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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM SHEIRBHÍSÍ UISCE, 2007;
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[2 Feabhra 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Sheirbhísí Uisce, 2007.

2.—Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht—

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

“(j) Treoir 76/464/CEE an 4 Bealtaine 1976 ón
gComhairle maidir le truailliú arb é is cúis leis
ná substaintí contúirteacha áirithe arna
scardadh isteach i dtimpeallacht uisciúil an
Chomhphobail1,”,

agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

“(k) Treoir 2008/98/CE an 19 Samhain 2008 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear
Treoracha áirithe2.”.

3.—Leasaítear alt 22 den Phríomh-Acht i mír (b) d’fho-alt (8) trí
“nó cigire a bheidh ceaptha ag an nGníomhaireacht de réir alt 70E”
a chur isteach i ndiaidh “nó comhalta den Gharda Síochána”.

4.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid 4:
1IO Uimh. L 129/23, 18.05.1976
2IO Uimh. L 312/3, 22.11.2008
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“CUID 4A

Córais Cóireála Dramhuisce Tí

Mínithe 70A.—Sa Chuid seo—

tá le ‘fógra comhairleach’ an bhrí a shanntar dó le
halt 70H;

ciallaíonn ‘deimhniú clárúcháin’ deimhniú
clárúcháin a eisítear faoi alt 70B;

ciallaíonn ‘córas cóireála dramhuisce tí’ córas lena
ngabhann próisis fhisiceacha, cheimiceacha,
bhitheolaíocha nó theirmeacha, nó teaglaim de na
próisis sin, ar próisis iad a úsáidtear chun
dramhuisce tí, nó an sloda a thig ó dhramhuisce tí,
a chóireáil nó a dhiúscairt, agus folaíonn sé—

(a) gach umar múnlaigh agus umar agus
córas dramhuisce a fhaigheann, a
stórálann, a chóireálann nó a
dhiúscraíonn dramhuisce tí agus gach
draein a bhaineann leis na humair nó
leis na córais sin, agus

(b) gach draein a bhaineann le scardadh
dramhuisce tí, cibé acu a scardann nó
nach scardann siad chun umair
múnlaigh nó umair dramhuisce;

ciallaíonn ‘cigire’ duine a bheidh ceaptha ag an
nGníomhaireacht de réir alt 70E;

tá le ‘plean iniúchta náisiúnta’ an bhrí a shanntar
dó le halt 70K;

ciallaíonn ‘dáta forordaithe’ an dáta a fhorordófar
le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt
70B;

tá le ‘clár um chórais cóireála dramhuisce tí’ an
bhrí a shanntar dó le halt 70B.

Clár um
chórais
cóireála
dramhuisce tí.

70B.—(1) Déanfaidh gach údarás seirbhísí
uisce clár um chórais cóireála dramhuisce tí atá
laistigh dá limistéar feidhme (dá ngairtear ‘clár um
chórais cóireála dramhuisce tí’ sa Chuid seo) a
bhunú agus a chothabháil.

(2) Déanfaidh úinéir áitribh atá ceangailte le
córas cóireála dramhuisce tí, an dáta forordaithe
nó roimhe agus de réir an ailt seo, iarratas chuig
an údarás seirbhísí uisce ar ina limistéar feidhme
atá an córas cóireála, chun go dtaifeadfar an córas
cóireála sa chlár um chórais cóireála dramhuisce tí
a bheidh á chothabháil ag an údarás seirbhísí uisce
lena mbaineann.

(3) Maidir le hiarratas faoin alt seo—

(a) is i scríbhinn nó trí mheán leictreonach
a dhéanfar é,
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(b) sonrófar ann ainm an iarratasóra agus
an seoladh ag a bhfuil cónaí rialta air
nó uirthi,

(c) sonrófar ann an seoladh ag a bhfuil an
córas cóireála dramhuisce tí,

(d) beidh ann cibé faisnéis eile a
fhorordófar, agus

(e) i gcás iarratais faoi fho-alt (2), beidh an
táille fhorordaithe ag gabháil leis.

(4) Ar iarratas faoin alt seo a fháil, déanfaidh
údarás seirbhísí uisce—

(a) an córas cóireála dramhuisce tí lena
mbaineann a thaifeadadh sa chlár um
chórais cóireála dramhuisce tí do
limistéar feidhme an údaráis seirbhísí
uisce lena mbaineann, agus

(b) deimhniú clárúcháin a eisiúint chuig an
iarratasóir.

(5) Beidh deimhniú clárúcháin bailí ar feadh
tréimhse 5 bliana ón dáta a eisíodh é.

(6) Déanfaidh úinéir áitribh atá ceangailte le
córas cóireála dramhuisce tí ar eisíodh deimhniú
clárúcháin ina leith, an dáta nó roimh an dáta a
bheidh deimhniú clárúcháin le dul in éag, iarratas,
de réir an ailt seo, chuig an údarás seirbhísí uisce
ar ina limistéar feidhme atá an córas cóireála, ar
an deimhniú clárúcháin a athnuachan.

(7) Ar iarratas faoi fho-alt (6) a fháil, déanfaidh
údarás seirbhísí uisce—

(a) an taifead ar an gclár um chórais
cóireála dramhuisce tí a uasdátú, agus

(b) deimhniú clárúcháin a eisiúint chuig an
iarratasóir.

(8) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce, ó am go
ham, athbhreithniú ar gach taifead sa chlár um
chórais cóireála dramhuisce tí a chothabhálann sé
agus, má thagann an t-údarás seirbhísí uisce ar an
eolas go bhfuil aon sonra sa chlár mícheart nó gur
scoir sé de bheith ceart, déanfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce cibé athrú ar an gclár a mheasfaidh
sé is gá agus cuirfidh sé an t-athrú sin iúl d’aon
duine is cuí leis.

(9) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce clár um
chórais cóireála dramhuisce tí a chothabháil i cibé
foirm (lena n-áirítear foirm leictreonach) a
ordóidh an Ghníomhaireacht agus beidh ann—

(a) mionsonraí i dtaobh córas cóireála
dramhuisce tí a thaifead an t-údarás
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seirbhísí uisce lena mbaineann ar an
gclár, lena n-áirítear an dáta a
taifeadadh gach córas ar an gclár agus
an dáta a bheidh gach deimhniú
clárúcháin le dul in éag,

(b) mionsonraí i dtaobh córas cóireála
dramhuisce tí i limistéar feidhme an
údaráis seirbhísí uisce lena mbaineann
a mbeidh iniúchadh déanta orthu faoi
alt 70H,

(c) mionsonraí i dtaobh fógraí
comhairleacha arna n-eisiúint ag an
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann,

(d) mionsonraí i dtaobh iarratas arna
ndéanamh faoi fho-alt (7) d’alt 70H,

(e) mionsonraí i dtaobh achomharc arna
ndéanamh faoi fho-alt (9) d’alt 70H,

(f) mionsonraí i dtaobh fógraí um
chomhlíonadh arna ndéanamh ag an
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann
faoi alt 70H(17), agus

(g) cibé faisnéis eile a chinnfidh an
Ghníomhaireacht ó am go ham.

(10) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce an clár
um chórais cóireála dramhuisce tí atá á
chothabháil aige faoin alt seo a fhoilsiú ar cibé
modh is cuí leis, lena n-áirítear trí mheán
leictreonach, agus a chur ar fáil lena iniúchadh
gach tráth réasúnach ag daoine den phobal.

(11) Féadfaidh duine údaraithe arna cheapadh
nó arna ceapadh ag údarás seirbhísí uisce a
iarraidh ar úinéir áitribh atá ceangailte le córas
cóireála dramhuisce tí deimhniú clárúcháin bailí a
thabhairt ar aird i leith an chórais.

(12) Aon duine a mhainníonn iarraidh faoi fho-
alt (11) a chomhlíonadh laistigh de 20 lá oibre,
déanann sé nó sí cion.

(13) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an nGníomhaireacht, rialacháin a dhéanamh
chun críocha an ailt seo agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfar na
nithe seo a leanas a fhorordú le rialacháin faoin
alt seo:

(a) an fhoirm ina ndéanfar agus an modh
ar a ndéanfar, lena n-áirítear trí mheán
leictreonach, iarratas faoi fho-alt (2)
nó (6);

(b) an táille is iníoctha leis an údarás
seirbhísí uisce, nach mó ná €50, a
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bheidh ag gabháil le hiarratas faoi fho-
alt (2);

(c) an dáta chun críocha fho-alt (2); agus

(d) cibé nithe iarmhartacha nó
coimhdeacha is cuí leis an Aire.

Dualgais
úinéirí
áitreabh atá
ceangailte le
córais cóireála
dramhuisce tí.

70C.—(1) Déanfaidh úinéir áitribh atá
ceangailte le córas cóireála dramhuisce tí—

(a) rialacháin a dhéantar faoi alt 70L a
chomhlíonadh,

(b) a chinntiú nach priacal é an córas, agus
nach dóigh dó a bheith ina phriacal, do
shláinte daoine ná don chomhshaol,
agus, go háirithe—

(i) nach gcruthaíonn sé priacal d’uisce,
d’aer ná d’ithir, ná do phlandaí
agus ainmhithe,

(ii) nach gcruthaíonn sé núis trí
thorann ná trí bholaithe, ná

(iii) nach ndéanann sé dochar don
taobh tíre ná d’áiteanna ar díol
spéise ar leith iad,

agus

(c) a chinntiú go ndéantar an córas a
thaifeadadh ar chlár um chórais
cóireála dramhuisce tí de réir alt 70B.

(2) Aon duine a sháraíonn mír (a), (b) nó (c)
d’fho-alt (1), déanann sé nó sí cion.

Áitribh atá
ceangailte le
córais cóireála
dramhuisce tí
a dhíol.

70D.—(1) Aon duine a dhéanann, an dáta
forordaithe nó dá éis, áitreabh atá ceangailte le
córas cóireála dramhuisce tí a dhíol, tabharfaidh
sé nó sí, ar an díol a chríochnú, deimhniú
clárúcháin bailí i leith an chórais cóireála lena
mbaineann do cheannaitheoir an áitribh.

(2) Déanfaidh ceannaitheoir áitribh atá
ceangailte le córas cóireála dramhuisce tí, tar éis
an díol a chríochnú, fógra a thabhairt don údarás
seirbhísí uisce iomchuí maidir leis an athrú
úinéireachta agus déanfaidh an t-údarás seirbhísí
uisce lena mbaineann an clár um chórais cóireála
dramhuisce tí a uasdátú dá réir sin.

Cigirí a
cheapadh.

70E.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an
Ghníomhaireacht cibé daoine a cheapadh is cuí léi
chun iniúchtaí a dhéanamh ar chórais cóireála
dramhuisce tí chun críocha na Coda seo.

(2) Ní dhéanfaidh an Ghníomhaireacht duine a
cheapadh chun bheith ina chigire nó ina cigire
chun críocha na Coda seo, mura rud é—
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(a) go mbeidh iarratas déanta ag an duine
sin chun na Gníomhaireachta san
fhoirm fhorordaithe agus go mbeidh an
táille fhorordaithe ag gabháil leis,

(b) gur sealbhóir an duine sin ar cháilíocht
ghairmiúil nó theicniúil fhorordaithe,

(c) go mbeidh cúrsa oiliúna forordaithe
críochnaithe go sásúil ag an duine sin,

(d) gurb é nó í an duine sin sealbhóir an
árachais slánaíochta gairmiúla
fhorordaithe, agus

(e) go mbeidh aon cheanglais fhorordaithe
eile comhlíonta ag an duine sin.

(3) Scoirfidh ceapachán faoi fho-alt (1), más
rud é—

(a) go gcúlghairfidh an Ghníomhaireacht
an ceapachán, nó

(b) gur i gcomhair tréimhse socraithe an
ceapachán, ar an tréimhse sin a bheith
caite.

(4) Más rud é, maidir leis an
nGníomhaireacht—

(a) go ndiúltóidh sí cigire a cheapadh nó
ceapachán cigire a athnuachan faoin
alt seo, nó

(b) go gcúlghairfidh sí ceapachán cigire faoi
mhír (a) d’fho-alt (3),

déanfaidh an Ghníomhaireacht an diúltú nó an
chúlghairm mar aon leis na cúiseanna atá leis an
diúltú nó leis an gcúlghairm a chur in iúl i
scríbhinn don duine agus féadfaidh an duine
achomharc a dhéanamh i gcoinne an diúltaithe nó
na cúlghairme ar an modh forordaithe.

(5) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, le toiliú an
Aire, duine amháin nó níos mó a cheapadh is
duine nó daoine ag a bhfuil, i dtuairim na
Gníomhaireachta, an t-eolas agus an taithí
iomchuí i ndáil le córais cóireála dramhuisce tí
agus leis na nósanna imeachta i ndáil le hiniúchadh
a dhéanamh chun bheith ina oifigeach achomhairc
nó ina hoifigeach achomhairc chun críocha an ailt
seo (dá ngairtear ‘oifigeach achomhairc’ san alt
seo).

(6) Beidh oifigeach achomhairc neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin alt seo.

(7) Breithneoidh oifigeach achomhairc
achomharc faoi fho-alt (4) agus déanfaidh sé nó sí,
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de réir nósanna imeachta forordaithe, an
t-achomharc a cheadú nó a dhiúltú.

(8) Déanfaidh an Ghníomhaireacht deimhniú a
cheapacháin nó a ceapacháin a thabhairt do
chigire.

(9) Le linn do chigire cumhacht a thugtar dó nó
di leis an gCuid seo a fheidhmiú, déanfaidh sé nó
sí, má iarrann duine dá ndéanann sé difear air nó
uirthi é, deimhniú a cheapacháin nó a ceapacháin
nó cóip de agus céannacht phearsanta de chineál
éigin a thabhairt ar aird don duine sin.

(10) Aon duine a ghníomhaíonn mar chigire
chun críocha na Coda seo—

(a) gan é nó í a bheith ceaptha go cuí faoi
fho-alt (1),

(b) tar éis a cheapachán nó a ceapachán a
bheith cúlghairthe faoi mhír (a) d’fho-
alt (3), nó

(c) tar éis a théarma nó a téarma
ceapacháin a bheith caite,

déanann sé nó sí cion.

(11) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an nGníomhaireacht, rialacháin a dhéanamh
chun críocha an ailt seo agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfar,
le rialacháin faoin alt seo, foráil a dhéanamh
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) nósanna imeachta maidir le hiarratais i
ndáil le cigirí a cheapadh agus i ndáil
le ceapachán cigirí a athnuachan,

(b) critéir chun cigirí a cheapadh, lena
n-áirítear na nithe seo a leanas a
shonrú:

(i) an aicme iomchuí, nó na haicmí
iomchuí, cáilíochtaí gairmiúla nó
teicniúla nach mór a bheith ag
duine a cheapfar mar chigire,

(ii) an aicme iomchuí, nó na haicmí
iomchuí, cúrsa oiliúna a bheidh
críochnaithe go sásúil ag duine a
cheapfar mar chigire, agus

(iii) an t-árachas slánaíochta gairmiúla
nach mór a bheith ag duine a
cheapfar mar chigire,

(c) foirm iarratais le haghaidh ceapacháin
mar chigire (lena n-áirítear foirm
iarratais chun ceapachán den sórt sin
a athnuachan),

9
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(d) an táille is iníoctha leis an
nGníomhaireacht, is táille nach mó ná
€1,000, a bheidh ag gabháil le hiarratas
ar cheapachán mar chigire nó ar
cheapachán mar chigire a athnuachan,

(e) an tréimhse a mbeidh éifeacht le
ceapachán mar chigire ar a feadh,

(f) na himthosca ina bhféadfar ceapachán
cigire a chúlghairm,

(g) nithe a bhaineann le nós imeachta i
ndáil le hachomhairc a éisteacht agus a
chinneadh faoi fho-alt (4),

(h) aon nithe iarmhartacha nó
coimhdeacha.

Clár cigirí. 70F.—(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht clár
cigirí a bhunú agus a chothabháil chun críocha na
Coda seo (dá ngairtear ‘clár na gcigirí’ san alt seo).

(2) Déanfar clár na gcigirí a chothabháil i cibé
foirm (lena n-áirítear foirm leictreonach) is cuí leis
an nGníomhaireacht.

(3) Beidh i gclár na gcigirí ainm agus
mionsonraí teagmhála gach cigire agus cibé
faisnéis eile a chinnfidh an Ghníomhaireacht ó am
go ham.

(4) Coimeádfar clár na gcigirí in oifigí na
Gníomhaireachta, agus cuirfear ar fáil é do gach
údarás seirbhísí uisce.

Cumhachtaí
cigirí.

70G.—(1) Chun iniúchadh a dhéanamh faoi alt
70H, féadfaidh cigire—

(a) dul isteach in aon áitreabh atá
ceangailte le córas cóireála dramhuisce
tí agus iniúchadh a dhéanamh air,

(b) cúrsa nó bail córais cóireála dramhuisce
tí a iniúchadh, a scrúdú nó a thástáil,
lena n-áirítear aon daingneán, feisteas,
fearas, gléasra, draein, seirbhís nó
próiseas a bhaineann leis an gcóras
cóireála,

(c) faireachán a dhéanamh ar aon
dramhuisce tí atá in áitreabh nó i
gcóras cóireála dramhuisce tí nó a
scardtar as,

(d) samplaí d’aon substaint nó ní a
bhaineann le córas cóireála
dramhuisce tí, nó a scairdtear chuige
nó as, a thógáil,

(e) grianghraif a thógáil,
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(f) suirbhéanna a sheoladh, leibhéil agus
tomhais a thógáil, tochailt a dhéanamh,
samplaí a thógáil agus scrúduithe a
dhéanamh ar dhoimhneacht agus ar
chineál na fo-ithreach,

(g) faisnéis a éileamh ar úinéir nó ar
áititheoir ar an áitreabh nó ar aon
duine atá ar fostú san áitreabh nó ar
aon duine eile atá i láthair san áitreabh
maidir le cothabháil, seirbhísiú nó
oibriú córais cóireála dramhuisce tí,

(h) a cheangal go ndéanfar taifid nó
doiciméid eile a thabhairt ar aird, nó
taifid nó doiciméid eile a iniúchadh,
(lena n-áirítear taifid nó doiciméid a
stóráiltear i bhfoirm neamh-inléite) a
bhaineann le cothabháil, seirbhísiú nó
oibriú córais cóireála dramhuisce tí, nó
cóipeanna a dhéanamh d’aon taifid nó
doiciméid den sórt sin nó sleachta a
thógáil astu, nó aon doiciméid nó taifid
den sórt sin a thabhairt chun siúil má
mheastar gur gá sin chun iniúchadh nó
scrúdú a dhéanamh,

(i) a cheangal go bhfágfar an t-áitreabh nó
aon chuid den áitreabh nó aon ní san
áitreabh gan cur isteach ar feadh cibé
tréimhse ama is gá chun an t-iniúchadh
a dhéanamh.

(2) Ní rachaidh cigire isteach, seachas le toiliú
an áititheora, i dteaghais phríobháideach faoin alt
seo.

(3) Féadfaidh an Ghníomhaireacht nó údarás
seirbhísí uisce aon duine eile is cuí léi nó leis a
údarú chun bheith i dteannta cigire i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

(4) Beidh aon deimhniú nó fianaise eile a
thabharfaidh cigire, nó a bheidh le tabhairt ag
cigire, i leith aon tástála, scrúdaithe nó anailíse ar
aon sampla, ina fhianaise nó ina fianaise i ndáil
leis an sampla sin, gan tuilleadh cruthúnais, ar
thoradh na tástála, an scrúdaithe nó na hanailíse,
mura suífear a mhalairt.

(5) Aon duine, tar éis fógra maidir le
hiniúchadh a fháil ó údarás seirbhísí uisce—

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

(b) a choisceann nó a bhacann cigire i
bhfeidhmiú aon cheann dá
chumhachtaí nó dá cumhachtaí,
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(c) a dhéanann faisnéis is eol dó nó di a
bheith bréagach nó míthreorach in aon
phonc ábhartha a thabhairt do chigire,
d’údarás seirbhísí uisce iomchuí nó don
Ghníomhaireacht, nó

(d) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn aon
iarraidh nó ceanglas réasúnach ó
chigire a chomhlíonadh,

déanann sé nó sí cion.

Córais cóireála
dramhuisce tí
a iniúchadh.

70H.—(1) (a) Iniúchfaidh cigire cibé córais
cóireála dramhuisce tí a ordóidh an
Ghníomhaireacht, nó údarás seirbhísí
uisce, dó nó di a iniúchadh.

(b) Déanfaidh an Ghníomhaireacht nó
údarás seirbhísí uisce iniúchadh
beartaithe a chur in iúl i scríbhinn
d’úinéir áitribh atá i gceangal le córas
cóireála dramhuisce tí 10 lá oibre ar a
laghad roimh an iniúchadh sin.

(2) Le linn don Ghníomhaireacht nó d’ údarás
seirbhísí uisce a ordú do chigire iniúchadh a
dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird aici nó aige
ar an bplean iniúchta náisiúnta.

(3) Más rud é, tar éis iniúchadh faoi fho-alt (1),
gurb é tuairim cigire—

(a) nár sháraigh úinéir áitribh atá ceangailte
le córas cóireála dramhuisce tí
rialacháin arna ndéanamh faoi alt
70L, agus

(b) nach bhfuil an córas cóireála
dramhuisce tí, agus nach dóigh dó a
bheith, ina phriacal do shláinte daoine
ná don chomhshaol, agus, go
háirithe—

(i) nach gcruthaíonn sé priacal d’uisce,
d’aer ná d’ithir, ná do phlandaí
agus d’ainmhithe,

(ii) nach gcruthaíonn sé núis trí
thorann ná trí bholaithe, ná

(iii) nach ndéanann sé dochar don
taobh tíre ná d’áiteanna ar díol
spéise ar leith iad,

déanfaidh an cigire, laistigh de 21 lá ón iniúchadh,
fógra a thabhairt d’úinéir an áitribh lena bhfuil an
córas cóireála lena mbaineann ceangailte agus don
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann.

(4) Más rud é, tar éis iniúchadh faoi fho-alt (1),
gurb é tuairim cigire—
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(a) gur sháraigh úinéir áitribh atá ceangailte
le córas cóireála dramhuisce tí
rialacháin arna ndéanamh faoi alt
70L, nó

(b) go bhfuil an córas cóireála dramhuisce
tí, nó gur dóigh dó a bheith, ina
phriacal do shláinte daoine nó don
chomhshaol, agus, go háirithe—

(i) go gcruthaíonn sé priacal d’uisce,
d’aer nó d’ithir, nó do phlandaí
agus d’ainmhithe,

(ii) go gcruthaíonn sé núis trí thorann
nó trí bholaithe, nó

(iii) go ndéanann sé dochar don taobh
tíre nó d’áiteanna ar díol spéise ar
leith iad,

déanfaidh an cigire fógra a thabhairt láithreach
d’úinéir an áitribh lena bhfuil an córas cóireála
lena mbaineann ceangailte agus déanfaidh sé nó
sí, laistigh de 21 lá ón iniúchadh, fógra a thabhairt
don údarás seirbhísí uisce lena mbaineann, agus na
cúiseanna atá lena thuairim nó lena tuairim a lua
i ngach cás.

(5) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce a
fhaigheann fógra ó chigire faoi fho-alt (4), laistigh
de 21 lá ón bhfógra sin, fógra a eisiúint (dá
ngairtear ‘fógra comhairleach’ sa Chuid seo) chuig
úinéir an áitribh lena bhfuil an córas cóireála lena
mbaineann ceangailte.

(6) Maidir le fógra comhairleach—

(a) luafar ann gurb é tuairim an údaráis
seirbhísí uisce—

(i) go ndearna úinéir an áitribh atá
ceangailte leis an gcóras cóireála
dramhuisce tí rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 70L a shárú, nó

(ii) go bhfuil an córas cóireála
dramhuisce tí, nó gur dóigh dó a
bheith, ina phriacal do shláinte
daoine nó don chomhshaol, agus,
go háirithe—

(I) go gcruthaíonn sé priacal
d’uisce, d’aer nó d’ithir, nó do
phlandaí agus d’ainmhithe,

(II) go gcruthaíonn sé núis trí
thorann nó trí bholaithe, nó

(III) go ndéanann sé dochar don
taobh tíre nó d’áiteanna ar
díol spéise ar leith iad,
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(b) luafar ann na cúiseanna atá leis an
tuairim sin,

(c) ordófar leis d’úinéir an áitribh na nithe
a shonraítear san fhógra comhairleach
a leigheas faoi dháta a shonrófar san
fhógra, agus féadfar bearta a shonrú
san fhógra a bheidh le déanamh chun
aon sárú nó ní lena mbaineann an
fógra a leigheas,

(d) beidh ann faisnéis maidir le hiarratas a
dhéanamh faoi fho-alt (7),

(e) beidh sé sínithe agus dátaithe ag
oifigeach don údarás seirbhísí uisce,
agus

(f) beidh ann aon cheanglas eile is cuí leis
an údarás seirbhísí uisce.

(7) (a) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi
fógra comhairleach, laistigh de 21 lá ó
dháta an fhógra sin, iarratas a
dhéanamh chuig an údarás seirbhísí
uisce lena mbaineann go ndéanfaidh
duine údaraithe a cheapfaidh an
t-údarás seirbhísí uisce an córas
cóireála dramhuisce tí a iniúchadh.

(b) Ar iarratas faoi mhír (a) san fhoirm
fhorordaithe a fháil, a mbeidh an táille
fhorordaithe ag gabháil leis, nach mó
ná €20, déanfaidh údarás seirbhísí
uisce socrú go ndéanfaidh duine
údaraithe a cheapfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce an córas cóireála
dramhuisce tí a iniúchadh.

(c) Déanfaidh duine údaraithe a
dhéanfaidh iniúchadh chun críocha an
fho-ailt seo, laistigh de 10 lá ón
iniúchadh le fógra i scríbhinn chuig an
duine a rinne an t-iarratas—

(i) an fógra comhairleach a dhaingniú,

(ii) an fógra comhairleach a dhaingniú
faoi réir cibé modhnuithe,
athruithe nó breisithe is cuí leis an
duine údaraithe, nó

(iii) an fógra comhairleach a chealú.

(d) I gcás go ndaingneofar fógra
comhairleach faoi fhomhír (i) nó (ii) de
mhír (c), beidh san fhógra faoi mhír (c)
faisnéis maidir le hachomharc a
dhéanamh faoi fho-alt (9).

(e) I gcás go gcealaítear fógra comhairleach
faoi mhír (c), aisíocfaidh an t-údarás
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seirbhísí uisce lena mbaineann an táille
iarratais leis an duine a rinne an
t-iarratas.

(8) I gcás nach bhfuil aon iarratas ann faoi fho-
alt (7), beidh éifeacht leis an bhfógra comhairleach
cibé dáta acu seo a leanas is déanaí—

(a) deireadh na tréimhse chun an t-iarratas
a dhéanamh, nó

(b) an lá a shonraítear san fhógra.

(9) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi fógra
comhairleach arna dhaingniú faoi fhomhír (i) nó
(ii) d’fho-alt (7)(c), laistigh de 14 lá dar tosach an
lá a sheirbheáiltear an fógra air nó uirthi,
achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche sa dúiche chúirte
dúiche ina bhfuil an córas cóireála dramhuisce tí
is ábhar don fhógra suite, ar na forais seo a leanas:

(a) nach é an t-achomharcóir an duine ar ar
chóir an fógra a sheirbheáil; nó

(b) aon neamhdhleathacht atá
substainteach nó a bhaineann le nós
imeachta.

(10) Féadfaidh an breitheamh, le linn
achomharc á chinneadh faoi fho-alt (9), más
deimhin leis nó léi gur réasúnach déanamh
amhlaidh, an fógra a dhaingniú, a athrú nó a
chealú.

(11) Aon duine a dhéanfaidh achomharc faoi
fho-alt (9), déanfaidh sé nó sí san am céanna fógra
i dtaobh an achomhairc agus na bhforas atá leis an
achomharc a thabhairt don údarás seirbhísí uisce
iomchuí agus beidh an t-údarás seirbhísí uisce sin
i dteideal láithriú, éisteacht a fháil agus fianaise a
thabhairt ar aird ar an achomharc a éisteacht.

(12) I gcás go ndéantar achomharc faoi fho-alt
(9), agus nach gcealaítear an fógra comhairleach,
beidh éifeacht leis an bhfógra cibé dáta acu seo a
leanas is déanaí—

(a) 21 lá tar éis an lae a dhéantar an fógra
a dhaingniú nó a athrú ar achomharc
nó an t-achomharc a tharraingt siar, nó

(b) an lá a shonraítear san fhógra.

(13) I gcás go ndearnadh iarratas faoi fho-alt
(7) agus nár cealaíodh an fógra comhairleach agus
nach bhfuil aon achomharc ann faoi fho-alt (9),
beidh éifeacht leis an bhfógra comhairleach cibé
dáta díobh seo a leanas is déanaí—

(a) deireadh na tréimhse chun achomharc a
dhéanamh, nó
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(b) an lá a shonraítear san fhógra.

(14) Féadfaidh údarás seirbhísí uisce, i gcás
nach mbeidh aon iarratas faoi fho-alt (7) ná aon
achomharc faoi fho-alt (9) déanta nó ar feitheamh,
an tréimhse a shonraítear faoi fho-alt (6)(c) a
fhadú.

(15) Aon duine ar ar seirbheáladh fógra
comhairleach agus ag a mbeidh an tuairim gur
leigheasadh na nithe a shonraítear san fhógra
comhairleach, déanfaidh sé nó sí, laistigh de 10 lá
ó chríochnú na n-oibreacha leigheasta, a
dheimhniú i scríbhinn don údarás seirbhísí uisce
lena mbaineann gur leigheasadh na nithe dá
dtagraítear san fhógra comhairleach.

(16) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce, chun a
dheimhniú dó féin gur leigheasadh na nithe a
shonraítear i bhfógra comhairleach, cibé iniúchtaí
breise is cuí leis an údarás seirbhísí uisce ar an
gcóras is ábhar don fhógra comhairleach lena
mbaineann.

(17) I gcás gur deimhin le húdarás seirbhísí
uisce gur leigheasadh na nithe a shonraítear san
fhógra comhairleach, tabharfaidh an t-údarás
seirbhísí uisce fógra don duine ar ar seirbheáladh
an fógra comhairleach maidir leis an
gcomhlíonadh sin.

(18) Aon duine a sháraíonn ceanglas d’fhógra
comhairleach, déanann sé nó sí cion.

Maoirseacht ar
údaráis
seirbhísí uisce.

70I.—(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht
maoirseacht ar údarás seirbhísí uisce i
gcomhlíonadh cibé feidhmeanna dá chuid is cuí
leis an nGníomhaireacht.

(2) I gcás gurb é tuairim na Gníomhaireachta
gur mhainnigh údarás seirbhísí uisce gach ceann
nó aon cheann dá fheidhmeanna a chomhlíonadh,
déanfaidh an Ghníomhaireacht ordachán a eisiúint
chuig an údarás seirbhísí uisce lena mbaineann.

(3) Féadfaidh an Ghníomhaireacht a ordú
d’údarás seirbhísí uisce cibé taifid i ndáil le
comhlíonadh a fheidhmeanna a choimeád agus
cibé faisnéis a chur faoina bráid a shonróidh sí, ar
cibé modh agus cibé tráthanna a ordóidh an
Ghníomhaireacht, agus, go háirithe mionsonraí i
ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) córais cóireála dramhuisce tí laistigh de
limistéar feidhme an údaráis seirbhísí
uisce lena mbaineann a chlárú,

(b) córais cóireála dramhuisce tí laistigh de
limistéar feidhme an údaráis seirbhísí
uisce lena mbaineann a iniúchadh,
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(c) fógraí comhairleacha arna n-eisiúint ag
an údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann, lena n-áirítear mionsonraí
i ndáil le fógra comhairleach a
dhaingniú, a mhodhnú nó a chealú,

(d) fógraí um chomhlíonadh arna
ndéanamh ag an údarás seirbhísí uisce
lena mbaineann faoi alt 70H(17),

(e) achomhairc chun na Cúirte Dúiche faoi
alt 70H,

(f) ionchúisimh arna dtabhairt ar aghaidh
ag an údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann faoin gCuid seo, agus

(g) cibé nithe eile is cuí leis an
nGníomhaireacht.

(4) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, nó cuirfidh
sí faoi deara go ndéanfar, cibé taifid ar aon
mhaoirseacht a dhéanfar faoi fho-alt (1) agus ar
cibé ordacháin a eiseofar faoi fho-alt (2) is cuí leis
an nGníomhaireacht, a choimeád agus a
chothabháil.

(5) Comhlíonfaidh údarás seirbhísí uisce
ordachán faoin alt seo.

(6) Aon údarás seirbhísí uisce a mhainníonn
ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh, déanann
sé cion.

(7) San alt seo, ciallaíonn ‘feidhmeanna’
feidhmeanna údaráis seirbhísí uisce faoin gCuid
seo.

Ordacháin do
chigirí.

70J.—(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, ó am
go ham, ordacháin a eisiúint chuig cigirí maidir leis
na nithe seo a leanas—

(a) an modh ar a ndéanfar iniúchadh faoi
alt 70H,

(b) an tréimhse nó na tréimhsí a bheidh le
sonrú i bhfógra comhairleach ar lena
linn a bheidh oibreacha leigheasta le
déanamh,

(c) an modh, lena n-áirítear trí mheán
leictreonach, ar a dtabharfaidh cigire
fógra d’údarás seirbhísí uisce i ndáil le
hiniúchadh,

(d) na mionsonraí maidir le hiniúchadh a
mbeidh fógra le tabhairt ag cigire
d’údarás seirbhísí uisce ina leith, agus

(e) aon nithe eile is iomchuí leis an
nGníomhaireacht chun críocha na
Coda seo.
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(2) Comhlíonfaidh cigire ordachán arna eisiúint
faoi fho-alt (1).

Plean iniúchta
náisiúnta.

70K.—(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, a
luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an ailt seo,
ach tráth nach déanaí ná cibé dáta a fhorordófar,
plean náisiúnta (dá ngairtear ‘an plean iniúchta
náisiúnta’ sa Chuid seo) maidir le córais cóireála
dramhuisce tí a iniúchadh agus faireachán a
dhéanamh orthu.

(2) Le linn don Ghníomhaireacht an plean
iniúchta náisiúnta a dhéanamh, beidh aird aici ar
na nithe seo a leanas—

(a) priacail iomchuí nó priacail ionchasacha
do shláinte daoine nó don chomhshaol,
agus, go háirithe—

(i) priacail d’uisce, d’aer nó d’ithir, nó
do phlandaí agus d’ainmhithe,

(ii) núiseanna trí thorann nó trí
bholaithe, agus

(iii) priacail don taobh tíre nó
d’áiteanna ar díol spéise ar leith
iad,

(b) faisnéis iomchuí a bheidh ar fáil i ndáil
le cineálacha sonracha agus suímh
shonracha córas cóireála dramhuisce tí,

(c) critéir cháilíochtúla agus chainníochtúla
shonracha chuí agus spriocanna agus
táscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla
sonracha cuí maidir le hiniúchtaí,
agus

(d) aon nithe teagmhasacha nó
coimhdeacha nó cibé nithe a
fhorordóidh an tAire.

(3) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, ó am go
ham de réir mar is iomchuí léi, agus uair amháin
ar a laghad i ngach tréimhse 5 bliana tar éis an
dáta a dhéanfar an plean iniúchta náisiúnta, an
plean a athbhreithniú agus cibé athleasuithe a
dhéanamh air is cuí leis agus forléireofar tagairtí
sa Chuid seo do phlean den sórt sin mar thagairtí
a fholaíonn tagairtí do phlean den sórt sin arna
athleasú amhlaidh, mura n-éileoidh an comhthéacs
a mhalairt.

(4) Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cóip den
phlean iniúchta náisiúnta don Aire, do gach údarás
seirbhísí uisce agus do cibé duine eile a
fhorordófar.

(5) Is feidhm de chuid gach údaráis seirbhísí
uisce bearta a dhéanamh is gá chun an plean
iniúchta náisiúnta a chur i ngníomh nó chun
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éifeacht a thabhairt dó ar shlí eile, lena n-áirítear
socrú a dhéanamh chun go ndéanfar iniúchtaí faoi
alt 70H laistigh dá limistéar feidhme, mar a
fhoráiltear sa phlean.

Rialacháin. 70L.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an nGníomhaireacht, rialacháin a
dhéanamh chun críocha na Coda seo, agus gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
féadfar foráil a dhéanamh sna rialacháin maidir
leis na nithe seo a leanas—

(a) pleananna cothabhála le haghaidh córas
cóireála dramhuisce tí,

(b) caighdeáin feidhmíochta maidir le
córais cóireála dramhuisce tí,

(c) caighdeáin agus nósanna imeachta a
mbeidh feidhm acu i ndáil le córas
cóireála dramhuisce tí a fholmhú agus
an dramhuisce agus sloda a thig uaidh
a dhiúscairt,

(d) cibé nithe iarmhartacha nó
coimhdeacha is cuí leis an Aire.

(2) Aon duine a sháraíonn rialachán arna
dhéanamh faoin alt seo, déanann sé nó sí cion.

Cionta agus
pionóis.

70M.—(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoi
alt 70B(12), 70C(2), 70E(10), 70G(5), 70H(18) nó
70L(2), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) Aon údarás seirbhísí uisce a bheidh
ciontach i gcion faoi alt 70I(6), dlífear, ar é a
chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 a
chur air.”.

5.—(1) Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 agus 2012
a ghairm den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007 agus den Acht seo
le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 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.
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A.4

Gearrtheideal,
comhlua agus
tosach feidhme.


