla
agus ainmhíocha), ón bhforaoiseacht agus ó
thionscail ghaolmhara, lena n-áirítear iascaigh
agus dobharshaothrú, mar aon leis an gcodán in-
bhithdhíghrádaithe de dhramhaíl tionscail agus
rialtais áitiúil;

ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir 2009/28/CE1 an 23
Aibreán 2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-
athnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear
agus lena n-aisghairtear, dá éis sin, Treoracha
2001/77/CE agus 2003/30/CE;

tá le ‘caiteachais’ an bhrí a shanntar le halt 36;

ciallaíonn ‘Ballstát’ stát is ball den Aontas
Eorpach agus folaíonn sé stáit is páirtithe sa
chomhaontú ar an Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine
1992, arna choigeartú leis an bprótacal a rinneadh
sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

ciallaíonn ‘mótarfheithicil’ feithicil
inneallghluaiste atá, go hiomlán nó go páirteach,
faoi chumhacht innill dócháin inmheánaigh agus
atá deartha, déanta nó modhnaithe chun go
mbeidh sí oiriúnach lena húsáid ar bhóithre;

ciallaíonn ‘páirtí faoi oibleagáid’ cuideachta ola nó
tomhaltóir ola, de réir mar a bheidh, atá faoi réir
na hoibleagáide bithbhreosla faoin gCuid seo;

ciallaíonn ‘tréimhse oibleagáide’, i ndáil leis an
oibleagáid bhithbhreosla—

(a) i gcás na chéad tréimhse oibleagáide, an
tréimhse dar tosach an lá a thagann alt
44C i ngníomh agus dar críoch an 31
Nollaig díreach i ndiaidh an lae sin,
agus

(b) i gcás gach tréimhse oibleagáide ina
dhiaidh sin, an tréimhse 12 mhí dar
tosach an 1 Eanáir agus dar críoch an
31 Nollaig díreach i ndiaidh na
tréimhse oibleagáide díreach roimhe
sin;

tá le ‘tréimhse bailíochta’, i ndáil le deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla, an bhrí a shanntar le
halt 44G;

tá le ‘táirgí peitriliam’ an bhrí a shanntar le halt 36;

tá le ‘diúscairt iomchuí bithbhreosla’ an bhrí a
shanntar le halt 44N;

ciallaíonn ‘diúscairt iomchuí breosla le haghaidh
iompair ar bhóithre’ an toirt (arna sloinneadh ina

1 IO Uimh. L140, 5.6.2009, lch16.
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
lítir) de bhreosla le haghaidh iompair ar
bhóithre—

(a) a dhéanann cuideachta ola in aon
tréimhse oibleagáide a thomhailt nó a
dhiúscairt chuig daoine sa Stát trína
dhíol nó ar shlí eile, nó

(b) a dhéanann tomhaltóir ola a thomhailt
sa Stát in aon tréimhse oibleagáide;

tá le ‘diúscairt iomchuí táirgí peitriliam’ an bhrí
chéanna atá leis i gCuid 5;

ciallaíonn ‘breosla le haghaidh iompair ar
bhóithre’ aon bhreosla leachtach nó gásach a
fhéadfar a úsáid chun cumhacht a chur, go
hiomlán nó go páirteach, faoi mhótarfheithicil cibé
acu a fhéadfar é a úsáid chun aon chríche eile
freisin nó nach bhféadfar;

ciallaíonn ‘measúnacht toirte’ measúnacht faoi alt
44O ar dhiúscairtí iomchuí bithbhreosla.

(2) Tá le focal nó le habairt a úsáidtear sa
Chuid seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir an bhrí
chéanna sa Chuid seo atá leis nó léi sa Treoir,
mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

Fachtóirí
tiontaithe.

44B.—(1) I gcás bithbhreosla nach bhfuil i
bhfoirm leachtach, déanfaidh an
Ghníomhaireacht, chun críocha na Coda seo,
fachtóir tiontaithe gáis go leacht (dá ngairtear
‘fachtóir tiontaithe’ san alt seo) a chur chun
feidhme arna ríomh ar an mbonn go soláthrófar
comparáid chothrom idir toirt aonaid bithbhreosla
i bhfoirm ghásach agus toirt aonaid breosla le
haghaidh iompair ar bhóithre i bhfoirm leachtach.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh an
Ghníomhaireacht, tar éis aon uiríll a rinneadh faoi
fho-alt (3)(a) a bhreithniú, fógra i dtaobh na
bhfachtóirí tiontaithe atá le cur chun feidhme faoi
fho-alt (1) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus ar a
láithreán gréasáin agus ar cibé modh eile is cuí leis
an nGníomhaireacht.

(3) (a) Sula bhfoilseoidh sí fachtóirí tiontaithe
faoi fho-alt (2), déanfaidh an
Ghníomhaireacht, tar éis dul i
gcomhairle leis na daoine a shonraítear
i mír (b), fógra i dtaobh na bhfachtóirí
tiontaithe beartaithe a fhoilsiú ar a
láithreán gréasáin agus ar cibé modh
eile is cuí leis an nGníomhaireacht á
iarraidh ar dhaoine uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an nGníomhaireacht i
ndáil leis na fachtóirí tiontaithe
beartaithe laistigh de 28 lá ó dháta an
fhoilsithe ar a láithreán gréasáin.



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
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Ilghnéitheacha) 2010.
(b) Chun críocha mhír (a), rachaidh an

Ghníomhaireacht i gcomhairle leo seo
a leanas—

(i) an tAire,

(ii) an tAire Airgeadais,

(iii) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil,

(iv) an Ghnı́omhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil,

(v) an tÚdarás um Chaighdeáin
Náisiúnta na hÉireann, agus

(vi) Fuinneamh Inmharthana Éireann
— Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann,

agus féadfaidh an Ghníomhaireacht
dul i gcomhairle le cibé daoine eile is
cuí léi.

Oibleagáid
bhithbhreosla.

44C.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le
diúscairtí iomchuí breosla le haghaidh iompair ar
bhóithre ar ina leith a dhlíonn cuideachta ola nó
tomhaltóir ola, de réir mar a bheidh, an tobhach a
íoc sa tréimhse oibleagáide lena mbaineann—

(a) cibé acu a íocadh nó nár íocadh an
tobhach, agus

(b) i gcás tomhaltóra ola, cibé acu atá nó
nach bhfuil an tomhaltóir ola
díolmhaithe, nó cibé acu a d’éiligh nó
nár éiligh an tomhaltóir ola díolúine,
ón tobhach de réir alt 38.

(2) Gach cuideachta ola agus tomhaltóir ola a
dhlíonn an tobhach a íoc (dá ngairtear ‘páirtí faoi
oibleagáid’ sa Chuid seo), ceanglaítear air nó
uirthi a chinntiú gur bithbhreosla méid nach lú ná
méid sonraithe dá dhiúscairt nó dá diúscairt
iomchuí breosla le haghaidh iompair ar bhóithre
lena mbaineann an t-alt seo i ngach tréimhse
oibleagáide (agus gairtear an ‘oibleagáid
bhithbhreosla’ den mhéid sin sa Chuid seo).

(3) Chun an oibleagáid bhithbhreosla a
chinneadh, déanfar an méid sonraithe, dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), a shloinneadh ina lítir
agus déanfar é a ríomh faoi threoir na nithe seo
a leanas—

(a) na diúscairtí iomchuí táirgí peitriliam le
linn na tréimhse oibleagáide lena
mbaineann ag gach páirtí faoi
oibleagáid, agus
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
(b) an ráta faoin gcéad dá bhforáiltear le

halt 44D(1).

An ráta
oibleagáide
bithbhreosla.

44D.—(1) Is é an ráta faoin gcéad dá
dtagraítear in alt 44C(3)(b)—

(a) cibé céatadán a bheidh sonraithe le
hordú faoi fho-alt (2), nó

(b) i gcás nach mbeidh aon mhéid sonraithe
amhlaidh, 4.166 faoin gcéad.

(2) (a) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, an
ráta faoin gcéad dá bhforáiltear le fo-
alt (1) a athbhreithniú agus féadfaidh
sé nó sí, faoi réir an ailt seo, tar éis aon
uiríll a rinneadh faoi fho-alt (4)(a) a
bhreithniú, foráil a dhéanamh le hordú
maidir le ráta faoin gcéad in ionad an
ráta faoin gcéad dá bhforáiltear le fo-
alt (1)(a) nó an ráta faoin gcéad a
shonraítear i bhfo-alt (1)(b).

(b) Féadfaidh an tAire ordú faoin bhfo-alt
seo a chúlghairm gan foráil a
dhéanamh maidir le ráta faoin gcéad
agus sa chás sin beidh feidhm ag an
ráta faoin gcéad a shonraítear i bhfo-
alt (1)(b).

(3) Chun críocha athbhreithnithe faoin alt seo,
tabharfaidh an tAire aird—

(a) ar éifeacht na hoibleagáide bithbhreosla
ar phraghsanna breosla sa Stát,

(b) ar na tuarascálacha a cheanglaítear a
chur faoi bhráid Choimisiún na
gComhphobal Eorpach ar dhul chun
cinn maidir le fuinneamh ó fhoinsí in-
athnuaite a chur chun cinn agus a úsáid
de bhun Airteagal 22 den Treoir, agus

(c) ar na tuarascálacha a cheanglaítear ar
Choimisiún na gComhphobal Eorpach
a chur faoi bhráid Pharlaimint na
hEorpa agus na Comhairle de bhun
Airteagal 23 den Treoir,

agus féadfaidh sé nó sí aird a thabhairt ar cibé
nithe eile is cuí leis nó léi i ndáil leis na héifeachtaí,
más ann, a bhaineann le tomhailt mhéadaithe
bithbhreosla sa Stát ar ghníomhaíochtaí
eacnamaíochta sa Stát agus ar an gcomhshaol.

(4) (a) Sula ndéanfaidh sé nó sí ordú faoi fho-
alt (2), déanfaidh an tAire, tar éis dul
i gcomhairle leis na daoine a
shonraítear i mír (b), dréacht den ordú
beartaithe a fhoilsiú ar an idirlíon agus
ar cibé modh eile is cuí leis an Aire á
iarraidh ar dhaoine uiríll i scríbhinn a
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dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis an
ordú beartaithe laistigh de 28 lá ó
dháta an fhoilsithe ar an idirlíon.

(b) Chun críocha mhír (a), rachaidh an
tAire i gcomhairle leo seo a leanas—

(i) an tAire Airgeadais,

(ii) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil,

(iii) an Ghníomhaireacht,

(iv) an Ghnı́omhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil,

(v) an tÚdarás um Chaighdeáin
Náisiúnta na hÉireann, agus

(vi) Fuinneamh Inmharthana Éireann
— Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann,

agus féadfaidh an tAire dul i
gcomhairle le cibé daoine eile is cuí leis
nó léi.

Cuntas
oibleagáide
bithbhreosla.

44E.—(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i
leith gach páirtí faoi oibleagáid, cuntas a oscailt
(dá ngairtear ‘cuntas oibleagáide bithbhreosla’ sa
Chuid seo)—

(a) laistigh de 21 lá tar éis don alt seo teacht
i ngníomh, nó

(b) laistigh de 21 lá tar éis don chuideachta
ola nó don tomhaltóir ola lena
mbaineann teacht chun bheith faoi
dhliteanas den chéad uair an tobhach
a íoc,

cibé acu is túisce.

(2) Déanfar na nithe seo a leanas a thaifeadadh
i gcuntas oibleagáide bithbhreosla:

(a) iarmhéid na ndeimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a shealbhaítear chun
creidiúna don chuntas;

(b) eisiúint, aistriú, cealú agus cúlghairm
deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla;

(c) cibé faisnéis eile a chinnfidh an
Ghníomhaireacht i ndáil leis an
oibleagáid bhithbhreosla a riaradh.

(3) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, de réir an
ailt seo agus aon rialachán arna ndéanamh faoi,
cuntas oibleagáide bithbhreosla a oscailt ar

11
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
iarratas chuig an nGníomhaireacht ó tháirgeoir
bithbhreosla nó ó sholáthróir bithbhreosla nach
páirtí faoi oibleagáid.

(4) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (3) ó
tháirgeoir bithbhreosla nó ó sholáthróir
bithbhreosla (dá ngairtear ‘an t-iarratasóir’ san alt
seo) chun cuntas oibleagáide bithbhreosla a
oscailt, beidh sé san fhoirm fhorordaithe agus
beidh ar áireamh ann—

(a) deimhniú imréitigh cánach reatha,

(b) cibé faisnéis, sonraí agus doiciméadacht
a theastóidh le réasún ón
nGníomhaireacht chun gur deimhin léi
gur táirgeoir bithbhreosla nó soláthróir
bithbhreosla an t-iarratasóir, agus

(c) cibé faisnéis, sonraí agus doiciméadacht
eile a fhorordófar.

(5) Féadfaidh an Ghníomhaireacht a iarraidh
ar iarratasóir na nithe seo a leanas a thabhairt don
Ghníomhaireacht—

(a) cibé faisnéis bhreise, sonraí breise agus
doiciméadacht bhreise a chinnfidh an
Ghníomhaireacht chun críocha
iarratais faoi fho-alt (3), agus

(b) cibé fianaise a theastóidh le réasún ón
nGníomhaireacht chun aon fhaisnéis,
sonraí nó doiciméadacht a tugadh don
Ghníomhaireacht i leith iarratais faoi
fho-alt (3) a fhíorú.

(6) Beidh iarraidh faoi fho-alt (5) i cibé foirm a
chinnfidh an Ghníomhaireacht agus sonrófar inti
tréimhse nach giorra ná 21 lá ó dháta na hiarrata
ar laistigh di a thabharfar an fhaisnéis, na sonraí,
an doiciméadacht nó an fhianaise sin, de réir mar
a bheidh, don Ghníomhaireacht.

(7) Nuair a bheidh iarratas á dhéanamh aige nó
aici faoi fho-alt (3), gan dochar d’aon chumhachtaí
eile a bheidh ag an nGníomhaireacht chuige sin,
tabharfaidh an t-iarratasóir toiliú don
Ghníomhaireacht san fhoirm fhorordaithe á
cheadú cibé rochtain a bheith ag an
nGníomhaireacht nó ag oifigeach údaraithe de
chuid na Gníomhaireachta ar áitreabh (de réir
bhrí alt 45), doiciméid, leabhair, taifid, ríomhairí
agus trealamh a theastóidh le réasún ón
nGníomhaireacht chun an fhaisnéis, na sonraí agus
an doiciméadacht a tugadh san iarratas nó aon
fhaisnéis bhreise, sonraí breise, doiciméadacht
bhreise nó fianaise a tugadh faoin alt seo a fhíorú.

(8) Féadfaidh an Ghníomhaireacht diúltú
géilleadh d’iarratas faoi fho-alt (3) chun cuntas
oibleagáide bithbhreosla a oscailt más rud é—



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
(a) nach deimhin leis an nGníomhaireacht

gur táirgeoir bithbhreosla nó soláthróir
bithbhreosla, de réir mar a bheidh, an
t-iarratasóir,

(b) go bhfuil an t-iarratas neamhiomlán,

(c) go mainníonn an t-iarratasóir aon
fhaisnéis bhreise, sonraí breise,
doiciméadacht bhreise nó fianaise a
thabhairt laistigh den tréimhse a
shonraítear in iarraidh a rinneadh faoi
fho-alt (5),

(d) go mainníonn an t-iarratasóir an toiliú
dá dtagraítear i bhfo-alt (7) a
thabhairt,

(e) go bhfuil an Ghníomhaireacht den
tuairim go bhfuil aon chuid den
fhaisnéis, de na sonraí nó den
doiciméadacht a tugadh san iarratas nó
aon fhaisnéis bhreise, sonraí breise,
doiciméadacht bhreise nó fianaise a
tugadh faoin alt seo míchruinn, nó

(f) gur sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla an t-iarratasóir cheana
féin.

(9) Má bheartaíonn an Ghníomhaireacht diúltú
d’iarratas faoi fho-alt (3), tabharfaidh sí fógra don
iarratasóir i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht—

(a) ina sonrófar na forais ar a mbeartaítear
diúltú don iarratas, agus

(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go
bhféadfaidh sé nó sí, laistigh de 21 lá
ó dháta an fhógra, uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an
nGníomhaireacht—

(i) ina léireofar cén fáth gur chóir
géilleadh don iarratas, nó

(ii) ina gceartófar an fhaisnéis, na
sonraí nó an doiciméadacht a
tugadh san iarratas nó aon
fhaisnéis bhreise, sonraí breise,
doiciméadacht bhreise nó fianaise
a tugadh faoin alt seo,

nó ina ndéanfar an dá rud sin araon.

(10) Tráth nach déanaí ná 21 lá ó dháta an
fhógra faoi fho-alt (9), féadfaidh an t-iarratasóir
uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an
nGníomhaireacht—
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha
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(a) ina léireofar cén fáth gur chóir géilleadh

don iarratas, nó

(b) ina gceartófar an fhaisnéis, na sonraí nó
an doiciméadacht a tugadh san iarratas
nó aon fhaisnéis bhreise, sonraí breise,
doiciméadacht bhreise nó fianaise a
tugadh faoin alt seo,

nó ina ndéanfar an dá rud sin araon.

(11) Ní fhéadfaidh an Ghníomhaireacht diúltú
d’iarratas faoi fho-alt (3) ach amháin tar éis aon
uiríll a rinne an t-iarratasóir de réir fho-alt (10)
a bhreithniú.

(12) Má dhiúltaíonn an Ghníomhaireacht
d’iarratas faoi fho-alt (3), déanfaidh sí, a luaithe is
indéanta le réasún, fógra i dtaobh an diúltaithe a
thabhairt don iarratasóir i cibé foirm a chinnfidh
an Ghníomhaireacht agus beidh ráiteas san fhógra
ina leagfar amach na cúiseanna leis an diúltú.

(13) (a) Maidir le hiarratasóir arb éagóir leis nó
léi breith ón nGníomhaireacht faoi
fho-alt (11) diúltú d’iarratas faoi fho-
alt (3), féadfaidh sé nó sí, laistigh de 21
lá dar tosach an lá a thugtar an fógra
faoi fho-alt (12) don iarratasóir,
achomharc a dhéanamh chuig an Aire
in aghaidh na breithe trí fhógra
achomhairc i scríbhinn a thabhairt don
Aire ina ndéanfar—

(i) ainm agus seoladh an iarratasóra a
lua,

(ii) ráiteas a thabhairt maidir leis na
príomhfhorais chun breith na
Gníomhaireachta a chonspóid
agus maidir leis na hargóintí atá
mar thaca leis na forais sin, agus

(iii) sceideal a thabhairt ina liostaítear
na doiciméid go léir atá i gceangal
leis an bhfógra achomhairc.

(b) Tabharfaidh iarratasóir cóip den fhógra
achomhairc dá dtagraítear i mír (a)
don Ghníomhaireacht.

(c) Déanfaidh an tAire an t-achomharc a
bhreithniú de réir na nósanna imeachta
forordaithe agus, de réir mar is cuí leis
an Aire, an fógra i dtaobh diúltú a
chealú nó a dhaingniú.

(d) A luaithe is indéanta le réasún,
déanfaidh an tAire fógra a thabhairt i
scríbhinn don iarratasóir agus don
Ghníomhaireacht faoina bhreith nó
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faoina breith agus faoi na cúiseanna
leis an mbreith.

(e) Is breith chríochnaitheach breith ón
Aire ar achomharc faoin alt seo agus
beidh sí ina ceangal ar an iarratasóir
agus ar an nGníomhaireacht.

(14) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun críocha an ailt seo lena ndéanfar foráil maidir
le gach ceann nó le haon cheann díobh seo a
leanas:

(a) an fhoirm ina ndéanfar iarratas faoi fho-
alt (3), lena n-áirítear ar mhodh
leictreonach;

(b) an fhaisnéis, na sonraí agus an
doiciméadacht atá le bheith in iarratas
faoi fho-alt (3);

(c) foirm an toilithe, agus a mbeidh sa
toiliú, a thabharfaidh an t-iarratasóir
faoi fho-alt (7) chun críocha iarratais
faoi fho-alt (3);

(d) na nósanna imeachta atá le leanúint
chun críocha achomhairc chuig an Aire
faoi fho-alt (13);

(e) cibé nithe eile is dóigh leis an Aire is gá
agus is cuí maidir le hiarratas faoi fho-
alt (3) nó maidir le hachomharc chuig
an Aire faoi fho-alt (13).

(15) Déanann duine cion más rud é go dtugann
sé nó sí faisnéis faoin alt seo nó faoi aon rialacháin
arna ndéanamh faoi agus—

(a) go ndéanann sé nó sí, go feasach, aon
ráiteas nó uiríoll (cibé acu i scríbhinn
nó ó bhéal) is eol dó nó di a bheith
bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha, nó

(b) go gceileann sé nó sí aon fhíoras
ábhartha go feasach, nó

(c) go ndéanann sé nó sí aon fhaisnéis,
sonraí, doiciméadacht nó fianaise is eol
dó nó di a bheith bréagach i bponc
ábhartha a thabhairt ar aird nó a chur
ar fáil, nó a chur faoi deara nó a
cheadú go feasach an céanna a
thabhairt ar aird nó a chur ar fáil.

(16) San alt seo, ciallaíonn ‘deimhniú imréitigh
cánach’ deimhniú faoi alt 1095 (arna ionadú le halt
127(b) den Acht Airgeadais 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997.
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Cuntais
oibleagáide
bithbhreosla a
bhainistiú.

44F.—(1) Ar chuntas oibleagáide bithbhreosla
a oscailt faoi alt 44E(1) nó ar ghéilleadh d’iarratas
faoi alt 44E(3) chun cuntas oibleagáide
bithbhreosla a oscailt, eiseoidh an
Ghníomhaireacht uimhir chuntais chuig an
sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla i leith
an chuntais oibleagáide bithbhreosla lena
mbaineann.

(2) Déanfar cuntais oibleagáide bithbhreosla a
oscailt agus a chothabháil i bhfoirm leictreonach
nó i cibé foirm eile a chinnfidh an
Ghníomhaireacht nó sa dá fhoirm agus de réir cibé
nósanna imeachta a chinnfidh an
Ghníomhaireacht chun críocha na nithe seo a
leanas, ach ní gá gurb iad na nithe sin amháin a
bheidh i gceist—

(a) cuntais a oscailt, a chothabháil agus a
dhúnadh, agus

(b) deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a eisiúint, a aistriú, a
chealú agus a chúlghairm agus chun
críocha aon fheidhmeanna eile de
chuid na Gníomhaireachta faoin Acht
seo a bhaineann leis an oibleagáid
bhithbhreosla a riaradh.

Deimhnithe
um oibleagáid
bhithbhreosla.

44G.—(1) Ar iarratas chuici ó shealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla, déanfaidh an
Ghníomhaireacht, faoi réir an t-alt seo agus aon
rialacháin arna ndéanamh faoi a bheith
comhlíonta, i leith gach lítir de bhithbhreosla arna
dhiúscairt trína dhíol nó ar shlí eile sa Stát ag an
sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla le linn
na tréimhse oibleagáide lena mbaineann—

(a) 2 dheimhniú a eisiúint i gcás cibé
bithbhreoslaí a gcinnfidh an
Ghníomhaireacht ó am go ham, de réir
an ailt seo, go bhfuil siad incháilithe
amhlaidh tar éis di í féin a shásamh gur
féidir a mheas gur dramhaíl, iarmhar,
ábhar ceallalóis neamhbhia, ábhar
ceallalóis adhmaid nó algaí, atá in-
bhithdhíghrádaithe, an t-ábhar a
úsáidtear chun na bithbhreoslaí lena
mbaineann a tháirgeadh, agus

(b) deimhniú amháin a eisiúint i gcás gach
bithbhreosla eile,

agus, sa Chuid seo, gairtear ‘deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla’ de gach deimhniú den
sórt sin.

(2) Déanfar iarratas ar dheimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla san fhoirm fhorordaithe
agus beidh ann an fhaisnéis fhorordaithe, na sonraí
forordaithe agus an doiciméadacht fhorordaithe.
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(3) Féadfar iarratas ar dheimhniú um

oibleagáid bhithbhreosla a dhéanamh aon tráth le
linn na tréimhse oibleagáide ina ndearnadh an
bithbhreosla a dhiúscairt ar an tslí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) ach in aon chás tráth nach déanaí ná
21 lá tar éis dheireadh na tréimhse oibleagáide sin.

(4) In iarratas ar dheimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla, beidh ráiteas san fhoirm
fhorordaithe ón sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla lena mbaineann ina mbeidh an
fhaisnéis fhorordaithe, na sonraí forordaithe agus
an doiciméadacht fhorordaithe agus ina luafar gur
chomhlíon sé nó sí—

(a) na critéir inmharthanachta le haghaidh
bithbhreoslaí agus bithleachtanna a
leagtar amach i míreanna 2 go 6
d’Airteagal 17 den Treoir, agus

(b) aon cheanglais maidir le comhlíonadh
na gcritéar inmharthanachta sin a
fhíorú chun críocha Airteagal 18 den
Treoir.

(5) In iarratas ar dheimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla, beidh dearbhú san fhoirm
fhorordaithe ón sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla—

(a) go bhfuil an fhaisnéis, na sonraí agus an
doiciméadacht atá san iarratas cruinn
fíor de réir mar is fearr is eol dó nó di
agus mar a chreideann sé nó sí,

(b) go gcomhlíonann an bithbhreosla is
ábhar don iarratas cibé caighdeáin
íosta i ndáil leis an mbithbhreosla lena
mbaineann a fhorordóidh an tAire faoi
alt 44X, agus

(c) nach ndearnadh an bithbhreosla is
ábhar don iarratas a áireamh roimhe
sin faoi chomhair urscaoileadh na
hoibleagáide fuinnimh in-athnuaite a
bhfuil feidhm aici in aon Bhallstát, lena
n-áirítear an Stát.

(6) Is coinníoll a ghabhfaidh le deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla a eisítear faoin alt seo go
ndéanfaidh an sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla ar eisíodh an deimhniú chuige nó
chuici alt 44L a chomhlíonadh i leith deimhnithe
a chealú.

(7) Ní eiseoidh an Ghníomhaireacht deimhniú
um oibleagáid bhithbhreosla faoin alt seo mura
rud é gur íoc an sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla aon mhéid a bhí dlite agus ag dul don
Ghníomhaireacht faoin gCuid seo i leith aon
dliteanais a eascraíonn i leith an mhuirir
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imcheannaigh faoi alt 44J nó i leith an tobhaigh
bithbhreosla, de réir mar a bheidh.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun críocha an ailt seo lena ndéanfar foráil maidir
le gach ceann nó le haon cheann díobh seo a
leanas:

(a) an fhoirm ina ndéanfar iarratas ar
dheimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla, lena n-áirítear ar
mhodh leictreonach, de réir mar is cuí;

(b) an fhaisnéis, na sonraí agus an
doiciméadacht atá le bheith in iarratas
ar dheimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla, lena n-áirítear cineál,
nádúr, agus cainníocht an
bhithbhreosla is ábhar don iarratas,
ach ní gá gurb iad na nithe sin amháin
a bheidh i gceist;

(c) foirm an ráitis, agus a mbeidh sa ráiteas,
atá le déanamh chun críocha fho-alt
(4), agus an fhaisnéis, na sonraí agus
an doiciméadacht atá le bheith sa
ráiteas sin chun na gcríoch sin;

(d) foirm an dearbhaithe, agus a mbeidh sa
dearbhú, atá le déanamh chun críocha
fho-alt (5).

(9) Chun críocha an ailt seo, eisíonn an
Ghníomhaireacht deimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla chuig sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla trína thaifeadadh gur creidiúnaíodh
deimhniú don chuntas oibleagáide bithbhreosla
lena mbaineann.

(10) Beidh deimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla bailí ar feadh chomhiomlán na
tréimhse (dá ngairtear an ‘tréimhse bailíochta’ sa
Chuid seo) arb éard atá inti—

(a) an tréimhse dar tosach an chéad lá den
tréimhse oibleagáide inar diúscraíodh
an bithbhreosla ar an tslí dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) go dtí deireadh na
tréimhse oibleagáide sin, agus

(b) an tréimhse 2 bhliain díreach tar éis
dheireadh na tréimhse oibleagáide sin.

(11) (a) Sula ndéanfaidh sí cinneadh maidir le
hincháilitheacht aon bhithbhreosla
chun críocha fho-alt (1)(a), rachaidh
an Ghníomhaireacht i gcomhairle leis
na daoine a shonraítear i mír (b) agus
féadfaidh sí dul i gcomhairle le cibé
daoine eile is cuí léi d’fhonn í féin a
shásamh gur féidir a mheas gur
dramhaíl, iarmhar, ábhar ceallalóis
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neamhbhia, ábhar ceallalóis adhmaid
nó algaí, atá in-bhithdhíghrádaithe, an
t-ábhar a úsáidtear chun an
bithbhreosla lena mbaineann a
tháirgeadh.

(b) Chun críocha mhír (a), rachaidh an
Ghníomhaireacht i gcomhairle leo seo
a leanas—

(i) an tÚdarás um Chaighdeáin
Náisiúnta na hÉireann,

(ii) Fuinneamh Inmharthana Éireann
— Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann,

(iii) an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil, agus

(iv) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil.

(12) Más rud é, tar éis comhairle a ghlacadh
faoi fho-alt (11), go bhfuil an Ghníomhaireacht
sásta chun na críche a shonraítear i mír (a) d’fho-
alt (11), foilseoidh an Ghníomhaireacht dréacht
den chinneadh beartaithe ar a láithreán gréasáin
agus ar cibé modh eile is cuí leis an
nGníomhaireacht á iarraidh ar dhaoine uiríll i
scríbhinn a dhéanamh chuig an nGníomhaireacht
i ndáil leis an gcinneadh beartaithe laistigh de 28
lá ó dháta an fhoilsithe ar a láithreán gréasáin.

(13) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis
aon uiríll a rinneadh faoi fho-alt (12) a bhreithniú,
fógra faoina cinneadh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil
agus ar a láithreán gréasáin agus ar cibé modh eile
is cuí leis an nGníomhaireacht.

(14) Coimeádfaidh agus cothabhálfaidh an
Ghníomhaireacht liosta de bhithbhreoslaí a
ndéantar cinneadh ina leith chun críocha fho-alt
(1)(a) agus foilseoidh sí an liosta ar a láithreán
gréasáin agus ar cibé modh eile is cuí leis an
nGníomhaireacht.

(15) Déanann duine cion más rud é go dtugann
sé nó sí faisnéis faoin alt seo nó faoi aon rialacháin
arna ndéanamh faoi agus—

(a) go ndéanann sé nó sí, go feasach, aon
ráiteas nó uiríoll (cibé acu i scríbhinn
nó ó bhéal) is eol dó nó di a bheith
bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha, nó

(b) go gceileann sé nó sí aon fhíoras
ábhartha go feasach, nó

(c) go ndéanann sé nó sí aon fhaisnéis,
sonraí nó doiciméadacht is eol dó nó di
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a bheith bréagach i bponc ábhartha a
thabhairt ar aird nó a chur ar fáil, nó a
chur faoi deara nó a cheadú go feasach
an céanna a thabhairt ar aird nó a chur
ar fáil.

Ráiteas
cuntais.

44H.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an
Ghníomhaireacht, laistigh de 14 lá tar éis
dheireadh gach tréimhse 3 mhí, ráiteas i cibé foirm
a chinnfidh an Ghníomhaireacht a thabhairt do
gach sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla
ina sonrófar—

(a) an líon deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla (más ann) a
shealbhaítear chun creidiúna don
chuntas oibleagáide bithbhreosla lena
mbaineann ar dháta an ráitis,

(b) dáta gach deimhnithe den sórt sin, agus

(c) cibé sonraí eile maidir le gach deimhniú
den sórt sin a chinnfidh an
Ghníomhaireacht.

(2) Déanfar an chéad ráiteas den sórt sin dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a thabhairt laistigh de 14
lá tar éis dheireadh na chéad tréimhse 3 mhí dar
tosach an dáta a thagann an t-alt seo i ngníomh.

(3) Ar iarraidh i scríbhinn a fháil ó shealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla, déanfaidh an
Ghníomhaireacht, a luaithe is indéanta le réasún,
ráiteas a eisiúint i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht ina sonrófar an líon deimhnithe
um oibleagáid bhithbhreosla (más ann) a
shealbhaítear chun creidiúna do chuntas
oibleagáide bithbhreosla an tsealbhóra cuntais sin
agus dáta gach deimhnithe den sórt sin.

Oibleagáid
bhithbhreosla a
chomhlı́onadh.

44I.—(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht fógra
i cibé foirm a chinnfidh an Ghníomhaireacht a
thabhairt do gach páirtí faoi oibleagáid laistigh de
35 lá tar éis dheireadh na tréimhse oibleagáide
lena mbaineann i dtaobh na nithe seo a leanas—

(a) an oibleagáid bhithbhreosla a
bhaineann leis an bpáirtí faoi
oibleagáid don tréimhse sin, agus

(b) an líon deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla (más ann) a
shealbhaítear chun creidiúna don
chuntas oibleagáide bithbhreosla lena
mbaineann agus a fhéadfar a áireamh
faoi chomhair urscaoileadh na
hoibleagáide bithbhreosla don
tréimhse sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(b), beidh luach ar
gach deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla is
comhionann le luach lítir amháin den mhéid
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sonraithe arna ríomh de réir alt 44C(3) chun an
oibleagáid bhithbhreosla a chinneadh.

(3) Laistigh de 28 lá tar éis dháta an fhógra faoi
fho-alt (1), déanfaidh gach páirtí faoi oibleagáid,
chun an oibleagáid bhithbhreosla a urscaoileadh,
fógra i cibé foirm a chinnfidh an Ghníomhaireacht
a thabhairt don Ghníomhaireacht ina sonrófar,
faoi threoir cibé sonraí a chinnfidh an
Ghníomhaireacht, na deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a shealbhaítear chun creidiúna don
chuntas oibleagáide bithbhreosla lena mbaineann
agus atá le háireamh faoi chomhair urscaoileadh
na hoibleagáide bithbhreosla ar tugadh fógra
fúithi faoi fho-alt (1).

(4) I gcás go mainníonn páirtí faoi oibleagáid
fógra a thabhairt don Ghníomhaireacht laistigh
den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (3) faoin líon
deimhnithe um oibleagáid bhithbhreosla atá le
háireamh amhlaidh, cinnfidh an Ghníomhaireacht
cad iad na deimhnithe, a shealbhaítear chun
creidiúna don chuntas oibleagáide bithbhreosla
lena mbaineann, atá le háireamh amhlaidh de réir
ord na ndátaí a eisíodh na deimhnithe sin agus, a
luaithe is indéanta le réasún, déanfaidh sí fógra dá
réir sin a thabhairt don pháirtí faoi oibleagáid i
cibé foirm a chinnfidh an Ghníomhaireacht.

(5) Chun críocha an ailt seo, déanfar an
oibleagáid bhithbhreosla ar tugadh fógra fúithi
faoi fho-alt (1) a urscaoileadh trí na deimhnithe
um oibleagáid bhithbhreosla atá le háireamh faoi
fho-alt (3) nó (4), de réir mar is cuí, faoi chomhair
urscaoileadh na hoibleagáide bithbhreosla ar
tugadh fógra fúithi amhlaidh a thaifeadadh mar
dhochar sa chuntas oibleagáide bithbhreosla lena
mbaineann.

(6) (a) Faoi réir mhír (b), féadfar deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla, nach mbeidh
a thréimhse bailíochta caite, a áireamh
faoi chomhair urscaoileadh na
hoibleagáide bithbhreosla ar tugadh
fógra fúithi faoi fho-alt (1) agus atá ar
an bpáirtí faoi oibleagáid a ndéantar an
deimhniú a chreidiúint dá chuntas nó
dá cuntas oibleagáide bithbhreosla
d’aon tréimhse oibleagáide i ndiaidh
na tréimhse oibleagáide ar eisíodh an
deimhniú ina leith.

(b) Maidir le deimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla dá dtagraítear i mír (a),
ní fhéadfar é a áireamh d’fhonn níos
mó ná 25 faoin gcéad de mhéid na
hoibleagáide bithbhreosla ar tugadh
fógra fúithi faoi fho-alt (1) don pháirtí
faoi oibleagáid a urscaoileadh i leith na
tréimhse oibleagáide sin ina dhiaidh
sin.
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(7) Ní fhéadfar deimhniú um oibleagáid

bhithbhreosla a shealbhaítear chun creidiúna do
chuntas oibleagáide bithbhreosla a áireamh faoi
chomhair urscaoileadh na hoibleagáide
bithbhreosla ar tugadh fógra fúithi fho-alt (1) i
leith aon tréimhse oibleagáide roimh thréimhse
bailíochta an deimhnithe lena mbaineann.

Oibleagáid
bhithbhreosla
a urscaoileadh
trí íocaíocht.

44J.—(1) I gcás nach ndéantar an oibleagáid
bhithbhreosla ar tugadh fógra fúithi faoi fho-alt
(1) d’alt 44I a urscaoileadh, go hiomlán nó go
páirteach, i leith an pháirtí faoi oibleagáid lena
mbaineann, de réir fho-alt (3) den alt sin agus sa
tréimhse a shonraítear san fho-alt sin, nó, de réir
mar a bheidh, faoi fho-alt (4) den alt sin, déanfaidh
an páirtí faoi oibleagáid méid i leith an easnaimh
(dá ngairtear an ‘muirear imcheannaigh’ san alt
seo) a íoc leis an nGníomhaireacht arna ríomh de
réir na foirmle—

X × Y

i gcás—

gurb é X an méid den oibleagáid bhithbhreosla ar
tugadh fógra fúithi faoi alt 44I(1) atá gan
urscaoileadh, agus

gurb é Y an praghas in aghaidh an lítir de
bhithbhreosla arna fhorordú de réir an ailt
seo (dá ngairtear an ‘praghas imcheannaigh’
san alt seo).

(2) Chun críocha fho-alt (1), déanfaidh an
Ghníomhaireacht fógra i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht a thabhairt don pháirtí faoi
oibleagáid lena mbaineann laistigh de 28 lá tar éis
dheireadh na tréimhse a shonraítear in alt 44I(3),
ar fógra é ina luafar—

(a) an méid den oibleagáid bhithbhreosla ar
tugadh fógra fúithi faoi alt 44I(1) atá
gan urscaoileadh, cibé acu go hiomlán
nó go páirteach,

(b) méid an mhuirir imcheannaigh i leith an
mhéid den oibleagáid bhithbhreosla
atá gan urscaoileadh,

(c) an dáta faoina bhfuil an muirear
imcheannaigh le híoc, ar dáta é nach
luaithe ná 28 lá tar éis dháta an
fhógra, agus

(d) na hiarmhairtí a bheidh ann mura
n-íocfar an muirear imcheannaigh de
réir an ailt seo, lena n-áirítear an méid
a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí,
ús a thabhú ar an méid agus táille as
urscaoileadh déanach a íoc.
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(3) Mura ndéantar iomlán an mhuirir

imcheannaigh ar tugadh fógra faoi faoi fho-alt (2),
nó aon chuid den mhuirear sin, a íoc ar an dáta a
sonraítear san fhógra gurb é an dáta é faoina
bhfuil an muirear imcheannaigh le híoc, nó roimh
an dáta sin, fabhraíonn ús ar an méid nár íocadh
de réir an ráta arna fhorordú faoin alt seo ón dáta
sin go dtí an dáta íoca.

(4) Féadfaidh an Ghníomhaireacht aon mhéid
atá dlite agus ag dul di faoin alt seo i leith an
mhuirir imcheannaigh agus aon ús a d’fhabhraigh
ar an méid sin a ghnóthú mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón bpáirtí faoi
oibleagáid a bhfuil sé iníoctha aige nó aici.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
lena ndéanfar foráil maidir le gach ceann nó le
haon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) faoi réir fho-alt (7) agus tar éis aon uiríll
a rinneadh faoi mhír (a)(ii) den fho-alt
sin a bhreithniú agus faoi réir toiliú
roimh ré ón Aire Airgeadais, méid an
phraghais imcheannaigh, nó aon athrú
ar an méid sin ó am go ham, agus aird
á tabhairt—

(i) ar na margadhphraghsanna ar
bhreosla le haghaidh iompair ar
bhóithre agus ar an éifeacht atá ag
leibhéal an phraghais
imcheannaigh ar na
margadhphraghsanna sin,

(ii) ar bhithbhreosla a bheith ar fáil ar
mórdhíol agus ar
mhargadhphraghsanna air, agus

(iii) ar leibhéal an phraghais
imcheannaigh is gá le haghaidh
oibriú éifeachtach na
hoibleagáide bithbhreosla;

(b) faoi réir alt 44V, an ráta úis ar
mhéideanna de mhuirear
imcheannaigh nach n-íocfar nuair a
bheidh siad dlite;

(c) méid na táille as urscaoileadh déanach.

(6) Déanfar aon airgead a fhaigheann an
Ghníomhaireacht faoin alt seo a íoc leis an
Státchiste.

(7) (a) Sula ndéanfaidh an tAire aon rialacháin
lena ndéanfar foráil maidir le méid an
phraghais imcheannaigh, nó maidir le
haon athrú ar an méid sin ó am go
ham—
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(i) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis

na daoine a shonraítear i mír (b)
agus féadfaidh sé nó sí dul i
gcomhairle le cibé daoine eile is
cuí leis nó léi, agus

(ii) tar éis comhairle a ghlacadh faoi
fhomhír (i), tabharfaidh sé nó sí
fógra 3 mhí ar a laghad maidir leis
na rialacháin bheartaithe trí
fhógra a fhoilsiú ar an idirlíon
agus ar cibé modh eile is cuí leis
an Aire á iarraidh ar dhaoine uiríll
i scríbhinn a dhéanamh chuig an
Aire i ndáil leis na rialacháin
bheartaithe laistigh de 28 lá ó
dháta an fhoilsithe ar an idirlíon.

(b) Chun críocha mhír (a), rachaidh an
tAire i gcomhairle leo seo a leanas—

(i) an tAire Airgeadais,

(ii) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil,

(iii) an Ghníomhaireacht,

(iv) an Ghnı́omhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil,

(v) an tÚdarás um Chaighdeáin
Náisiúnta na hÉireann, agus

(vi) Fuinneamh Inmharthana Éireann
— Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann.

Deimhnithe
um oibleagáid
bhithbhreosla
a aistriú.

44K.—(1) Faoi réir an ailt seo agus aon
rialachán arna ndéanamh faoi, féadfar deimhnithe
um oibleagáid bhithbhreosla a aistriú ón sealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla a bhfuil na
deimhnithe creidiúnaithe dá chuntas nó dá cuntas
chuig sealbhóir eile cuntais oibleagáide
bithbhreosla.

(2) I gcás go mbeartaíonn sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla deimhnithe um
oibleagáid bhithbhreosla a aistriú chuig sealbhóir
eile cuntais oibleagáide bithbhreosla, tabharfaidh
sé nó sí fógra don Ghníomhaireacht i cibé foirm a
chinnfidh an Ghníomhaireacht i dtaobh na nithe
seo a leanas—

(a) ainm agus uimhir chuntais an tsealbhóra
cuntais oibleagáide bithbhreosla a
bheartaíonn deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a aistriú (dá ngairtear
‘an t-aistreoir’ san alt seo),
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(b) ainm agus uimhir chuntais an tsealbhóra
cuntais oibleagáide bithbhreosla a
mbeartaítear na deimhnithe um
oibleagáid bhithbhreosla a aistriú
chuige nó chuici (dá ngairtear ‘an
t-aistrí’ san alt seo),

(c) uimhir agus dáta gach deimhnithe um
oibleagáid bhithbhreosla lena
mbaineann,

(d) dáta beartaithe an aistrithe, agus

(e) cibé nithe eile a chinnfidh an
Ghníomhaireacht.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an nGníomhaireacht, rialacháin a dhéanamh
lena ndéanfar foráil maidir leis na nithe seo a
leanas—

(a) na coinníollacha ar faoina réir a
fhéadfar aistriú a dhéanamh faoin alt
seo, lena n-áirítear an líon íosta agus
uasta deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a fhéadfaidh aon
sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla a aistriú le linn aon
tréimhse oibleagáide, agus

(b) cibé nithe eile is cuí leis an Aire i ndáil
le deimhnithe um oibleagáid
bhithbhreosla a aistriú.

(4) Chun críocha an ailt seo, déanfar aistriú trí
na deimhnithe um oibleagáid bhithbhreosla a
aistreofar amhlaidh a thaifeadadh mar dhochar i
gcuntas oibleagáide bithbhreosla an aistreora agus
mar shochar i gcuntas oibleagáide bithbhreosla
an aistrí.

(5) Ní dhéanfaidh an Ghníomhaireacht aistriú
ar aon deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla—

(a) a bhfuil a thréimhse bailíochta caite, nó

(b) is ábhar d’fhógra cúlghairme faoi alt
44M nach bhfuil éifeacht leis faoin alt
sin fós.

(6) Tá feidhm ag an gCuid seo ar gach slí
maidir le deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla
arna aistriú faoin alt seo mar atá feidhm aici
maidir le deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla
arna eisiúint faoi alt 44G agus féadfaidh an t-aistrí
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla arna aistriú
amhlaidh a áireamh faoi chomhair urscaoileadh na
hoibleagáide bithbhreosla ar tugadh fógra fúithi
don aistrí faoi alt 44I(1).
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Deimhniú um
oibleagáid
bhithbhreosla
a chealú i gcás
bithbhreosla a
onnmhairiú as
an Stát.

44L.—(1) I gcás go ndéantar bithbhreosla a
onnmhairiú as an Stát, ar bithbhreosla é ar eisíodh
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla ina leith
faoi alt 44G, déanfaidh an sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla ar eisíodh an deimhniú
chuige nó chuici iarratas chuig an
nGníomhaireacht chun an deimhniú sin a chealú,
cibé acu a aistríodh nó nár aistríodh an deimhniú
chuig sealbhóir eile cuntais oibleagáide
bithbhreosla faoi alt 44K roimh an dáta, nó tar éis
an dáta, a onnmhairíodh an bithbhreosla
amhlaidh.

(2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) laistigh de
28 lá tar éis an dáta a onnmhairíodh an
bithbhreosla amhlaidh—

(a) i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht chun na críche sin,
lena n-áirítear ar mhodh leictreonach,
de réir mar is cuí, agus

(b) ina mbeidh cibé faisnéis, sonraí agus
doiciméadacht a theastóidh le réasún
ón nGníomhaireacht chun críocha an
ailt seo agus a bhaineann le
honnmhairiú an bhithbhreosla lena
mbaineann as an Stát.

(3) Féadfaidh an Ghníomhaireacht a iarraidh
ar iarratasóir na nithe seo a leanas a thabhairt don
Ghníomhaireacht—

(a) cibé faisnéis bhreise, sonraí breise agus
doiciméadacht bhreise a chinnfidh an
Ghníomhaireacht chun críocha
iarratais faoi fho-alt (1), agus

(b) cibé fianaise a theastóidh le réasún ón
nGníomhaireacht chun aon fhaisnéis,
sonraí nó doiciméadacht a tugadh don
Ghníomhaireacht i leith iarratais faoi
fho-alt (1) a fhíorú.

(4) Beidh iarraidh faoi fho-alt (3) i cibé foirm a
chinnfidh an Ghníomhaireacht agus sonrófar inti
tréimhse nach giorra ná 21 lá ó dháta na hiarrata
ar laistigh di a thabharfar an fhaisnéis, na sonraí,
an doiciméadacht nó an fhianaise sin, de réir mar
a bheidh, don Ghníomhaireacht.

(5) I gcás go ndéantar iarratas faoi fho-alt (1)
chun deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla a
chealú, déanfaidh an Ghníomhaireacht, a luaithe
is indéanta le réasún, i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht—

(a) a admháil go bhfuarthas an t-iarratas,
agus

(b) i gcás gur aistríodh an deimhniú faoi alt
44K, fógra a thabhairt don sealbhóir
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cuntais oibleagáide bithbhreosla ar
aistríodh é chuige nó chuici amhlaidh.

(6) Scoirfidh an deimhniú de bheith bailí ar
dháta na hadmhála agus, de réir mar is cuí, ar
dháta an fhógra faoi fho-alt (5) agus déanfar an
deimhniú a chealú trí dhochar a thaifeadadh dá
réir sin sa chuntas oibleagáide bithbhreosla a
bhfuil an deimhniú creidiúnaithe dó ar dháta an
fhógra.

Deimhnithe
um oibleagáid
bhithbhreosla
a chúlghairm.

44M.—(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla a
chúlghairm más rud é—

(a) gur ciontaíodh an sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla i gcion faoi
alt 44E, 44G nó 44U,

(b) gur mhainnigh an sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla ar eisíodh an
deimhniú chuige nó chuici faoi alt 44G
an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (6)
den alt sin a chomhlíonadh,

(c) i dtuairim na Gníomhaireachta, go
bhfuarthas an deimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla trí chalaois nó
mífhaisnéis,

(d) i dtuairim na Gníomhaireachta, go raibh
aon fhaisnéis, sonraí nó doiciméadacht
a soláthraíodh i leith an iarratais ar an
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla,
nó i leith aistriú an deimhnithe um
oibleagáid bhithbhreosla, bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha, nó

(e) gur eisíodh nó gur aistríodh an
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla
de bhua earráide riaracháin.

(2) Sula ndéanfaidh sí deimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla a chúlghairm faoin alt seo,
déanfaidh an Ghníomhaireacht fógra, i cibé foirm
a chinnfidh an Ghníomhaireacht, á rá go bhfuil
beartaithe aici an deimhniú a chúlghairm agus
maidir leis na cúiseanna lena bhfuil beartaithe aici,
a thabhairt don sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla ar eisíodh an deimhniú chuige nó
chuici faoi alt 44G agus, de réir mar is cuí, i gcás
gur aistríodh an deimhniú lena mbaineann faoi alt
44K, don sealbhóir cuntais ar aistríodh an
deimhniú chuige nó chuici amhlaidh agus a bhfuil
an deimhniú creidiúnaithe dá chuntas nó dá cuntas
oibleagáide bithbhreosla ar dháta an fhógra.

(3) Déarfar san fhógra faoi fho-alt (2) go
bhféadfar uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an
nGníomhaireacht, tráth nach déanaí ná 21 lá tar
éis dháta an fhógra, i ndáil leis an togra cúlghairm
a dhéanamh.
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(4) Más rud é, tar éis 21 lá a bheith caite ó

dháta an fhógra faoi fho-alt (2) agus tar éis aon
uiríll a rinneadh chuici faoi fho-alt (3) a
bhreithniú, go dtabharfaidh an Ghníomhaireacht
breith an deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla a
chúlghairm, déanfaidh sí fógra maidir lena breith
agus maidir leis na cúiseanna leis an mbreith a
thabhairt, i cibé foirm a chinnfidh an
Ghníomhaireacht, don sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla agus, de réir mar is cuí, i
gcás gur aistríodh an deimhniú lena mbaineann
faoi alt 44K, don sealbhóir cuntais ar aistríodh an
deimhniú chuige nó chuici amhlaidh agus a bhfuil
an deimhniú creidiúnaithe dá chuntas nó dá cuntas
oibleagáide bithbhreosla ar dháta an fhógra.

(5) Féadfaidh sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla a fhaigheann fógra faoi fho-alt (4)
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i
gcoinne na breithe laistigh de thréimhse 21 lá dar
tosach an dáta a fhaightear an fógra sin.

(6) Ar achomharc ón sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla lena mbaineann an
bhreith a éisteacht, féadfaidh an Chúirt Dúiche—

(a) ordú a dhéanamh lena ndaingneofar nó
lena gcuirfear ar ceal breith na
Gníomhaireachta an deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla a chúlghairm,

(b) ordú a dhéanamh lena dtarchuirfear
breith na Gníomhaireachta an
deimhniú um oibleagáid bhithbhreosla
a chúlghairm chun na
Gníomhaireachta, le hordacháin nó dá
n-éagmais, le go ndéanfaidh sí í a
athbhreithniú agus le go dtabharfar
breith nua, nó

(c) aon ordú eile a dhéanamh is dóigh léi is
cóir agus is cothromasach sna
himthosca.

(7) I gcás nach ndéantar aon achomharc faoi
fho-alt (5), beidh éifeacht le breith na
Gníomhaireachta tar éis dheireadh na tréimhse a
shonraítear san fho-alt sin.

(8) I gcás go ndéantar achomharc faoi fho-alt
(5), beidh breith na Gníomhaireachta arna fionraí
go dtí go ndéantar an t-achomharc a chinneadh nó
a tharraingt siar.

(9) Beidh éifeacht le breith na
Gníomhaireachta chun críocha fho-alt (7) nó ar an
achomharc a chinneadh tríd an deimhniú um
oibleagáid bhithbhreosla a thaifeadadh mar
dhochar sa chuntas oibleagáide bithbhreosla a
bhfuil an deimhniú creidiúnaithe dó.
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Tobhach
bithbhreosla.

44N.—(1) Chun caiteachais a íoc a thabhóidh
an Ghníomhaireacht agus gach fochuideachta
ainmnithe go cuí, nó is dóigh a thabhóidh siad
amhlaidh, le linn feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh, déanfaidh sealbhóirí cuntais
oibleagáide bithbhreosla gach mí, de réir na Coda
seo agus aon rialachán arna ndéanamh faoi alt
44T, tobhach (dá ngairtear an ‘tobhach
bithbhreosla’ san Acht seo) ar a ndiúscairtí
iomchuí bithbhreosla an mhí roimhe sin a íoc leis
an nGníomhaireacht.

(2) Is é atá i ndiúscairt iomchuí bithbhreosla
toirt an bhithbhreosla (arna sloinneadh ina lítir) a
dhéanann sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla a dhiúscairt trína dhíol nó ar shlí eile
sa Stát nó a thomhailt sa Stát in aon mhí.

(3) Níl aon tobhach bithbhreosla iníoctha ag
sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla ar a
dhiúscairtí nó ar a diúscairtí iomchuí bithbhreosla
i gcás go ndearna an sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla óna bhfuair sé nó sí an bithbhreosla
an tobhach bithbhreosla a íoc.

Measúnacht
toirte.

44O.—(1) Roimh dheireadh gach míosa,
déanfaidh an tAire, maidir le gach sealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla a dhlíonn an
tobhach bithbhreosla a íoc, fógra a thabhairt don
Ghníomhaireacht i dtaobh mheasúnacht an Aire
ar an toirt bithbhreosla a dhealraíonn sé a rinne sé
nó sí a dhiúscairt go hiomchuí sa mhí roimhe sin.

(2) Bunófar an mheasúnacht toirte—

(a) ar an bhfaisnéis a thug an sealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla de
réir rialachán arna ndéanamh faoi alt
44U a bhaineann le tuairisceáin, nó

(b) más rud é nár tugadh an fhaisnéis sin nó
go bhfuil cúis ag an Aire lena
chreidiúint go bhfuil faisnéis a tugadh
amhlaidh míchruinn nó neamhiomlán
in aon phonc ábhartha, ar cibé
meastacháin a dhealraíonn don Aire a
bheith réasúnach ag féachaint d’aon
fhaisnéis eile a bheidh ar fáil.

Tobhach
bithbhreosla a
ríomh.

44P.—(1) Maidir le méid an tobhaigh
bithbhreosla is iníoctha i leith míosa ag gach
sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla a
dhlíonn an tobhach a íoc ar a dhiúscairtí nó ar a
diúscairtí iomchuí bithbhreosla sa mhí, déanfaidh
an tAire é a ríomh de réir an ailt seo agus
tabharfaidh sé nó sí fógra maidir leis an méid sin
don Ghníomhaireacht.

(2) Déanfar méid an tobhaigh bithbhreosla a
ríomh faoi threoir na nithe seo a leanas—
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(a) diúscairtí iomchuí bithbhreosla an

tsealbhóra cuntais oibleagáide
bithbhreosla sa mhí mar a shonraítear
ina mheasúnacht toirte nó ina
measúnacht toirte don mhí, agus

(b) an ráta tobhaigh bithbhreosla arna
fhorordú faoi alt 44T don mhí.

Fógra
measúnachta
tobhaigh
bithbhreosla.

44Q.—Déanfaidh an Ghníomhaireacht fógra
measúnachta tobhaigh bithbhreosla san fhoirm
fhorordaithe a thabhairt do gach sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla a dhlíonn an tobhach
bithbhreosla a íoc i leith míosa, ar fógra é ina
sonrófar—

(a) diúscairtí iomchuí bithbhreosla an
tsealbhóra cuntais oibleagáide
bithbhreosla mar a shonraítear ina
mheasúnacht toirte nó ina measúnacht
toirte don mhí sin,

(b) an ráta tobhaigh bithbhreosla arna
fhorordú faoi alt 44T don mhí,

(c) an méid den tobhach bithbhreosla is
iníoctha aige nó aici i leith na míosa sin
arna ríomh faoi alt 44P, agus

(d) an dáta, arna fhorordú faoi alt 44T, a
thagann an tobhach bithbhreosla chun
bheith iníoctha.

Ús ar mhéid
measúnachta
nár íocadh.

44R.—(1) Mura ndéantar iomlán an mhéid a
shonraítear i bhfógra measúnachta tobhaigh
bithbhreosla, nó aon chuid den mhéid sin, a íoc ar
an dáta a sonraítear san fhógra faoi alt 44Q gurb
é an dáta é a thagann an méid chun bheith
iníoctha, nó roimh an dáta sin, fabhraíonn ús ar an
méid nár íocadh de réir an ráta arna fhorordú faoi
alt 44T(g) ón dáta sin go dtí an dáta íoca.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní fhabhraíonn ús ar
mhéid a gcinnfidh an tAire ina leith in
athbhreithniú de réir rialachán arna ndéanamh
faoi alt 44T nach bhfuil sé iníoctha.

Tobhach
bithbhreosla
nár íocadh
agus ús a
ghnóthú.

44S.—Féadfaidh an Ghníomhaireacht aon
mhéid atá dlite agus ag dul don Ghníomhaireacht
faoin gCuid seo i leith an tobhaigh bithbhreosla
agus aon ús a d’fhabhraigh ar an méid sin a
ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla ón sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla a bhfuil sé iníoctha aige nó aici.

Rialacháin a
bhaineann leis
an tobhach
bithbhreosla.

44T.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas
agus a bhaineann leis an tobhach bithbhreosla:

(a) faoi réir toiliú roimh ré ón Aire
Airgeadais, an ráta tobhaigh
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bithbhreosla in aghaidh an lítir de
dhiúscairtí iomchuí bithbhreosla nó
aon athrú ar an ráta sin ó am go ham;

(b) an fhoirm ina mbeidh an fógra
measúnachta bithbhreosla;

(c) an tAire do dhéanamh athbhreithniú ar
fhógra measúnachta tobhaigh
bithbhreosla ar iarraidh ó shealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla a
éilíonn go bhfuil an fógra earráideach;

(d) an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar
iarraidh ar athbhreithniú den sórt sin
agus na coinníollacha atá le
comhlíonadh ag sealbhóir cuntais
oibleagáide bithbhreosla sula
bhféadfar iarraidh a dhéanamh;

(e) an dáta a thiocfaidh íocaíocht an
tobhaigh bithbhreosla chun bheith
dlite;

(f) an fhoirm ina ndéanfaidh sealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla an
tobhach bithbhreosla a íoc leis an
nGníomhaireacht;

(g) faoi réir alt 44V, an ráta úis ar
mhéideanna de thobhach bithbhreosla
nach n-íocfar nuair a bheidh siad dlite;

(h) cibé nithe eile is gá chun an tobhach
bithbhreosla a fhorchur, a íoc agus a
bhailiú, nó atá teagmhasach leis an
gcéanna.

(2) Le linn an ráta tobhaigh bithbhreosla nó
aon athrú ar an ráta tobhaigh bithbhreosla a
fhorordú, féachfaidh an tAire lena chinntiú (agus
blianta a ghlacadh le chéile), maidir leis na
suimeanna a réadófar tríd an ráta sin nó trí aon
athrú ar an ráta sin a chur chun feidhme i leith na
measúnachtaí toirte, go nglanfaidh siad caiteachais
mheasta na Gníomhaireachta agus gach
fochuideachta ainmnithe ach nach mó ná na
caiteachais sin iad.

(3) Chun caiteachais mheasta na
Gníomhaireachta a chinneadh in aon bhliain,
féadfaidh an tAire—

(a) an fhaisnéis atá i ráiteas straitéise na
Gníomhaireachta a bhreithniú,

(b) aird a thabhairt ar cibé faisnéis a
soláthraíodh faoi alt 29, agus
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(c) caiteachais na Gníomhaireachta agus
gach fochuideachta ainmnithe le linn
na bliana airgeadais roimhe sin, agus
aon chaiteachas breise is dóigh a
thabhóidh an Ghníomhaireacht nó aon
fhochuideachta ainmnithe le linn na
bliana airgeadais atá le teacht, a chur
i gcuntas.

(4) Tá éifeacht le haon athrú ar an ráta
tobhaigh bithbhreosla arna fhorordú faoin alt seo
tráth nach luaithe ná 3 mhí tar éis na rialacháin
lena n-athraítear an ráta forordaithe a dhéanamh.

Cumhacht an
Aire chun
rialacháin a
dhéanamh
maidir le
tuairisceáin.

44U.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh, chun críocha na Coda seo, á cheangal
ar an nGníomhaireacht agus ar shealbhóirí cuntais
oibleagáide bithbhreosla tuairisceáin i scríbhinn a
thabhairt don Aire gach mí.

(2) Féadfar le rialacháin faoin alt seo, i measc
nithe eile, foráil a dhéanamh maidir leis na nithe
seo a leanas:

(a) an fhaisnéis atá le bheith i dtuairisceáin;

(b) ceanglais a bhaineann le tuairisceáin a
dheimhniú;

(c) na dátaí faoina bhfuil tuairisceáin le
tabhairt;

(d) an fhoirm ina bhfuil tuairisceáin le
tabhairt.

(3) Déanann duine cion faoin alt seo más rud
é—

(a) go mainníonn an duine tuairisceán a
thabhairt ar feadh tréimhse 3 mhí
chomhleanúnacha ón dáta infheidhme
a cheanglaítear faoi fho-alt (2)(c), is
tuairisceán i cibé foirm agus ina
mbeidh cibé faisnéis a cheanglaítear
faoi fho-alt (2)(a), nó

(b) go soláthraíonn an duine faisnéis i
dtuairisceán atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha agus a
fhios ag an duine an fhaisnéis a bheith
bréagach nó míthreorach.

Foirmle chun
an ráta úis a
chinneadh.

44V.—Féadfar le rialacháin faoi alt 44J(5)(b) nó
44T(1)(g), de réir mar a bheidh, foirmle a
fhorordú chun an ráta úis a chinneadh—

(a) faoi threoir Ráta Táirgthe Idirbhainc an
Euro a bheidh i réim,
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(b) faoi threoir ráta breise a dheimhneoidh

an Banc Ceannais agus Údarás
Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, agus

(c) faoi threoir cibé ráta breise eile is cuí
leis an Aire, ag cur sa chuntas an costas
chun tobhach nár íocadh a ghnóthú,
lena n-áirítear aon mhuirir bainc a
thabhóidh an Ghníomhaireacht ag
cothabháil rótharraingt bhainc chun
easnamh i gcistí a chumhdach is
easnamh a éiríonn as tobhach nár
íocadh.

Taifid a
choimeád.

44W.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil go gcoimeádfaidh
sealbhóirí cuntais oibleagáide bithbhreosla taifid
shonraithe maidir le nithe a bhaineann leis an
oibleagáid bhithbhreosla agus leis an tobhach
bithbhreosla, lena n-áirítear an fhoirm ina
gcoimeádfar na taifid sin agus an tréimhse a
gcoimeádfar iad ina leith.

(2) Féadfaidh rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo feidhm a bheith acu i gcoitinne nó faoi
threoir aicme nó aicmí sonraithe de shealbhóir
cuntais oibleagáide bithbhreosla.

(3) Féadfaidh rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo feidhm a bheith acu i gcoitinne nó faoi
threoir aicme nó aicmí sonraithe de thaifead.

Caighdeáin i
ndáil le
bithbhreoslaí.

44X.—(1) Ag féachaint don ghá atá ann úsáid
bithbhreoslaí a chomhlíonann caighdeáin íosta
áirithe a chur chun cinn agus a chinntiú go
gcosnófar tomhaltóirí bithbhreoslaí, féadfaidh an
tAire, faoi réir fho-ailt (2) agus (3), rialacháin a
dhéanamh lena bhforordófar caighdeáin íosta i
ndáil le bithbhreoslaí, a dhéantar a thomhailt nó a
dhiúscairt trína ndíol nó ar shlí eile sa Stát, ar gá
iad a chomhlíonadh chun iarratas a dhéanamh faoi
alt 44G ar dheimhniú um oibleagáid
bhithbhreosla.

(2) Féadfar le rialacháin faoin alt seo—

(a) caighdeáin íosta éagsúla a fhorordú i
leith aicmí éagsúla bithbhreoslaí, agus

(b) dátaí éagsúla a fhorordú i leith
caighdeáin íosta éagsúla arna
bhforordú leis na rialacháin do theacht
i bhfeidhm.

(3) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-
alt (1), rachaidh an tAire i gcomhairle leo seo a
leanas—

(a) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil,
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Leasú ar alt 2
(léiriú) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 8
(cuspóir agus
feidhmeanna na
Gníomhaireachta)
den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 14 (an
bord stiúrthóirí)
den Phríomh-Acht.
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(b) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus

Bia,

(c) an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta
na hÉireann,

(d) na Coimisinéirí Ioncaim, agus

(e) an Ghníomhaireacht.”.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

4.—Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “comhaontú déthaobhach”:

“tá le ‘bithbhreosla’ an bhrí a shanntar le halt
44A;

ciallaíonn ‘tobhach bithbhreosla’ an tobhach
bithbhreosla arna fhorchur faoi Chuid 5A;

tá le ‘oibleagáid bhithbhreosla’ an bhrí
chéanna atá leis i gCuid 5A;

tá le ‘táirgeoir bithbhreosla’ an bhrí a shanntar
le halt 44A;

tá le ‘soláthróir bithbhreosla’ an bhrí a
shanntar le halt 44A;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“forordaithe”:

“ciallaíonn ‘forordaithe’ forordaithe le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin
Acht seo;”.

5.—Leasaítear alt 8(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) an oibleagáid bhithbhreosla a riaradh de réir Chuid
5A,

(cb) an tobhach bithbhreosla a bhailiú agus a ghnóthú,”.

6.—Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) tionscail bhithbhreosla nó tionscail a bhaineann
le bithbhreosla;”,



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Déanfaidh an Ghníomhaireacht cibé luach
saothair (más ann) agus liúntais i leith caiteachas a
chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a íoc as
an tobhach agus as an tobhach bithbhreosla leis na
stiúrthóirí (lena n-áirítear an cathaoirleach agus an
príomhfheidhmeannach).”.

7.—Leasaítear alt 16(12) den Phríomh-Acht trí “agus as an
tobhach bithbhreosla” a chur isteach i ndiaidh “as an tobhach”.

8.—Leasaítear alt 18(2) den Phríomh-Acht trí “agus as an tobhach
bithbhreosla” a chur isteach i ndiaidh “as an tobhach”.

9.—Leasaítear alt 19(4) den Phríomh-Acht trí “agus as an tobhach
bithbhreosla” a chur isteach i ndiaidh “as an tobhach”.

10.—Leasaítear alt 21(3) den Phríomh-Acht trí “agus as an
tobhach bithbhreosla” a chur isteach i ndiaidh “as an tobhach”.

11.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 31 ach i gCuid 3:

“Gníomhaireacht
Bainistíochta
an Chisteáin
Náisiúnta a
cheapadh chun
gníomhú thar
ceann na
Gníomhaireachta
maidir le nithe
áirithe.

31A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘GBCN’
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta.

(2) (a) Faoi réir toiliú roimh ré ón Aire
Airgeadais, féadfaidh an
Ghníomhaireacht ó am go ham a
iarraidh ar GBCN feidhmeanna uile na
Gníomhaireachta, nó aon chuid
d’fheidhmeanna na Gníomhaireachta,
faoi na hailt seo a leanas a
chomhlíonadh thar a ceann—

(i) ailt 8(3)(f), 26 agus 27 den
Phríomh-Acht,

(ii) alt 3 den Acht um Chumhachtaí
Comhlachtaí Áirithe Iasachtaí a
Fháil 1996, agus

(iii) alt 2 den Acht um Idirbhearta
Airgeadais Cuideachtaí Áirithe
agus Comhlachtaí Eile 1992.

(b) Féadfaidh an Ghníomhaireacht ó am go
ham, faoi réir toiliú roimh ré ón Aire
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fochuideachtaí a
bhunú) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 18
(cumhacht chun
sainchomhairleoirí
agus comhairleoirí a
fhostú) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 19 (an
príomhfheidhmeannach
(ceapadh agus
téarmaí oifige)) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 21
(foireann na
Gníomhaireachta)
den Phríomh-Acht.

Gníomhaireacht
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maidir le nithe
áirithe.
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Airgeadais, iarraidh arna déanamh faoi
mhír (a) a chúlghairm nó a leasú, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin ar scór théarmaí
na hiarrata sin mar a bhí sí díreach
roimh an gcúlghairm sin nó roimh an
leasú sin.

(c) Fad atá éifeacht le hiarraidh arna
déanamh faoi mhír (a), déanfaidh
GBCN, faoi réir mhír (d), na
feidhmeanna a shonraítear san iarraidh
a chomhlíonadh thar ceann na
Gníomhaireachta.

(d) Déanfaidh GBCN feidhmeanna na
Gníomhaireachta a shonraítear in aon
iarraidh arna déanamh faoi mhír (a) a
chomhlíonadh thar ceann na
Gníomhaireachta faoi réir cibé téarmaí
agus coinníollacha (lena n-áirítear aon
leasú ar na téarmaí agus na
coinníollacha sin) a chomhaontóidh an
Ghníomhaireacht agus GBCN ó am
go ham.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham
aon toiliú arna thabhairt faoi fho-alt (2) a
chúlghairm, go hiomlán nó go páirteach, ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin ar scór théarmaí an toilithe sin mar a bhí sé
díreach roimh an gcúlghairm sin.

(4) Tá ag GBCN, de bhua an fho-ailt seo, na
cumhachtaí go léir is gá chun na feidhmeanna a
shonraítear in iarraidh arna déanamh faoi fho-alt
(2) a chomhlíonadh thar ceann na
Gníomhaireachta, nó atá teagmhasach leis an
gcéanna.

(5) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, i dtaca le
comhlíonadh na bhfeidhmeanna dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)—

(a) gabháil d’idirbhearta de ghnáthchineál
baincéireachta i leith airgead na
Gníomhaireachta a bhainistiú, lena
n-áirítear cistí a eisiúint as cuntas na
Gníomhaireachta,

(b) fáltais aon idirbhirt arna n-ainmniú in
airgeadra seachas airgeadra an Stáit a
íoc isteach in aon chuntas imréitigh
airgeadra coigríche arna bhunú ag an
Aire Airgeadais faoi alt 139 den Acht
Airgeadais 1993, agus

(c) aon mhéideanna atá chun creidiúna
d’aon chuntas imréitigh airgeadra
coigríche a chur chun feidhme faoi
chomhair urscaoileadh oibleagáidí



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
íocaíochta a eascraíonn faoi aon
idirbheart dá dtagraítear i mír (a).

(6) Is ar an nGníomhaireacht a mhuirearófar
na caiteachais agus na costais eile arna dtabhú ag
GBCN i dtaca le haon idirbhearta, nó de dhroim
aon idirbheart, a ngabhann GBCN dóibh le linn
aon cheann de na feidhmeanna a shonraítear in
iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh thar ceann na Gníomhaireachta.”.

(2) Leasaítear alt 36 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar “caiteachais”
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (i):

“(j) na caiteachais agus na costais eile arna dtabhú ag
GBCN i dtaca le haon idirbhearta, nó de dhroim aon
idirbheart, a ngabhann GBCN dóibh le linn aon
cheann de na feidhmeanna a shonraítear in iarraidh
arna déanamh faoi alt 31A(2) a chomhlíonadh thar
ceann na Gníomhaireachta;”.

12.—Leasaítear alt 36 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar
“caiteachais” tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (g):

“(ga) na costais arna dtabhú ag an nGníomhaireacht le linn
an oibleagáid bhithbhreosla a riaradh;

(gb) na costais arna dtabhú ag an nGníomhaireacht le linn
an tobhach bithbhreosla a bhailiú;”.

13.—Leasaítear alt 44(1) den Phríomh-Acht—

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

“(a) tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais,
an ráta tobhaigh in aghaidh an tona nó an lítir
de dhiúscairtí iomchuí táirgí peitriliam;”,

agus

(b) trí mhír (g) a scriosadh.

14.—Leasaítear alt 45 den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “áitreabh” trí “nó bithbhreosla, de réir mar a
bheidh” a chur isteach i ndiaidh “ola”, agus

(b) sa mhíniú ar “gníomhaíocht iomchuí”, tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) aon ghníomhaíocht a bhaineann leis an
nGníomhaireacht, le cuideachta ola, le
tomhaltóir ola, le táirgeoir bithbhreosla nó le
soláthróir bithbhreosla, de réir mar a bheidh,
agus”.
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15.—Leasaítear alt 47(1) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (f), trí “bithbhreosla,” a chur isteach i ndiaidh
“ola,”, agus

(b) i mír (g), trí “bithbhreosla,” a chur isteach i ndiaidh “ola,”.

16.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 59:

“Éilimh ar
aisíocaíocht i
gcás ró-
íocaíochta i
leith an
tobhaigh nó an
tobhaigh
bithbhreosla.

59A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘duine lena
mbaineann an t-alt seo’—

(a) i gcás an tobhaigh, cuideachta ola nó
tomhaltóir ola, de réir mar a bheidh,
agus

(b) i gcás an tobhaigh bithbhreosla,
sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla,

agus forléireofar tagairtí do ‘duine’ dá réir sin.

(2) I gcás go measann duine lena mbaineann an
t-alt seo go ndearnadh ró-íocaíocht leis an
nGníomhaireacht i leith an dliteanais a eascraíonn
faoi Chuid 5 an tobhach a íoc nó faoi Chuid 5A an
tobhach bithbhreosla a íoc, de réir mar a bheidh,
féadfaidh an duine lena mbaineann, i gceann cibé
eatramh a fhorordófar, éileamh a dhéanamh chun
an Aire san fhoirm fhorordaithe chun méid na ró-
íocaíochta a aisíoc ar éileamh é ina mbeidh an
fhaisnéis fhorordaithe, na sonraí forordaithe agus
an doiciméadacht fhorordaithe.

(3) Ní dhéanfar éileamh ar aisíocaíocht faoin
alt seo níos mó ná 18 mí tar éis dheireadh na
bliana ina ndearnadh an ró-íocaíocht lena
mbaineann.

(4) I gcás gur deimhin leis an Aire go
ndearnadh ró-íocaíocht i leith an dliteanais an
tobhach nó an tobhach bithbhreosla, de réir mar a
bheidh, a íoc ar dliteanas é a d’eascair le linn na
tréimhse ar ina leith a dhéantar an t-éileamh ar
aisíocaíocht, féadfaidh an tAire a ordú don
Ghníomhaireacht—

(a) méid an bharrachais a aisíoc, nó

(b) méid an éilimh ar aisíocaíocht a
fhritháireamh i gcoinne aon dliteanais
fhabhraithe (lena n-áirítear aon
ghearríocaíocht a rinne duine lena
mbaineann an t-alt seo i leith an
tobhaigh nó an tobhaigh bithbhreosla,
de réir mar a bheidh) de chuid an
duine lena mbaineann, go hiomlán nó
go páirteach, i leith an tobhaigh nó an
tobhaigh bithbhreosla, de réir mar a
bheidh, d’aon tréimhse roimh an
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tréimhse, nó i ndiaidh na tréimhse, ar
ina leith a dhéantar an t-éileamh ar
aisíocaíocht agus nár íocadh fós.

(5) Ní bheidh ús iníoctha i leith aon chuid den
ró-íocaíocht cibé acu a dhéantar í a aisíoc nó a
fhritháireamh faoi mhír (a) nó (b), de réir mar a
bheidh, d’fho-alt (4).

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
lena ndéanfar foráil maidir le gach ceann nó le
haon cheann díobh seo a leanas:

(a) an fhoirm ina bhféadfar éileamh ar
aisíocaíocht a dhéanamh, lena
n-áirítear ar mhodh leictreonach, de
réir mar is cuí;

(b) na heatraimh a bhféadfar éilimh ar
aisíocaíocht a dhéanamh ina gceann, ar
eatraimh iad nach giorra ná gach 3 mhí
dar tosach an tráth a thagann an t-alt
seo i ngníomh;

(c) cibé faisnéis, sonraí agus doiciméadacht
a cheanglóidh an tAire le réasún a chur
in éileamh ar aisíocaíocht chun a
bheith sásta maidir leis an éileamh atá
á dhéanamh.”.

17.—Leasaítear alt 63 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhforáil láithreach a athuimhriú mar fho-alt (1) den
alt sin, agus

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

“(2) Más rud é, in imeachtaí chun tobhach bithbhreosla
a ghnóthú, go dtarlóidh díospóid i dtaobh gan aon tobhach
bithbhreosla a bheith iníoctha de bhua alt 44N(3), is ar an
sealbhóir cuntais oibleagáide bithbhreosla is cosantóir a
bheidh an dualgas cruthúnais.”.

18.—Leasaítear alt 64 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) féadfaidh an tAire nó an Ghníomhaireacht iad a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i gcás
ciona faoi alt 44E, 44G, 44U nó 50, agus”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):
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“(3) Mura deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta

substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, déanfaidh an
chúirt, i gcás go gciontaítear duine i gcion faoin Acht seo,
a ordú don duine go n-íocfaidh sé nó sí leis an
nGníomhaireacht na costais agus na caiteachais, arna
dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an Ghníomhaireacht i
ndáil leis an gcion a imscrúdú, a bhrath nó a
ionchúiseamh.”.

19.—Leasaítear alt 67(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) más rud é gur chomhaontaigh an duine lena
mbaineann go seirbheálfaí fógraí trí chumarsáid
leictreonach (de réir na brí a shanntar le halt 2 den
Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000) ar an duine
sin (is seolaí de réir na brí a shanntar leis an alt sin)
agus ar choinníoll go bhfuil saoráid ann chun a
dhaingniú go bhfuarthas post leictreonach agus gur
daingníodh go bhfuarthas é, ansin ar an modh sin;”.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna Eile

Caibidil 1

Leasú ar an Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1971

20.—Leasaítear alt 4 den Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú)
1971—

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

“(4) I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion
faoin alt seo agus go gcruthaítear 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 de chuid an chomhlachta chorpraithe sin, nó
aon duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon
cháil den sórt sin, beidh an duine sin ciontach i gcion agus
dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí
ciontach sa chion céadluaite.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Gach duine a dhéanann cion faoin alt seo dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€1,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur
air nó uirthi.”.

Caibidil 2

Leasú ar an Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú) 1982

21.—Leasaítear alt 7 den Acht um Breoslaí (Soláthairtí a Rialú)
1982—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na
bhfocal go léir ó “agus, ar é a chiontú go hachomair” go
dtí deireadh an fho-ailt:

“agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€20,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air.”,

agus

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

“(6) I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion
faoin alt seo agus go gcruthaítear 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 de chuid an chomhlachta chorpraithe sin, nó
aon duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon
cháil den sórt sin, beidh an duine sin ciontach i gcion agus
dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí
ciontach sa chion céadluaite.”.

Caibidil 3

Leasú ar an Acht um Rialáil Leictreachais 1999

22.—Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rialáil
Leictreachais 1999.

23.—Leasaítear alt 2(1) d’Acht 1999 trí na mínithe seo a leanas a
chur isteach:

“ciallaíonn ‘suiteálaí gáis’ suiteálaí GPL nó suiteálaí gáis
nádúrtha, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn ‘GPL’ gás peitriliam leachtaithe;
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ciallaíonn ‘feisteas GPL’ aon fhearas, gaireas nó rud eile nach
iniompair, lena n-áirítear píobáin agus múcháin ghaolmhara, ar
nithe iad—

(a) a úsáideann custaiméir tís nó atá ceaptha lena n-úsáid
ag custaiméir tís, nó

(b) a úsáideann cibé aicme nó aicmí custaiméara tionscail
nó tráchtála a shonróidh an Coimisiún ó am go ham,
nó atá ceaptha lena n-úsáid ag aicme nó aicmí den
sórt sin,

i dtaca le tomhailt nó úsáid GPL;”.

24.—Leasaítear alt 9 d’Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1)(ec), trí “sábháilteacht gáis,” a chur in ionad
“sábháilteacht gáis nádúrtha.”,

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

“(ed) gníomhaíochtaí suiteálaithe GPL a rialáil,
maidir le sábháilteacht.”,

(c) i bhfo-alt (1G)(a), trí “faoi mhíreanna (ea) agus (ed) d’fho-
alt (1)” a chur in ionad “faoi fho-alt (1)(ea)”,

(d) i bhfo-alt (1G)(b)(ii), trí “agus suiteálaithe GPL” a chur
isteach i ndiaidh “suiteálaithe gáis nádúrtha”, agus

(e) i bhfo-alt (1G)(b)(iii), trí “nó suiteálaí GPL” a chur isteach
i ndiaidh “suiteálaí gáis nádúrtha”.

25.—Leasaítear alt 9G d’Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) San alt seo, ciallaíonn ‘oibreacha’ obair a bhfuil baint
aici le feisteas gáis nádúrtha nó feisteas GPL a shuiteáil, a
dhíchur, a dheisiú nó a athsholáthar.”.

26.—Leasaítear alt 9H d’Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1), trí “faoi mhíreanna (ea), (eb) agus (ed) d’alt
9(1)” a chur in ionad “faoi mhíreanna (ea) agus (eb)
d’alt 9(1)”,

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “agus feistis GPL” a chur isteach i
ndiaidh “feistis gháis nádúrtha”,

(c) i bhfo-alt (2)(b), trí “nó GPL, de réir mar a bheidh,” a
chur isteach i ndiaidh “sula bhféadfar gás nádúrtha”,

(d) i bhfo-alt (2)(b), trí “nó a dheisiú,” a chur in ionad “nó
a dheisiú.”,

(e) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b):



[2010.] [Uimh. 11.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
“(c) na coinníollacha atá le comhlíonadh sula

bhféadfar GPL a chur i gceangal nó a athchur
i gceangal le haon áitreabh nó le cuid d’aon
áitreabh tar éis feisteas GPL a shuiteáil, a
chothabháil, a mhodhnú nó a dheisiú.”,

(f) i bhfo-alt (6)(a), trí “nó feisteas GPL” a chur isteach i
ndiaidh “feisteas gáis nádúrtha”,

(g) i bhfo-alt (6)(a), trí “nó an GPL, de réir mar a bheidh” a
chur isteach i ndiaidh “phointe seachadta an gháis
nádúrtha”,

(h) i bhfo-alt (6)(b), trí “nó feisteas GPL” a chur isteach i
ndiaidh “feisteas gáis nádúrtha”,

(i) i bhfo-alt (6)(b), trí “nó an GPL, de réir mar a bheidh,” a
chur isteach i ndiaidh “phointe seachadta an gháis
nádúrtha”, agus

(j) i bhfo-alt (6)(b)(ii)(II), trí “arna fhoilsiú faoi alt 9(1G),” a
chur in ionad “arna fhoilsiú faoi alt 9(1F)”.

27.—Leasaítear alt 9J d’Acht 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)(b):

“(b) chun críocha mhíreanna (ea), (eb) agus (ed)
d’alt 9(1), agus”,

(b) i bhfo-alt (2)(a)(iii), trí “nó” a scriosadh,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2)(a)(iii):

“(iiia) ar aon fheisteas GPL, nó”,

(d) i bhfo-alt (2)(a)(iv), trí “nó feistis GPL” a chur isteach i
ndiaidh “feistis gáis nádúrtha” gach áit a bhfuil sé,

(e) i bhfo-alt (2)(a), trí “ar aon chontúirt ó ghás nádúrtha nó
ó GPL, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “ar aon
chontúirt ó ghás nádúrtha,”,

(f) i bhfo-alt (2)(b)(v), trí “nó de GPL, de réir mar a bheidh”
a chur isteach i ndiaidh “de ghás nádúrtha”,

(g) i bhfo-alt (4)(b), trí “nó ó GPL, de réir mar a bheidh,” a
chur isteach i ndiaidh “ó ghás nádúrtha”,

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

“(c) cuardach a dhéanamh le haghaidh aon gháis
nádúrtha éalaithe nó GPL éalaithe, de réir mar
a bheidh, nó le haghaidh aon sceitheadh in aon
phíblíne, feisteas gáis nádúrtha nó feisteas
GPL, nó aon fhabht ar an gcéanna,”,

(i) i bhfo-alt (4)(d), trí “an soláthar gáis nádúrtha nó GPL,
de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “an soláthar gáis
nádúrtha”, agus
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Cd.4 A.26

Leasú ar alt 9J
(oifigigh
sábháilteachta gáis)
d’Acht 1999.



Cd.4 A.27

Aisghairm ar alt 14
(forálacha
sábháilteachta gáis
a leathnú chuig gás
peitriliam
leachtaithe) den
Acht Fuinnimh
(Forálacha
Ilghnéitheacha)
2006.
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[Uimh. 11.] [2010.]An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha

Ilghnéitheacha) 2010.
(j) i bhfo-alt (6)(d), trí “nó GPL, de réir mar a bheidh,” a

chur isteach i ndiaidh “an soláthar gáis nádúrtha”.

Caibidil 4

Leasú ar an Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

28.—Aisghairtear alt 14 den Acht Fuinnimh (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2006.


