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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE TOBHACH AR
A dTABHARFAR AN TOBHACH IONCAIM CARBÓIN A
FHORCHUR AR CIBÉ MÉID DEN IONCAM A
GHEOBHAIDH GINEADÓIRÍ LEICTREACHAIS
ÁIRITHE, TRÍNA BHEITH PÁIRTEACH SA
MHARGADH LEICTREACHAIS AONAIR, AGUS IS
INCHURTHA I LEITH NA nASTAÍOCHTAÍ Ó GACH
SUITEÁIL AR GINEADÓIR LEICTREACHAIS A
hOIBRITHEOIR; DO THABHAIRT FEIDHMEANNA
DON CHOIMISIÚN UM RIALÁIL FUINNIMH MAIDIR
LE BAILIÚ AGUS GNÓTHÚ AN TOBHAIGH; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN MODH AR A
RIARFAR NA FÁLTAIS ÓN TOBHACH; CHUN NA
gCRÍOCH SIN DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN
ACHTA UM RIALÁIL LEICTREACHAIS 1999 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[30 Meitheamh, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rialáil
Leictreachais 1999.

2.—Leasaítear alt 9 d’Acht 1999 i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (i), trí “agus” a scriosadh,

(b) i mír (j), trí “agus” a chur isteach i ndiaidh
“soláthraithe,”, agus

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

“(k) an tobhach ioncaim carbóin (de réir bhrí alt
40D) a bhailiú agus a ghnóthú faoi Chuid
VIB.”.
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Míniú

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



Tobhach ioncaim
carbóin.
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3.—Leasaítear Acht 1999 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach

i ndiaidh Chuid VIA:

“CUID VIB

Tobhach Ioncaim Carbóin

Léiriú (Cuid
VIB).

40B.—Sa Chuid seo—

tá le ‘liúntas’ an bhrí a thugtar dó le Rialacháin
2004;

tá le ‘CCD’ an bhrí chéanna atá leis san Ordú fán
Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Oibleagáidí
Seirbhíse Poiblí) 2002 (I.R. Uimh. 217 de 2002)
(arna leasú leis an Ordú fán Acht um Rialáil
Leictreachais 1999 (Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí)
(Leasú) (Uimh. 2) 2007 (I.R. Uimh. 583 de 2007));

tá le ‘tobhach ioncaim carbóin’ an bhrí a thugtar
dó le halt 40D;

ciallaíonn ‘gineadóir leictreachais’ duine atá
ceadúnaithe faoi alt 14(1)(a) chun leictreachas a
ghiniúint;

tá le ‘astaíochtaí’ an bhrí a thugtar dó le
Rialacháin 2004;

tá le ‘suiteáil’ an bhrí a thugtar dó le Rialacháin
2004;

ciallaíonn ‘tréimhse tobhaigh’—

(a) tréimhse 3 mhí, agus

(b) i gcás gur lú an tréimhse tobhaigh
deiridh ná 3 mhí, an tréimhse sin;

tá le ‘oibritheoir’ an bhrí a thugtar dó le
Rialacháin 2004;

tá le ‘stáisiún giniúna cáilitheach’ an bhrí a
shanntar dó le halt 40D;

ciallaíonn ‘Rialacháin 2004’ Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Trádáil Astuithe Gáis
Ceaptha Teasa) 2004 (I.R. Uimh. 437 de 2004);

ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ dáta rite an Achta um
Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim
Carbóin) 2010;

ciallaíonn ‘Cód Trádála agus Socraíochta an
Mhargaidh Leictreachais Aonair’ an cód faoin
ainm sin a bunaíodh de bhun alt 9BA(1) agus a
d’ainmnigh an Coimisiún de bhun na Rialachán
fán Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Margadh
Leictreachais Aonair) 2007 (I. R. Uimh. 406 de
2007), arna n-athbhreithniú, arna leasú, arna
bhforlíonadh nó arna n-ionadú ó am go ham;
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tá le ‘tona de choibhéis dé-ocsaíde carbóin’ an bhrí
a thugtar dó le Rialacháin 2004.

Feidhm Chuid
VIB maidir le
gineadóirí
leictreachais
áirithe.

40C.—Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le gach
gineadóir leictreachais—

(a) is oibritheoir suiteála atá ag fáil liúntas
arna n-eisiúint ag an nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil de bhun
Rialacháin 2004, agus

(b) atá faoi cheangal ag Cód Trádála agus
Socraíochta an Mhargaidh
Leictreachais Aonair.

Tobhach
ioncaim
carbóin.

40D.—(1) Déanfaidh gach gineadóir
leictreachais, faoi réir agus de réir na Coda seo
agus aon rialachán arna ndéanamh faoin gCuid
seo, tobhach (dá ngairtear an ‘tobhach ioncaim
carbóin’ sa Chuid seo) a íoc leis an gCoimisiún i
leith na tréimhse tobhaigh díreach roimhe sin ar
cibé méid den ioncam a fuair an gineadóir
leictreachais lena mbaineann le linn na tréimhse
tobhaigh sin, trína bheith páirteach sa Mhargadh
Leictreachais Aonair, agus is inchurtha i leith na
n-astaíochtaí ó gach suiteáil arb é nó í an gineadóir
leictreachais a hoibritheoir, agus déanfar an méid
sin a ríomh de réir na foirmle—

E x P

i gcás—

gurb é E iomlán na n-astaíochtaí, le linn na
tréimhse tobhaigh lena mbaineann, ó
gach suiteáil arb é nó í an gineadóir
leictreachais lena mbaineann a
hoibritheoir, arna ríomh de réir na
foirmle chun astaíochtaí a ríomh atá
leagtha amach i Sceideal 4 a ghabhann
le Rialacháin 2004, agus arna léiriú i
dtonaí de choibhéis dé-ocsaíde
carbóin, agus

gurb é P meán uimhríochtúil simplí
phraghas laethúil na liúntas don
tréimhse tobhaigh lena mbaineann faoi
threoir cibé innéacs a chinnfidh an
Coimisiún ó am go ham de réir fho-
alt (2).

(2) Le linn cinneadh a dhéanamh chun ‘P’ a
chruthú san fhoirmle i bhfo-alt (1), beidh aird ag
an gCoimisiún ar cibé faisnéis thrédhearcach
inrochtana maidir le praghsáil a bhaineann le
trádáil liúntas, lena n-áirítear an praghas laethúil
a ghabhann leis sin, a bheidh ar fáil, agus
déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta, an
cinneadh a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin.

(3) Tosaíonn an chéad tréimhse tobhaigh an
chéad lá den mhí díreach tar éis an dáta iomchuí.
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(4) Beidh an tobhach ioncaim carbóin iníoctha

de réir na Coda seo i leith gach tréimhse tobhaigh
suas go dtí an tréimhse tobhaigh deiridh, agus an
tréimhse sin san áireamh, dar críoch an 31
Nollaig 2012.

(5) Ach amháin de réir fho-alt (6), ní bheidh
aon tobhach ioncaim carbóin iníoctha ag gineadóir
leictreachais i leith stáisiúin giniúna is ábhar
d’ordú faoi alt 39.

(6) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
stáisiún giniúna ar ina leith a
chomhlíontar na coinníollacha seo a
leanas (dá ngairtear ‘stáisiún giniúna
cáilitheach’ sa Chuid seo)—

(i) gur ábhar ordaithe faoi alt 39 an
stáisiún giniúna, agus

(ii) gur cuntrapháirtı́ i CCD an gineadóir
leictreachais arb é nó ı́ oibritheoir
an stáisiúin giniúna.

(b) Chun ‘E’ a chruthú san fhoirmle i bhfo-
alt (1), ní áireofar in iomlán na n-
astaíochtaí, le linn na tréimhse
tobhaigh lena mbaineann, arna ríomh
de réir na foirmle chun astaíochtaí a
ríomh arna leagan amach i Sceideal 4
a ghabhann le Rialacháin 2004, i gcás
stáisiúin giniúna cháilithigh, ach an
chuid sin de na hastaíochtaí is
inchurtha i leith na cainníochta
leictreachais a tháirg an stáisiún
giniúna cáilitheach—

(i) ar ina leith a fhaigheann an
gineadóir leictreachais lena
mbaineann ioncam le linn na
tréimhse tobhaigh sin trína bheith
páirteach sa Mhargadh
Leictreachais Aonair, agus

(ii) ar ina leith nach bhfaigheann an
gineadóir leictreachais íocaíochtaí
ón mBord de réir an CCD.

Méid an
tobhaigh
ioncaim
carbóin a
ríomh.

40E.—Déanfar an méid den tobhach ioncaim is
iníoctha ag gineadóir leictreachais i leith na
tréimhse tobhaigh díreach roimhe sin a ríomh faoi
threoir na nithe seo a leanas—

(a) an méid arna ríomh de réir na foirmle
in alt 40D(1), agus

(b) an ráta céatadáin dá bhforáiltear le
halt 40F.
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Ráta
céatadáin.

40F.—(1) D’fhonn méid an tobhaigh ioncaim
carbóin a ríomh faoi alt 40E agus á chur i gcuntas
go mb’fhéidir go dteastóidh ó ghineadóirí
leictreachais, chun Rialacháin 2004 a
chomhlíonadh, cion dá gcuid liúntas a cheannach,
is é an ráta céatadáin dá dtagraítear in alt
40E(b)—

(a) cibé ráta céatadáin a bheidh arna
shonrú le hordú faoi fho-alt (2), nó

(b) i gcás nach bhfuil aon mhéid arna
shonrú amhlaidh, 65 faoin gcéad.

(2) (a) Féadfaidh an tAire, ó am go ham,
athbhreithniú a dhéanamh ar an ráta
céatadáin dá bhforáiltear le fo-alt (1)
agus féadfaidh sé nó sí, faoi réir an ailt
seo, tar éis aon uiríll arna ndéanamh
faoi fho-alt (4)(a) a bhreithniú, foráil a
dhéanamh le hordú maidir le ráta
céatadáin in ionad an ráta céatadáin dá
bhforáiltear le fo-alt (1)(a) nó an ráta
céatadáin 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 céatadáin,
agus sa chás sin beidh feidhm ag an
ráta céatadáin a shonraítear i bhfo-alt
(1)(b).

(3) Chun críocha athbhreithniú faoin alt seo,
tabharfaidh an tAire aird ar na nithe seo a
leanas—

(a) an éifeacht a bheidh ag an tobhach
ioncaim carbóin ar ghineadóirí
leictreachais, agus

(b) cibé comhairle a thabharfaidh an
Coimisiún don Aire i ndáil le
hiomaíochas soláthairtí leictreachais
agus cibé nithe eile is cuí leis an
gCoimisiún nó a iarrfaidh an tAire.

(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
trí cibé meán eile is cuí leis an Aire,
agus iarrfaidh sé nó sí ar dhaoine uiríll
a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire
i ndáil leis an ordú beartaithe laistigh
de 28 lá ó dháta a fhoilsithe ar an
idirlíon.

(b) Chun críocha mhír (a), rachaidh an
tAire i gcomhairle—
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(i) leis an gCoimisiún, agus

(ii) le gineadóirí leictreachais,

agus féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle
le cibé daoine eile is cuí leis nó léi.

Tuairisceáin a
thabhairt don
Choimisiún.

40G.—(1) Déanfaidh gach gineadóir
leictreachais, laistigh de 10 lá oibre ó dheireadh
gach tréimhse tobhaigh, tuairisceán a thabhairt
don Choimisiún, san fhoirm fhorordaithe agus ar
an modh forordaithe, i dtaobh na nithe seo a
leanas—

(a) iomlán na n-astaíochtaí, le linn na
tréimhse tobhaigh lena mbaineann, ó
gach suiteáil arb é nó í an gineadóir
leictreachais a hoibritheoir, arna ríomh
de réir na foirmle chun astaíochtaí a
ríomh atá leagtha amach i Sceideal 4 a
ghabhann le Rialacháin 2004, agus
arna léiriú i dtonaí de choibhéis dé-
ocsaíde carbóin,

(b) i gcás stáisiúin giniúna cháilithigh,
faisnéis a bhaineann leis an gcuid sin
d’iomlán na n-astaíochtaí dá
dtagraítear i mír (a) is inchurtha i leith
na cainníochta leictreachais a tháirg an
stáisiún giniúna cáilitheach—

(i) ar ina leith a fhaigheann an
gineadóir leictreachais ioncam le
linn na tréimhse tobhaigh lena
mbaineann trína bheith páirteach
sa Mhargadh Leictreachais
Aonair, agus

(ii) ar ina leith nach bhfaigheann an
gineadóir leictreachais íocaíochtaí
ón mBord de réir an CCD,

agus

(c) cibé faisnéis eile a fhorordóidh an
Coimisiún chun críocha an ailt seo i
ndáil leis na nithe seo a leanas a
fhíorú—

(i) hiomlán na n-astaíochtaí dá
dtagraítear i mír (a) a ríomh, agus

(ii) i gcás stáisiúin giniúna cháilithigh,
an chuid d’iomlán na n-astaíochtaí
dá dtagraítear i mír (b).

(2) Féadfaidh an Coimisiún rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le gach ní
nó aon ní díobh seo a leanas:
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(a) an fhoirm ina dtabharfar agus an modh

ar a dtabharfar tuairisceáin, lena n-
áirítear trí mheán leictreonach, de réir
mar is cuí;

(b) ceanglais a bhainfidh le tuairisceáin ag
an ngineadóir leictreachais, nó thar a
cheann nó thar a ceann, a dheimhniú;

(c) an fhaisnéis atá le bheith i dtuairisceáin
i ndáil le fíorú na nithe seo a leanas—

(i) iomlán na n-astaíochtaí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a
ríomh, agus

(ii) i gcás stáisiúin giniúna cháilithigh,
an chuid d’iomlán na n-astaíochtaí
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b);

(d) cibé nithe eile is cuí leis an gCoimisiún
agus a bhaineann le tuairisceáin a
thabhairt.

(3) Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar
ghineadóir leictreachais cibé fianaise a thabhairt
don Choimisiún a theastóidh ón gCoimisiún le
réasún d’fhonn aon fhaisnéis, sonraí nó doiciméid
a thabharfar don Choimisiún i leith tuairisceáin
arna thabhairt faoin alt seo a fhíorú.

(4) Beidh iarraidh faoi fho-alt (3) i cibé foirm a
chinnfidh an Coimisiún agus sonrófar tréimhse
ann nach lú ná 10 lá oibre ó dháta na hiarrata, is
tréimhse ar laistigh di a thabharfar an fhianaise sin
don Choimisiún.

(5) Déanann duine cion i gcás go ndéanann sé
nó sí faisnéis is eol dó nó di a bheith bréagach
nó míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt don
Choimisiún faoin alt seo.

(6) Aon duine a chiontófar i gcion faoi fho-alt
(5), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €5,000 nó téarma
príosúnachta nach mó ná 6 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 nó téarma príosúnachta
nach mó ná 3 bliana, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

Fógra maidir
le méid an
tobhaigh
ioncaim
carbóin.

40H.—Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 10 lá
oibre ón dáta a gheofar an tuairisceán faoi alt 40G,
nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a
chinnfidh an Coimisiún in aon chás áirithe, fógra i
leith na tréimhse tobhaigh lena mbaineann a
thabhairt do gach gineadóir leictreachais, i cibé
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foirm agus ar cibé modh a chinnfidh an Coimisiún,
ar fógra é ina sonrófar—

(a) meánmhéid phraghas laethúil na liúntas
don tréimhse tobhaigh lena
mbaineann, arb é an meánmhéid é dá
dtagraítear i gcruthú ‘P’ san fhoirmle
in alt 40D(1),

(b) an ráta céatadáin dá bhforáiltear le
halt 40F,

(c) méid an tobhaigh ioncaim carbóin is
iníoctha ag an ngineadóir leictreachais,
arna ríomh de réir alt 40D, i leith gach
suiteála arb é an gineadóir
leictreachais a hoibritheoir,

(d) an dáta faoina mbeidh an tobhach
ioncaim carbóin dlite agus iníoctha, an
fhoirm ina mbeidh sé le híoc agus an
modh ar a mbeidh sé le híoc, lena n-
áirítear trí mheán leictreonach, de réir
mar is cuí, agus

(e) na hiarmhairtí a bhainfidh leis an
tobhach ioncaim carbóin a fhágáil gan
íoc.

An tobhach
ioncaim
carbóin a íoc.

40I.—Laistigh de 15 lá oibre ó dháta an fhógra
arna thabhairt faoi alt 40H, íocfaidh gach
gineadóir leictreachais leis an gCoimisiún, san
fhoirm agus ar an modh a shonrófar san fhógra,
méid an tobhaigh ioncaim carbóin is iníoctha ag
an ngineadóir leictreachais.

Coinníoll a
ghabhfaidh le
ceadúnais arna
ndeonú faoi alt
14(1)(a).

40J.—Is coinníoll a ghabhfaidh le gach ceadúnas
arna dheonú faoi alt 14(1)(a), cibé acu an roimh
an dáta iomchuí nó ina dhiaidh a dheonófar é, go
gcomhlíonfaidh sealbhóir an cheadúnais na
ceanglais a fhorchuirtear leis an gCuid seo ar
ghineadóirí leictreachais i leith an tobhaigh
ioncaim carbóin.

Ús ar mhéid
neamhíoctha
tobhaigh
ioncaim
carbóin.

40K.—Más rud é nach n-íoctar méid iomlán nó
cuid de mhéid tobhaigh ioncaim carbóin a bheidh
sonraithe i bhfógra arna thabhairt faoi alt 40H ar
an dáta a shonrófar san fhógra mar an dáta ar a
dtiocfaidh an méid chun a bheith iníoctha,
fabhróidh ús ar an méid nach bhfuil íoctha de réir
ráta a ríomhfar de réir Rialachán 5 de Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in
Idirbhearta Tráchtála) 2002 (I.R. Uimh. 388 de
2002) in aghaidh gach lae nó gach cuid de lá dar
tosach an lá ar chóir an méid a íoc agus dar críoch
an lá díreach roimh an lá a íoctar é.

Tobhach
ioncaim
carbóin agus
ús
neamhíoctha a
ghnóthú.

40L.—Féadfaidh an Coimisiún aon mhéid atá
dlite agus ag dul don Choimisiún faoin gCuid seo
i leith an tobhaigh ioncaim carbóin, agus aon ús
atá fabhraithe ar an méid sin, a ghnóthú mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla
ón ngineadóir leictreachais ag a bhfuil sé iníoctha.
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Fáltais ón
tobhach
ioncaim
carbóin.

40M.—(1) Déanfar na fáltais ón tobhach
ioncaim carbóin arna mbailiú ag an gCoimisiún
faoin gCuid seo a íoc isteach i gcuntas, arna bhunú
ag an gCoimisiún chun críocha an ailt seo, is
cuntas ar leithligh ó chuntais eile an Choimisiúin,
agus ní úsáidfidh an Coimisiún an t-airgead a
bheidh chun creidiúna don chuntas sin ach amháin
de réir an ailt seo.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais a ordú, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire, go ndéanfar cibé
méid a chinnfidh an tAire Airgeadais d’aon
díbhinn dá dtagraítear in alt 7 den Acht
Leictreachais (Soláthar) (Leasú) 2001 a íoc isteach
sa chuntas dá dtagraítear i bhfo-alt (1), in aon
bhliain airgeadais, ar cibé modh a ordóidh an
tAire Airgeadais faoin alt sin 7.

(3) Féadfaidh an tAire ordú a thabhairt go
ndéanfar cibé suim nó suimeanna a shonróidh an
tAire, le toiliú roimh ré an Aire Airgeadais, a
bheidh chun creidmheasa don chuntas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc isteach sa Státchiste
nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé modh
a ordóidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Airgeadais.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 10A maidir le haon
ordachán arna thabhairt ag an Aire faoi fho-alt
(3).

(5) Déanfaidh an Coimisiún an cuntas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhainistiú agus a rialú.

(6) Déanfaidh an Coimisiún—

(a) na cuntais go léir is cuí agus is gnách a
choimeád, i cibé foirm a cheadóidh an
tAire le toiliú an Aire Airgeadais, a
bhaineann leis an gcuntas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

(b) a luaithe is féidir tar éis dheireadh gach
bliana airgeadais, na cuntais sin a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste lena n-iniúchadh, agus
déanfar na cuntais sin, arna n-
iniúchadh amhlaidh, mar aon leis na
nithe seo a leanas—

(i) tuarascáil an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste maidir leis na
cuntais, agus

(ii) tuarascáil ón gCoimisiún don Aire
i ndáil le comhlíonadh
fheidhmeanna an Choimisiúin
faoin gCuid seo sa bhliain roimhe
sin,

a thíolacadh a luaithe is féidir tar éis dheireadh na
bliana airgeadais don Aire, agus cuirfidh seisean
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[Uimh. 13.] [2010.]An tAcht um Rialáil Leictreachais
(Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin)

2010.
nó sise faoi deara cóipeanna de na cuntais agus de
na tuarascálacha dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(i) agus (ii) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.”.

4.—Féadfar an tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach
Ioncaim Carbóin) 2010 a ghairm den Acht seo.


