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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
TEIDLÍOCHTAÍ PINSIN FOSTAITHE DE CHUID BHORD
GÁIS ÉIREANN A AISTRÍONN CHUIG GASLINK AGUS
FOSTAITHE DE CHUID BHORD SOLÁTHAIR AN
LEICTREACHAIS A AISTRÍONN CHUIG EIRGRID PLC
AGUS ESB NETWORKS LTD., DO LEASÚ AN ACHTA
FUINNIMH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1995
AGUS AN ACHTA UM RIALÁIL LEICTREACHAIS, 1999,
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
hÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH A CHUR CHUN CINN,
D’AISGHAIRM FORÁLACHA ÁIRITHE D’ACHTANNA
A BHAINEANN LE GÁS NÓ LEICTREACHAS AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[25 Feabhra 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha),
2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999;

ciallaíonn “Acht 2002” an tAcht Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht Fuinnimh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2006;
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ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010;

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha;

ciallaíonn “Rialacháin 2009” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Éifeachtúlacht Críochúsáide Fuinnimh agus Seirbhísí Fuinnimh),
2009 (I.R. Uimh. 542 de 2009).

CUID 2

Leasuithe Ilghnéitheacha ar na hAchtanna Fuinnimh

Caibidil 1

Aoisliúntas foirne aistrithe

3.—(1) Leasaítear Acht Bhord Soláthair an Leictreachais
(Aoisliúntas), 1942—

(a) in alt 1, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “lámh-oibridhe”:

“folaíonn ‘daoine atá ar fostú ag an mBord’, fairis na
heisceachtaí a luaitear san Acht seo nó in aon scéim
aoisliúntais arna daingniú ag an Aire—

(a) aon duine—

(i) ar aistríodh a fhostaíocht nó a fostaíocht
chuig EirGrid plc, faoi Rialachán 14 de
Rialacháin 2000,

(ii) ar chomhalta de scéim aoisliúntais é nó í
díreach roimh an aistriú, agus

(iii) nár thug an t-oibritheoir córais tarchurtha
fógra ina leith do na hiontaobhaithe faoi
Rialachán 17(10)(d) de Rialacháin 2000,

agus

(b) aon duine a bhí ag fónamh sa Bhord an 1 Eanáir
2009 nó roimhe—

(i) ar aistríodh a fhostaíocht nó a fostaíocht
chuig ESB Networks Ltd. faoin bplean
aistrithe nó ar shlí eile, agus

(ii) ar chomhalta de scéim aoisliúntais é nó í
díreach roimh an aistriú;

ciallaíonn ‘ESB Networks Ltd.’ an chuideachta a foirmíodh
de bhun Rialachán 3 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas)
(Bord Soláthair an Leictreachais), 2008 (I.R. Uimh. 280 de
2008) faoin ainm ESB Networks Ltd., nó aon chuideachta
a chuirtear ina hionad;
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ciallaíonn ‘Rialacháin 2000’ Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas), 2000
(I.R. Uimh. 445 de 2000);

ciallaíonn ‘plean aistrithe’ an plean arna ullmhú faoi
Rialachán 7 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An
Margadh Inmheánach sa Leictreachas) (Bord Soláthair an
Leictreachais), 2008 agus arna cheadú ag an gCoimisiún
um Rialáil Fuinnimh.”,

(b) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) Aon duine a bhí ag fónamh sa Bhord an 1 Eanáir
2009 nó roimhe, ar aistríodh a fhostaíocht nó a fostaíocht
chuig ESB Networks Ltd. faoin bplean aistrithe nó ar shlí
eile, agus ar chomhalta de scéim aoisliúntais é nó í díreach
roimh an aistriú, leanann sé nó sí de bheith ina chomhalta
nó ina comhalta den scéim.

(4) Aon duine a bhí ar fostú ag an mBord, ar aistríodh
a fhostaíocht nó a fostaíocht chuig EirGrid plc faoi
Rialachán 14 de Rialacháin 2000, nár thug an t-oibritheoir
córais tarchurtha fógra ina leith do na hiontaobhaithe faoi
Rialachán 17(10)(d) de Rialacháin 2000, agus ar
chomhalta de scéim aoisliúntais é nó í díreach roimh an
aistriú, leanfar dá shochair aoisliúntais nó dá sochair
aoisliúntais agus de na ranníocaí is iníoctha i leith a
gcomhaltais de scéim a bunaíodh faoi Rialacháin 2000 a
íoc as an gciste, nó isteach sa chiste, de réir mar a bheidh,
a bunaíodh faoi alt 7 den Acht seo agus ar íoc sé nó sí
ranníocaí aoisliúntais isteach ann roimh an aistriú.”.

(2) Cúlghairtear mír 2(3) de Sceideal 2 a ghabhann le Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (An Margadh Inmheánach sa
Leictreachas) (Bord Soláthair an Leictreachais), 2008 (I.R. Uimh.
280 de 2008).

4.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 16 den Acht
Gáis, 1976:

“16A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Gaslink’ Gaslink Independent System Operator Ltd.,
arb í an chuideachta í a foirmíodh de bhun Rialachán 5 de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Margadh
Inmheánach sa Ghás Nádúrtha) (BGÉ), 2005 (I.R. Uimh. 760
de 2005);

folaíonn ‘téarmaí agus coinníollacha’ téarma atá ann faoi fho-
alt (2);

ciallaíonn ‘dáta aistrithe’ an dáta a shocróidh an tAire faoi fho-
alt (3) agus ar a mbeidh éifeacht leis an bplean aistrithe;

ciallaíonn ‘plean aistrithe’ an plean arna ullmhú faoi fho-alt
(2)(a) agus arna cheadú faoi fho-alt (2)(b);

folaíonn ‘athraigh’, i ndáil le téarmaí agus coinníollacha, athrú
a dhéanamh—
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(a) trí aon cheann de na téarmaí agus na coinníollacha sin
a fhágáil ar lár,

(b) trí chur leis na téarmaí agus na coinníollacha sin, nó

(c) trí théarmaí agus coinníollacha nua a chur in ionad
aon cheann de na téarmaí agus na coinníollacha
céadluaite.

(2) (a) Ullmhóidh an Bord plean aistrithe chun sócmhainní
agus foireann a aistriú chuig Gaslink mar a
shonraítear i bhfo-alt (1).

(b) Déanfaidh an Bord an plean aistrithe a chur faoi
bhráid an Aire chun a cheadú nó a ceadú a fháil.

(c) Déantar fostaíocht na n-oifigeach agus na
seirbhíseach sin don Bhord a ainmnítear sa phlean
aistrithe a aistriú chuig Gaslink.

(d) Aon oifigeach nó seirbhíseach don Bhord a
n-aistrítear a fhostaíocht nó a fostaíocht chuig
Gaslink agus ar chomhalta é nó í, díreach roimh an
aistriú, de scéim aoisliúntais a bunaíodh faoi alt 18
d’oifigigh nó do sheirbhísigh don Bhord, tá sé nó sí
i dteideal leanúint de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den scéim de réir a téarmaí de réir mar a
bheidh siad i bhfeidhm ó am go ham.

(e) Faoi réir an ailt seo, gach duine a n-aistrítear a
fhostaíocht nó a fostaíocht de réir mhír (c), tá sé nó
sí ar fostú ag Gaslink ar théarmaí agus coinníollacha
nach lú fabhar don duine sin ná na téarmaí agus na
coinníollacha sin ar a raibh an duine ar fostú ag an
mBord díreach roimh an dáta aistrithe.

(f) Níl d’éifeacht le haon ní san alt seo conradh
fostaíochta nó leanúnachas fostaíochta duine a
bhriseadh chun aon dlí eile a bhaineann le fostaíocht
agus a mbeadh feidhm aige maidir leis an duine, ar
leith ón alt seo, a chur chun feidhme maidir leis an
duine. Go háirithe, ní dhéanann an t-alt seo difear
do chearta fabhraithe duine a bhí ag an duine
díreach roimh an dáta aistrithe i leith saoire d’aon
chineál.

(g) Is téarma fostaíochta é de chuid gach fostaí aistrithe
go bhféadfar téarmaí agus coinníollacha na
fostaíochta sin a athrú a mhéid a d’fhéadfaí, agus ar
an modh ar a bhféadfaí, téarmaí agus coinníollacha
fhostaíocht an fhostaí a athrú go dleathach díreach
roimh an dáta aistrithe.

(h) Ní choisctear le haon ní san alt seo téarmaí agus
coinníollacha fostaíochta fostaí aistrithe a athrú i
ndiaidh an dáta aistrithe—

(i) de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha sin, nó

(ii) de réir dlí nó comhaontú infheidhme nó faoin
gcéanna.



[2012.] [Uimh. 3.]An tAcht Fuinnimh (Forálacha
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(3) Féadfaidh an tAire dáta a shocrú ar a mbeidh éifeacht
leis an bplean aistrithe.”.

Caibidil 2

Leictreachas agus gás a ghoid agus conarthaí measta

5.—Cuirtear na hailt seo a leanas in ionad ailt 15 agus 16 den Acht
Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1995:

“Leictreachas
agus gás a
ghoid agus
cionta
gaolmhara.

15.—(1) San alt seo agus in ailt 16 agus 16A—

ciallaíonn ‘Acht 1999’ an tAcht um Rialáil
Leictreachais, 1999;

ciallaíonn ‘Acht 2002’ an tAcht Gáis
(Eatramhach) (Rialáil), 2002;

ciallaíonn ‘airceadal’—

(a) aon mhéadar, líne, feisteán, píopaí,
gabhdán nó gaireas eile, nó

(b) aon chomhpháirt d’aon ghaireas den
sórt sin;

folaíonn ‘Bord Gáis Éireann’ fochuideachta de
chuid an chomhlachta sin;

ciallaíonn ‘Coimisiún’ an Coimisiún um Rialáil
Fuinnimh;

ciallaíonn ‘conradh soláthair’ conradh atá i
bhfeidhm de thuras na huaire agus trína
gcomhaontaíonn—

(a) sealbhóir ceadúnais chun leictreachas a
sholáthar a deonaíodh faoi alt 14
d’Acht 1999, nó

(b) sealbhóir ceadúnais chun gás a
sholáthar a deonaíodh faoi alt 16
d’Acht 2002,

leictreachas nó gás, de réir mar a bheidh, a
sholáthar d’áitreabh;

ciallaíonn ‘oibritheoir córais dáiliúcháin’—

(a) an chuideachta a foirmíodh de bhun
Rialachán 3 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (An Margadh
Inmheánach sa Leictreachas) (Bord
Soláthair an Leictreachais), 2008 (I.R.
Uimh. 280 de 2008) faoin ainm ESB
Networks Ltd., nó aon chuideachta a
chuirtear ina hionad go cuí, nó

(b) an chuideachta a foirmíodh de bhun
Rialachán 5 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (An Margadh
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Inmheánach sa Ghás Nádúrtha)
(BGÉ), 2005 (I.R. Uimh. 760 de 2005)
faoin ainm Gaslink Independent
System Operator Ltd., nó aon
chuideachta a chuirtear ina hionad go
cuí,

de réir mar a bheidh;

folaíonn ‘Bord Soláthair an Leictreachais’
fochuideachta de chuid an chomhlachta sin;

ciallaíonn ‘méadar’ gaireas lena ndéantar nó lena
gcuirtear faoi deara an chainníocht leictreachais
nó gáis a sholáthraítear d’áitreabh a chlárú agus
a thaifeadadh;

ciallaíonn ‘áitreabh’ aon fhoirgneamh nó aon
déanmhas, feithicil nó soitheach (soghluaiste nó
doghluaiste), nó aon chuid den chéanna, a áitítear
mar theaghais nó áit ghnó ar leithligh agus
folaíonn sé aon ghairdín nó geadán tailte a
ghabhann, agus a áitítear de ghnáth, leis an
teaghais nó leis an áit ghnó nó atá riachtanach ar
shlí eile mar thaitneamhacht nó áis don teaghais;

ciallaíonn ‘tomhaltóir cláraithe leictreachais nó
gáis’ duine a rinne conradh soláthair chun
leictreachas nó gás a chur ar fáil;

tá le ‘fochuideachta’ an bhrí a shanntar dó le
hAcht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn ‘oibritheoir córais tarchurtha’ na
cuideachtaí dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar
‘oibritheoir córais dáiliúcháin’;

ciallaíonn ‘cuir isteach go neamhdhleathach ar’
aon ní a dhéanamh d’airceadal, gan leithscéal
dlíthiúil ná éileamh ar cheart dlíthiúil, lena
n-áirítear (de réir mar a cheadaítear é sa
chomhthéacs) aon cheann de na nithe seo a
leanas, eadhon—

(a) dochar nó díobháil a dhéanamh don
airceadal, nó é a athrú nó a mhodhnú
(lena n-áirítear aon fheiste séalaithe nó
glasáilte atá greamaithe den airceadal
a oscailt nó a bhaint),

(b) i gcás méadair (gan dochar d’fheidhm
mhír (a) maidir le ní den sórt sin)—

(i) cur faoi deara innéacs an mhéadair
a athrú go saorga, nó

(ii) cosc a chur leis an méadar do
dhéanamh cainníocht leictreachais
nó gáis, de réir mar a bheidh, arna
soláthar d’áitreabh a chlárú agus a
thaifeadadh go cuí nó do chur faoi
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deara thairis sin an céanna a
chlárú agus a thaifeadadh.

(2) (a) Aon duine a úsáideann aon leictreachas
nó gás go mímhacánta, nó a chuireann
faoi deara go mímhacánta aon
leictreachas nó gás a dhiomailt nó a
atreorú, déanann sé nó sí cion.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, déanann
duine gníomh go mímhacánta má
dhéanann an duine an gníomh gan
leithscéal dlíthiúil ná éileamh ar
cheart dlíthiúil.

(3) Aon duine a chuireann isteach go
neamhdhleathach ar aon airceadal atá ar
úinéireacht nó á oibriú ag oibritheoir córais
dáiliúcháin nó oibritheoir córais tarchurtha, de réir
mar is cuí, déanann sé nó sí cion.

(4) Más rud é, in imeachtaí mar gheall ar chion
faoi fho-alt (3), go líomhnaítear go ngabhann an
cosantóir an méid seo a leanas de láimh nó go
n-aslaíonn sé nó sí tríú páirtí chun an méid seo a
leanas a ghabháil de láimh thar ceann an
chosantóra—

(a) athrú a dhéanamh ar innéacs a
ghabhann le méadar atá ar úinéireacht
nó á oibriú ag oibritheoir córais
dáiliúcháin nó ag oibritheoir córais
tarchurtha agus atá suite in aon
áitreabh nó ina mhaighne, nó

(b) cosc a chur leis an méadar sin do
dhéanamh cainníocht leictreachais nó
gáis, de réir mar a bheidh, arna
soláthar don áitreabh a bhfuil an
méadar suite ann nó ina mhaighne a
chlárú agus a thaifeadadh go cuí nó do
chur faoi deara an céanna a chlárú
agus a thaifeadadh,

agus go gcruthaítear gurb amhlaidh, le linn na
tréimhse ina líomhnaítear gur tharla an t-athrú nó
an cosc sin nó go díreach ina dhiaidh sin—

(i) go raibh modh saorga ann san áitreabh
nó ina mhaighne chun an t-athrú sin a
chur faoi deara nó chun an clárú sin a
chosc, de réir mar a bheidh, agus

(ii) go raibh an t-áitreabh á áitiú ag an
gcosantóir,

beidh an cruthúnas sin ina fhianaise prima facie,
sna himeachtaí sin, ar na nithe dá dtagraítear i mír
(a) nó (b), de réir mar a bheidh.

(5) Aon duine a dhéanann aon rud a mhonarú,
a allmhairiú, a dhíol, a thairiscint lena dhíol, a

11

Cd.2 A.5



Cd.2 A.5

12

[Uimh. 3.] [2012.]An tAcht Fuinnimh (Forálacha
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sholáthar nó a shuiteáil, nó a chuireann faoi deara
aon rud a shuiteáil nó a bhfuil aon rud ina sheilbh
aige nó ina seilbh aici, gan leithscéal dleathach, ar
rud é atá deartha nó oiriúnaithe—

(a) chun athrú a dhéanamh ar an innéacs a
ghabhann le haon mhéadar atá ar
úinéireacht nó á oibriú ag oibritheoir
córais dáiliúcháin nó oibritheoir córais
tarchurtha, de réir mar is cuí,

(b) chun chun cosc a chur le méadar den
sórt sin do dhéanamh cainníocht
leictreachais nó gáis, de réir mar a
bheidh, arna soláthar d’aon áitreabh, a
chlárú go cuí,

(c) chun muirir a fhorchur ar dhaoine as
leictreachas nó gás a úsáid i gcás nach
bhfuil conradh soláthair nó conradh
measta faoi alt 16A ann lena
gceadaítear na muirir sin a fhorchur,

déanann sé nó sí cion.

(6) (a) Más rud é go bhfuil forais réasúnacha—

(i) ag tomhaltóir cláraithe leictreachais
nó gáis,

(ii) ag sealbhóir ceadúnais chun
leictreachas a sholáthar a eisíodh
faoi alt 14 d’Acht 1999, nó

(iii) ag sealbhóir ceadúnais chun gás a
sholáthar a eisíodh faoi alt 16
d’Acht 2002,

chun a chreidiúint nach ndéanann
méadar lena mbaineann an fo-alt seo
cainníocht leictreachais nó gáis atá á
soláthar don áitreabh lena mbaineann
a chlárú go cuí nó a chur faoi deara
an céanna a chlárú toisc go bhfuil cur
isteach neamhdhleathach á dhéanamh
ar an méadar, déanfaidh sé nó sí gach
beart réasúnach chun a chinntiú go
scoirtear den chur isteach sin.

(b) I mír (a), folaíonn ‘gach beart
réasúnach’ cur in iúl don oibritheoir
córais dáiliúcháin iomchuí nó don
oibritheoir córais tarchurtha iomchuí,
de réir mar a bheidh, nach ndéanann
méadar atá ar úinéireacht nó á oibriú
aige cainníocht leictreachais nó gáis atá
á soláthar don áitreabh lena
mbaineann a chlárú go cuí nó a chur
faoi deara an céanna a chlárú.

(c) Aon duine a mhainníonn mír (a) a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion.
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(d) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
méadar—

(i) atá ar úinéireacht nó á oibriú ag
oibritheoir córais dáiliúcháin nó
oibritheoir córais tarchurtha, agus

(ii) atá suite in áitreabh nó i maighne
áitribh dá soláthraítear
leictreachas nó gás, de réir mar a
bheidh, faoi chonradh soláthair a
rinne an tomhaltóir cláraithe
leictreachais nó gáis lena
mbaineann.

(7) (a) Aon duine a dhéanann cion faoi fho-alt
(2), (3) nó (5), dlitear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A nó príosúnacht
ar feadh téarma nach faide ná 6
mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná €150,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 5 bliana, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(b) Aon duine a dhéanann cion faoi fho-alt
(6), dlitear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná €10,000 a chur air nó
uirthi.

(8) (a) Féadfaidh cúirt a gciontaítear duine i
gcion faoi fho-alt (2), (3) nó (6) os a
comhair, i dteannta aon phionós a
fhéadfaidh sí a fhorchur faoi fho-alt (7)
i leith an chiona, a ordú don duine
íocaíocht a dhéanamh—

(i) leis an oibritheoir córais
dáiliúcháin,

(ii) leis an oibritheoir córais tarchurtha,

(iii) leis an sealbhóir ceadúnais chun
leictreachas a sholáthar a
deonaíodh faoi alt 14 d’Acht
1999, nó

(iv) leis an sealbhóir ceadúnais chun gás
a sholáthar a deonaíodh faoi alt 16
d’Acht 2002,
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de réir mar a bheidh, ina mbeidh
ceachtar suim díobh seo a leanas nó an
dá shuim—

(I) cibé suim is deimhin léi atá dlite
den duine do chomhlacht a
luaitear thuas i leith leictreachas
nó gás a sholáthar agus nach
n-íocfaí leis an gcomhlacht
murach gur braitheadh an gníomh
nó na gníomhartha nó, de réir mar
a bheidh, an mhainneachtain ar
ina leith a ciontaíodh an duine sa
chion, nó

(II) cibé suim is deimhin léi a
chúiteoidh comhlacht den sórt sin
i leith aon damáiste a rinneadh
d’airceadal atá ar úinéireacht nó á
oibriú ag an gcomhlacht, ar
damáiste é a tharla de thoradh an
ghnímh nó na ngníomhartha nó,
de réir mar a bheidh, na
mainneachtana ar ina leith a
ciontaíodh an duine sa chion.

(b) I gcás imeachtaí sa Chúirt Dúiche mar
gheall ar chion faoin alt seo, ní mó ná
méid atá comhionann leis an difríocht
idir €5,000 agus an fhíneáil (más ann)
a d’fhorchuir an chúirt ar dhuine i leith
an chiona an méid a fhéadfaidh sí a
ordú don duine a íoc faoi bhfo-alt seo
i leith an chiona.

(c) D’ainneoin ghinearáltacht mhír (a),
féadfaidh cúirt is ábhar don mhír sin
ráta úis a shonrú a fhabhróidh ar aon
suim is ábhar do chlásail (I) agus (II)
den mhír sin in aghaidh gach lae a
bheidh an tsuim gan íoc, agus is é a
bheidh sa ráta úis sin an ráta úis sin is
infheidhme de thuras na huaire maidir
le fiach breithiúnais shibhialta arna
chur chun feidhme ag an gcúirt sin.

(d) Le linn an tsuim atá dlite de dhuine faoi
fho-alt (8)(a)(I) a ríomh, féadfaidh
cúirt aird a thabhairt ar na muirir
fhorordaíonn an Coimisiún faoi alt
16A(5).

(9) (a) Féadfaidh cúirt, a gciontaítear duine i
gcion faoin alt seo os a comhair, a ordú
go ndéanfar aon rud dá dtagraítear i
bhfo-alt (5) agus ar úsáid an duine é
chun an cion a dhéanamh nó, i gcás
ciona faoin bhfo-alt sin, aon rud dá
dtagraítear san fho-alt sin agus lena
mbaineann an cion, a fhorghéilleadh
agus a dhíothú nó a dhiúscairt ar shlí
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eile ar cibé modh a chinnfidh an
chúirt.

(b) Ní bheidh éifeacht le hordú faoin bhfo-
alt seo go dtí go bhfuil an gnátham
chun achomharc a thionscnamh i
gcoinne an chiontaithe nó an ordaithe
lena mbaineann imithe in éag nó, i gcás
go dtionscnaítear achomharc den sórt
sin, go dtí go ndéantar an t-achomharc
sin nó aon achomharc breise a
chinneadh go críochnaitheach nó a
thréigean nó go dtí go bhfuil an
gnátham chun aon achomharc breise a
thionscnamh imithe in éag.

(10) Féadfaidh siad seo a leanas imeachtaí
achoimre a thabhairt—

(a) oibritheoir córais dáiliúcháin nó
oibritheoir córais tarchurtha, i leith
cion faoin alt seo, ach amháin i gcás
ciona a rinne duine dá dtagraítear i
bhfomhír (ii) nó (iii) d’fho-alt (6)(a),
nó

(b) an Coimisiún, i gcás ciona a rinne duine
dá dtagraítear i bhfomhír (ii) nó (iii)
d’fho-alt (6)(a), ag gníomhú dó ar a
thionscnamh féin nó tar éis iarraidh a
fháil—

(i) ó oibritheoir córais dáiliúcháin,

(ii) ó oibritheoir córais tarchurtha, nó

(iii) ó shealbhóir—

(I) ar cheadúnas chun leictreachas
a sholáthar a deonaíodh faoi
alt 14 d’Acht 1999, nó

(II) ar cheadúnas chun gás a
sholáthar a deonaíodh faoi alt
16 d’Acht 2002.

(11) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe
cion faoin alt seo nó faoi alt 16 agus go
gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí
ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir,
rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta
chorpraithe sin nó duine a d’airbheartaigh
gníomhú in aon cháil den sórt sin, déanann an
t-oifigeach sin nó an duine sin cion agus dlitear
imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne
agus é nó í a phionósú amhail is dá mba é nó í a
rinne an cion céadluaite.
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Dul isteach in
áitreabh agus é
a chuardach i
gcás go bhfuil
drochamhras
ann go
ndearnadh
cion faoi alt
15.

16.—(1) (a) Féadfaidh gach comhlacht díobh seo
a leanas, eadhon—

(i) oibritheoir córais dáiliúcháin,

(ii) oibritheoir córais tarchurtha, nó

(iii) an Coimisiún,

duine a cheapadh, faoi réir mhír (b),
chun bheith ina oifigeach údaraithe nó
ina hoifigeach údaraithe chun críocha
an ailt seo.

(b) Ní fhéadfaidh duine a gceapfaidh ceann
de na comhlachtaí dá dtagraítear i mír
(a) é nó í chun bheith ina oifigeach
údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe
gníomhú sa cháil sin ach amháin chun
imscrúdú a dhéanamh ar chionta a
bhféadfaidh an comhlacht a
cheapfaidh an duine sin imeachtaí a
thionscnamh ina leith de réir alt
15(10).

(2) Maidir le duine a cheapfar faoi fho-alt (1),
ar é nó í a cheapadh—

(a) déanfaidh oibritheoir córais dáiliúcháin,

(b) déanfaidh oibritheoir córais tarchurtha,
nó

(c) déanfaidh an Coimisiún,

de réir mar a bheidh, deimhniú a cheaptha nó a
ceaptha a thabhairt dó nó di agus, le linn dó nó
di cumhacht a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú,
déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a
ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di é, an
deimhniú sin a thabhairt ar aird don duine sin
lena iniúchadh.

(3) Faoi réir fho-alt (4), maidir le hoifigeach
údaraithe a bhfuil drochamhras air nó uirthi, agus
cúis réasúnach leis, go bhfuil cion faoi fho-alt (2),
(3), (5) nó (6) d’alt 15 déanta nó á dhéanamh ar
aon talamh, áitreabh nó feithicil nó ann nó inti (ar
cion é a bhaineann leis an gcomhlacht dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a cheap an
t-oifigeach údaraithe áirithe), féadfaidh sé nó sí—

(a) dul isteach ar an talamh nó san áitreabh
nó, de réir mar a bheidh, an fheithicil
a stopadh (más gá) agus dul ar bord na
feithicle agus a cheangal ar thiománaí
(más ann) na feithicle í a thabhairt
chuig áit a ainmneoidh an t-oifigeach
údaraithe, agus féadfaidh an
t-oifigeach údaraithe feithicil den sórt
sin a choinneáil san áit sin ar feadh
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cibé tréimhse is dóigh leis nó léi is gá
chun críocha an fho-ailt seo,

(b) an talamh, an t-áitreabh nó an fheithicil
a chuardach agus ansin—

(i) cibé iniúchtaí a dhéanamh agus
cibé tástálacha a sheoladh is dóigh
leis nó léi is cuí,

(ii) aon toise nó aon ghrianghraf a
thógáil nó aon taifeadadh
leictreach nó leictreonach a
dhéanamh is dóigh leis nó léi is
gá,

(iii) a cheangal ar aon duine iomchuí
atá i gceannas cibé doiciméid,
taifid nó ábhair atá i seilbh nó faoi
rialú an duine sin a thabhairt ar
aird dó nó di agus cibé faisnéis a
thabhairt dó nó di a theastóidh
uaidh nó uaithi le réasún maidir
leis na doiciméid, na taifid nó na
hábhair sin,

(iv) doiciméid, taifid nó ábhair a
thugtar ar aird dó nó di faoi
fhomhír (iii) nó a aimsíonn sé nó
sí a iniúchadh agus a chóipeáil nó
faisnéis a bhaint astu, agus

(v) aon rud a urghabháil a aimsíonn sé
nó sí (ar rud é dá dtagraítear i
bhfo-alt (5) d’alt 15 nó is fianaise
ar chion a dhéanamh, nó fianaise
a bhaineann le cion a dhéanamh,
faoin bhfo-alt sin nó faoi fho-alt
(2), (3) nó (6) den alt sin, de réir
mar a bheidh),

ar an talamh, ar an áitreabh nó ar an
bhfeithicil, nó laistigh den chéanna,
chun a chinneadh cibé acu a rinneadh
nó nach ndearnadh cion,

(c) i gcás go bhfuil sé nó sí den tuairim go
bhfuil contúirt ionchasach ann d’aon
duine nó maoin mar thoradh ar
dhamáiste a rinneadh d’aon airceadal i
dtaca le cion a dhéanamh faoi fho-alt
(2) nó (3) d’alt 15, cúnamh a fháil (de
réir mar is cuí) ó aon duine díobh seo
a leanas—

(i) conraitheoir cláraithe leictreachais
arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi alt 9D d’Acht 1999,

(ii) suiteálaí cláraithe gáis arna
cheapadh nó arna ceapadh ag
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comhlacht ainmnithe faoi alt 9F
d’Acht 1999,

(iii) oifigeach éigeandála gáis arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi alt
9I d’Acht 1999,

(iv) oifigeach sábháilteachta gáis arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi alt
9J d’Acht 1999, nó

(v) aon duine eile ag a bhfuil saineolas
is iomchuí maidir leis an gcontúirt
ionchasach agus is dóigh leis an
oifigeach údaraithe is cuí,

d’fhonn a áirithiú go gcosnófar duine
nó maoin lena mbaineann ar an
damáiste ionchasach.

(4) (a) Ní fhéadfar cumhachtaí oifigigh
údaraithe faoi fho-alt (3) a fheidhmiú i
leith aon áitreabh a úsáidtear mar
theaghais, nó cibé cuid d’fheithicil nó
d’áitreabh ar teaghais í, ach amháin i
gcás go bhfuil cúis réasúnach ag an
oifigeach údaraithe le drochamhras a
bheith air nó uirthi gurb amhlaidh, sula
bhféadfaí barántas a iarraidh i ndáil
leis an teaghais faoi fho-alt (5)—

(i) go bhfuil aon rud dá dtagraítear i
bhfo-alt (3)(b) á dhíothú, á
dhiúscairt nó á thabhairt chun siúil
ón áitreabh nó ón bhfeithicil, nó

(ii) gur dócha go ndéanfar aon rud dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) a
dhíothú, a dhiúscairt nó a
thabhairt chun siúil ón áitreabh nó
ón bhfeithicil,

nó i gcás gur tugadh cead don oifigeach
údaraithe dul isteach san áitreabh nó
sa teaghais de réir fho-alt (3)(c).

(b) (i) D’ainneoin mhír (a) nó fho-alt (3),
féadfaidh oifigeach údaraithe
rochtain ar aon talamh, áitreabh
nó feithicil a iarraidh chun aon
airceadal atá air nó uirthi nó ann
nó inti a iniúchadh, agus ní
dhiúltóidh úinéir nó áititheoir na
talún sin, an áitribh sin nó na
feithicle sin rochtain a thabhairt
don oifigeach gan leithscéal
dlisteanach.

(ii) Chun críche na míre seo, measfar
gur leithscéal dlisteanach é an
t-áitreabh nó an fheithicil lena
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mbaineann a bheith á úsáid nó a
húsáid mar theaghais.

(5) (a) I gcás go gcoisctear ar oifigeach
údaraithe, i bhfeidhmiú a chumhachtaí
nó a cumhachtaí faoin alt seo, dul
isteach ar aon talamh nó in aon
áitreabh nó má tá cúis ag oifigeach
údaraithe lena chreidiúint go
bhféadfadh go bhfuil fianaise ar chion
amhrasta nó a bhaineann le cion
amhrasta faoi fho-alt (2), (3), (5) nó (6)
d’alt 15 ar aon talamh nó áitreabh nó
in aon talamh nó áitreabh agus go
bhféadfaí an fhianaise a thabhairt chun
siúil ón talamh nó ón áitreabh sin nó í
a dhíothú nó a dhiúscairt, féadfaidh an
t-oifigeach údaraithe nó an comhlacht
a cheap é nó í iarratas a dhéanamh
chuig breitheamh den Chúirt Dúiche
ar bharántas faoin bhfo-alt seo á údarú
don oifigeach údaraithe dul isteach ar
an talamh nó ar an áitreabh nó sa
talamh nó san áitreabh.

(b) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh
chuige nó chuici faoin bhfo-alt seo, gur
deimhin le breitheamh den Chúirt
Dúiche, ar fhaisnéis faoi mhionn ón
iarratasóir, gur coisceadh ar an
oifigeach údaraithe lena mbaineann
dul isteach ar an talamh sin nó san
áitreabh sin nó go bhfuil forais
réasúnacha ag an oifigeach údaraithe
chun na nithe eile dá dtagraítear i mír
(a) a chreidiúint, féadfaidh an
breitheamh barántas a eisiúint faoina
láimh á údarú don oifigeach sin agus,
má mheasann an breitheamh gur cuí
foráil a dhéanamh amhlaidh, cibé líon
comhaltaí den Gharda Síochána a
shonrófar sa bharántas in éineacht leis
nó léi, dul isteach, le forneart más gá,
ar an talamh nó san áitreabh lena
mbaineann agus na cumhachtaí dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) a
fheidhmiú aon tráth nó tráthanna
laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna
an bharántais, ar an mbarántas a
thabhairt ar aird má iarrtar air nó
uirthi é.

(6) Aon duine—

(a) a dhiúltaíonn ligean d’oifigeach
údaraithe dul isteach ar aon talamh nó
in aon áitreabh nó dul ar bord aon
fheithicle i bhfeidhmiú a chumhachtaí
nó a cumhachtaí faoin alt seo, nó

(b) a chuireann bac nó treampán ar
oifigeach údaraithe i bhfeidhmiú a
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chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin
alt seo,

déanann sé nó sí cion agus dlitear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air
nó uirthi.

(7) Beidh feidhm ag fo-alt (10) d’alt 15 i ndáil
le himeachtaí achoimre maidir le cion faoi fho-alt
(6) mar atá feidhm aige maidir le cion faoin alt sin.

(8) (a) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar leis
na forálacha roimhe seo den alt seo, ní
cumhachtaí iad in ionad aon
chumhachtaí eile arna dtabhairt
d’oifigeach nó d’fhostaí de chuid
comhlachta dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), do chomhalta den Gharda
Síochána nó d’aon duine eile de bhua
alt 108 den Acht Leictreachais
(Soláthar), 1927 nó aon achtachán eile
atá i bhfeidhm díreach roimh an Acht
seo a rith, nó de bhua aon riail dlí.

(b) Beidh an chumhacht chéanna atá ag
oifigeach údaraithe faoi fho-alt (3) ag
duine a théann isteach in aon áitreabh
de bhun fho-alt (2) d’alt 108 den Acht
Leictreachais (Soláthar), 1927 chun
aon rud a urghabháil dá dtagraítear i
bhfo-alt (3)(b)(v) agus a aimsíonn sé
nó sí san áitreabh i gcúrsa aon
chumhacht a thugtar dó nó di leis an
alt sin 108 a fheidhmiú.

(9) (a) Aon rud a urghabhann oifigeach
údaraithe faoi fho-alt (3)(b)(v) nó
duine faoi fho-alt (8)(b), féadfaidh an
t-oifigeach sin, nó an duine a
fhostaíonn é nó í, é a choinneáil agus é
a dhíothú nó a dhiúscairt ar cibé slí is
dóigh leis nó léi is cuí, ach sin faoi réir
fhorálacha an fho-ailt seo.

(b) Ní dhéanfar aon rud a choinnítear de
bhun mhír (a) a dhíothú nó a
dhiúscairt faoin bhfo-alt seo—

(i) i gcás go ndéantar iarratas faoi mhír
(c) i ndáil leis an rud, ach amháin
faoi réim agus de réir ordú ó
bhreitheamh den Chúirt Dúiche
faoin mír sin, nó

(ii) i gcás nach ndéantar aon iarratas
den sórt sin nó go ndéantar
iarratas den sórt sin ach go
dtarraingítear siar é, sula mbeidh
3 mhí caite ón dáta a urghabhadh
an rud.
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(c) Aon duine a éilíonn go bhfuil leas aige
nó aici i rud dá dtagraítear i mír (a),
féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná
3 mhí tar éis an dáta a urghabhadh an
rud, iarratas a dhéanamh chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche don
dúiche Cúirte Dúiche ina ndearnadh
an urghabháil ar ordú á ordú an rud a
thabhairt ar ais don duine sin nó, de
réir mar a bheidh, á chumasú don
duine sin na cearta sa rud nó thairis a
fheidhmiú ar cearta iad a raibh sé nó sí
i dteideal iad a fheidhmiú díreach
roimh an urghabháil agus maidir leis
an mbreitheamh sin den Chúirt
Dúiche, ar an iarratas a éisteacht—

(i) cinnfidh sé nó sí cibé acu is rud dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) d’alt 15
nó, de réir mar a bheidh, rud is
fianaise ar chion faoin bhfo-alt sin
nó faoi fho-alt (2), (3) nó (6) den
alt sin a dhéanamh nó is fianaise a
bhaineann le cion den sórt sin a
dhéanamh an rud iarbhír, agus

(ii) ag féachaint don chinneadh sin
agus d’aon nithe iomchuí eile,
déanfaidh sé nó sí cibé ordú i ndáil
leis an iarratas is dóigh leis nó léi
is cóir agus is cothromasach.

(d) Féadfaidh breitheamh den Chúirt
Dúiche éisteacht iarratais a dhéantar
chuige nó chuici faoi mhír (c) a chur
ar atráth go dtí go gcríochnaítear aon
imeachtaí a tionscnaíodh i leith cion
faoi alt 15 i ndáil leis an ní lena
mbaineann.

Conarthaí
measta.

16A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘conradh soláthair’ comhaontú a
dhéantar idir sealbhóir ceadúnais agus duine chun
leictreachas nó gás a sholáthar;

ciallaíonn ‘sealbhóir ceadúnais’—

(a) sealbhóir ceadúnais chun leictreachas a
sholáthar a deonaíodh faoi alt 14
d’Acht 1999, nó

(b) sealbhóir ceadúnais chun gás a
sholáthar a deonaíodh faoi alt 16
d’Acht 2002.

(2) Tá sé de dhualgas ar úinéir nó áititheoir
áitribh ar ina leith a dhéanann sealbhóir ceadúnais
soláthar leictreachais nó gáis a chur ar fáil agus ar
áitreabh é a ndeachaigh conradh soláthair in éag
ina leith, más rud é nach ndearna an t-úinéir nó
an t-áititheoir conradh soláthair leis an sealbhóir
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Ilghnéitheacha), 2012.

ceadúnais agus go leanann sé nó sí den
leictreachas nó den ghás a sholáthraítear a úsáid,
an úsáid sin a chur in iúl don sealbhóir ceadúnais
agus conradh soláthair a dhéanamh leis an
sealbhóir ceadúnais nó le sealbhóir ceadúnais eile
chun leictreachas nó gás, de réir mar a bheidh, a
sholáthar don áitreabh.

(3) Más rud é—

(a) tar éis dul in éag do chonradh soláthair
d’áitreabh arbh é nó í úinéir nó
áititheoir an áitribh lena mbaineann an
tomhaltóir cláraithe leictreachais nó
gáis i ndáil leis agus ar conradh é nár
athnuadh,

(b) go raibh conradh soláthair leictreachais
nó gáis ann le húinéir nó áititheoir
roimhe sin ar áitreabh agus—

(i) nár iarr úinéir nó áititheoir reatha
an áitribh go ndéanfaí an conradh
soláthair sin a chealú, nó

(ii) nach ndearna úinéir nó áititheoir
reatha an áitribh conradh nua
soláthair leis an sealbhóir
ceadúnais a bhí ina pháirtí nó ina
páirtí sa chonradh soláthair
roimhe sin nó le sealbhóir
ceadúnais éagsúil, nó

(c) i ndáil le háitreabh ina bhfuil soláthar
leictreachais nó gáis ar ina leith atá
conradh soláthair fós le déanamh agus
nach ndearna an
t-úinéir nó an t-áititheoir reatha
conradh soláthair leis an sealbhóir
ceadúnais lena mbaineann,

agus go leantar de leictreachas nó gás a sholáthar
don áitreabh, beidh an t-úinéir nó an t-áititheoir,
de réir mar a bheidh, faoi dhliteanas íocaíocht a
dhéanamh leis an sealbhóir ceadúnais as an
soláthar (‘conradh measta’) más rud é—

(i) gur thug an sealbhóir ceadúnais fógra
don úinéir nó don áititheoir (leis an
bpost nó trína sheachadadh go
pearsanta)—

(I) á rá gur leanadh de leictreachas nó
gás a sholáthar amhlaidh don
áitreabh,

(II) maidir lena cheart nó lena ceart
conradh soláthair a dhéanamh leis
an sealbhóir ceadúnais nó le
sealbhóir ceadúnais eile, agus
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(III) maidir le téarmaí agus
coinníollacha an chonartha a
meastar iad a bheith ann ón dáta
a thosaigh an t-úinéir nó an
t-áititheoir ar sholáthar
leictreachais nó gáis a ghlacadh,

agus

(ii) maidir leis na muirir a fhorchuirtear
faoin gconradh measta—

(I) go sainaithnítear go soiléir iad i
ndáil leis an úsáid, agus

(II) nach bhfuil aon phionóis ar
áireamh iontu.

(4) I gcás go bhfuil éifeacht le conradh measta,
féadfaidh an sealbhóir ceadúnais lena mbaineann
úinéir nó áititheoir an áitribh lena mbaineann a
mhuirearú i leith leictreachas nó gás, de réir mar
a bheidh, a sholáthar don áitreabh.

(5) Faoi réir aon rialachán arna ndéanamh ag
an gCoimisiún faoi fho-alt (6), féadfaidh sealbhóir
ceadúnais leictreachas nó gás a sholáthar
d’áitreabh de réir téarmaí agus coinníollacha
conartha mheasta le húinéir nó le háititheoir an
áitribh.

(6) Féadfaidh an Coimisiún, le rialacháin, foráil
a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas i
ndáil le conarthaí measta—

(a) an dáta a mbeidh éifeacht le húsáid
conarthaí measta chun leictreachas nó
gás a sholáthar d’áitreabh,

(b) na téarmaí agus na coinníollacha a
shonrófar in aon chonradh den sórt sin,
lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha sonracha a bhaineann
leis na nithe seo a leanas—

(i) aicme nó aicmí sealbhóra ceadúnas,

(ii) aicme nó aicmí áititheora nó
úinéara áitribh,

(iii) cineál nó cineálacha áitribh,

(iv) an modh chun an chainníocht
leictreachais nó gáis a mheasfar a
soláthraíodh don áitreabh lena
mbaineann a chinneadh, nó

(v) na muirir a fhéadfar a fhorchur ar
úinéir nó áititheoir áitribh,
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(c) an tréimhse ama a mbeidh éifeacht le
conradh measta uaithi nó go dtí í i leith
na nithe seo a leanas—

(i) aicme nó aicmí sealbhóra
ceadúnais,

(ii) aicme nó aicmí áititheora nó
úinéara áitribh, nó

(iii) cineál nó cineálacha áitribh,

(d) na modhanna ar a ndéanfaidh sealbhóirí
ceadúnais comhairle a thabhairt agus
faisnéis a sholáthar d’úinéirí agus
d’áititheoirí áitribh is ábhar do
chonradh measta agus do dhaoine den
phobal i gcoitinne, agus

(e) na nósanna imeachta maidir leis an
gCoimisiún do cheadú, do leasú nó
d’athbhreithniú fhormáid an chonartha
mheasta a úsáideann an sealbhóir
ceadúnais.

(7) Déanfar gach rialachán a dhéanfar faoi fho-
alt (6) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir
sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin rialachán.”.

Caibidil 3

Sábháilteacht Leictreachais agus Gáis

6.—Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh alt 9E (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2006):

“9EA.—(1) Féadfaidh an Coimisiún duine a cheapadh chun
bheith ina oifigeach imscrúdaithe leictreachais nó ina hoifigeach
imscrúdaithe leictreachais chun imscrúdú a dhéanamh i dtaobh
an ndéantar oibreacha leictreachais ainmnithe agus oibreacha
sonraithe ar shlí shábháilte leordhóthanach agus an
conraitheoirí leictreachais cláraithe a dhéanann iad.

(2) Le linn a chumhachtaí nó a chumhachtaí faoin alt seo
a fheidhmiú, féadfaidh oifigeach imscrúdaithe leictreachais dul
isteach aon tráth réasúnach ar aon talamh nó in aon áitreabh i
gcás go bhfuil cúis aige nó aici lena chreidiúint go raibh nó go
bhfuil oibreacha leictreachais ainmnithe nó oibreacha sonraithe
á ndéanamh ann agus, ansin, féadfaidh sé nó sí—

(a) cibé iniúchtaí nó fiosruithe a dhéanamh agus cibé
tástálacha a dhéanamh is dóigh leis nó léi is cuí, lena
n-áirítear iniúchadh ar obair leictreachais shonraithe
nó ainmnithe arna déanamh ag aon duine ar mhaithe
le sábháilteacht,
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(b) aon ráiteas ó bhéal nó i scríbhinn a thógáil, aon toise
nó grianghraf a thógáil nó aon taifeadadh leictreach
nó leictreonach a dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá
chun críocha aon iniúchta nó fiosraithe den sórt
sin,

(c) samplaí de cháblaí nó d’fheisteáin leictreachais a
thógáil nó d’aon chuid eile de shuiteáil leictreachais
is dóigh leis nó léi is gá maidir leis an iniúchadh sin
nó maidir leis an bhfiosrú sin,

(d) a cheangal ar aon duine iomchuí atá i gceannas cibé
doiciméid, taifid nó ábhair a thabhairt ar aird dó nó
di atá i seilbh nó faoi rialú an duine sin agus a
bhaineann leis an ní atá á fhiosrú agus cibé faisnéis
a thabhairt dó nó di a theastóidh uaidh nó uaithi le
réasún maidir leis na doiciméid, na taifid nó na
hábhair sin,

(e) doiciméid, taifid nó ábhair a thugtar ar aird dó nó di
faoi mhír (d) nó a aimsíonn sé nó sí le linn dó nó di
a bheith ar an talamh nó san áitreabh lena
mbaineann a iniúchadh agus a chóipeáil nó faisnéis
a bhaint astu,

(f) cibé oibreacha ainmnithe nó oibreacha sonraithe a
dhéanamh nó cibé bearta a dhéanamh is dóigh leis
nó léi is cuí, lena n-áirítear a iarraidh ar an
oibritheoir córais dáiliúcháin an soláthar
leictreachais a dhícheangal nó a mhúchadh chun aon
duine nó aon mhaoin a chosaint ar aon chontúirt a
thig ó oibreacha leictreachais,

(g) i gcás go ndearna sé nó sí oibreacha ainmnithe nó
oibreacha sonraithe faoi mhír (f), deimhniú um
chríochnú a eisiúint i leith na n-oibreacha sin,

(h) treoir a thabhairt d’aon duine aon ghníomh a
dhéanamh nó staonadh óna dhéanamh más rud é, i
dtuairim an oifigigh imscrúdaithe leictreachais, gur
gá an gníomh sin a dhéanamh nó gan é a dhéanamh
chun fianaise a chaomhnú nó d’fhonn aon chontúirt
a thig ó leictreachas a laghdú nó a chosc.

(3) I gcás go dtéann oifigeach imscrúdaithe leictreachais
isteach ar aon talamh nó in aon áitreabh de bhun a dhualgas nó
a dualgas faoin alt seo, gníomhóidh sé nó sí ar mhodh réasúnach
agus déanfaidh sé nó sí tuarascáil maidir lena ghníomhaíochtaí
nó lena gníomhaíochtaí agus lena fhionnachtana nó lena
fionnachtana a sholáthar don Choimisiún nó don chomhlacht
ainmnithe nó dóibh araon, de réir mar a bheidh.

(4) Tabharfaidh an Coimisiún deimhniú a cheaptha nó a
ceaptha do dhuine a cheapfar faoi fho-alt (1) agus, le linn don
duine cumhacht a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú, déanfaidh
sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear
dó nó di é, an deimhniú a thabhairt ar aird don duine sin lena
iniúchadh.

(5) I gcás go dtéann oifigeach imscrúdaithe leictreachais
isteach ar thalamh nó in aon áitreabh de bhun cumhachtaí a
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thugtar leis an alt seo, cinnteoidh an Coimisiún a luaithe is féidir
tar éis na cumhachtaí a fheidhmiú faoin alt seo—

(a) nach lú slándáil na talún nó an áitribh, de réir mar a
bheidh, de bhíthin go ndeachthas isteach air nó
ann, agus

(b) go ndeisítear aon damáiste a rinne an t-oifigeach
imscrúdaithe leictreachais nó go n-íoctar cúiteamh le
háititheoir nó le húinéir na talún lena mbaineann.

(6) Déanann duine cion más rud é—

(a) go gcuireann sé nó sí bac nó treampán ar oifigeach
imscrúdaithe leictreachais le linn don oifigeach na
cumhachtaí a thugtar dó nó di leis an alt seo a
fheidhmiú,

(b) go mainníonn nó go ndiúltaíonn sé nó sí déanamh de
réir treoir a thugann oifigeach imscrúdaithe
leictreachais faoin alt seo,

(c) go ndéanann sé nó sí faisnéis atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt go feasach
d’oifigeach imscrúdaithe leictreachais, nó

(d) go ndéanann sé nó sí, gan toiliú an oibritheora córais
dáiliúcháin, an soláthar leictreachais a chur ar siúl nó
a athcheangal ar soláthar é a rinne an t-oibritheoir
córais dáiliúcháin a mhúchadh nó a dhícheangal ar
iarraidh a fháil ón oifigeach imscrúdaithe
leictreachais.

(7) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a
chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€15,000 a chur air nó uirthi.

(8) San alt seo:

ciallaíonn ‘oibreacha leictreachais ainmnithe’ aicme oibreacha
leictreachais arna hainmniú faoi alt 9E(1);

ciallaíonn ‘oifigeach leictreachais ainmnithe’ duine arna
cheapadh nó arna ceapadh sa cháil sin faoi fho-alt (1);

tá le ‘oibreacha sonraithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 9D(28).”.

7.—Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 9C (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2006):

“9C.—(1) Is feidhm de chuid an Choimisiúin é
gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreachais a rialáil maidir le
sábháilteacht.

(2) Le linn dó a fheidhmeanna a chomhall faoin alt seo,
féadfaidh an Coimisiún a cheangal le fógra ar ghnóthais
leictreachais comhairle a thabhairt agus faisnéis a sholáthar dá
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gcustaiméirí deiridh agus don phobal maidir le hoibreacha
leictreachais a shuiteáil agus a chothabháil ar shlí shábháilte ar
cibé modh agus a mhinice a ordóidh an Coimisiún ó am go
ham.”.

8.—Leasaítear alt 9J (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 2006)
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an Coimisiún duine a cheapadh chun bheith
ina oifigeach sábháilteachta gáis nó ina hoifigeach
sábháilteachta gáis—

(a) chun críocha an ailt seo,

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

(c) chun críocha alt 9(1G), agus

(d) chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe líomhnaithe
ar ailt 9F(4), 9F(23) agus (24), 9G(3) agus 9H(4).”.

9.—(1) Leasaítear Acht 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad ailt 9L agus 9M
(a cuireadh isteach le Rialachán 19 de Rialacháin 2009
agus le halt 3(c) d’Acht 2010):

“Taraifí a
bhaineann le
héifeachtúlacht
fuinnimh.

9L.—Déanfaidh an Coimisiún, trí
choinníollacha ceadúnais, ceanglas a chur
ar ghnóthais fuinnimh a chinntiú nach
ndéantar dreasachtaí a chruthú trína
dtaraifí a mhéadóidh an méid fuinnimh a
dháiltear nó a tharchuirtear nuair nach gá
sin.

Billeáil
eolasach. 9M.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, i

gcás gur dóigh leis gur cuí é, ag féachaint
d’fho-alt (2), ordachán a thabhairt do
ghnóthas fuinnimh ceanglais fho-alt (5), nó
cuid díobh, a chomhlíonadh ó cibé dáta
agus ar cibé modh a shonróidh sé san
ordachán sin.

(2) Le linn cinneadh a dhéanamh i
dtaobh an eiseoidh sé ordachán faoi fho-alt
(1), tabharfaidh an Coimisiún aird ar na
costais is dócha a bheidh ar an ngnóthas
lena mbaineann mar gheall ar ordachán den
sórt sin a chomhlíonadh agus ar na tairbhí
éifeachtúlachta fuinnimh is dócha a bheidh
ann do na custaiméirí deiridh mar gheall ar
na gníomhartha a cheanglaítear ar an
ngnóthas lena mbaineann a dhéanamh.

(3) Sula n-eiseoidh sé ordachán faoi fho-
alt (1), déanfaidh an Coimisiún próiseas
comhchomhairle poiblí a ghabháil de láimh.

(4) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo
difear do fhreagrachtaí ná do dhualgais
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gnóthais fuinnimh faoi na hAchtanna um
Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

(5) Féadfaidh an Coimisiún, trí
ordachán faoi fho-alt (1), a cheangal ar
ghnóthas fuinnimh aon cheann nó gach
ceann de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) billí a sholáthar dá chustaiméirí
deiridh, a bheidh bunaithe ar
úsáid iarbhír fuinnimh, a
mhinice a shonróidh an
Coimisiún chun a chumasú do
na custaiméirí sin a dtomhailt
fuinnimh féin a rialáil ar
mhodh tráthúil;

(b) cibé faisnéis a sholáthar i mbille
nó i dteannta bille dá
chustaiméirí deiridh a
sholáthraíonn, i dtuairim an
Choimisiúin, cuntas cuimsitheach
ar chostais fuinnimh reatha an
chustaiméara;

(c) billí a thíolacadh dá chustaiméirí
deiridh ar mhodh atá soiléir
sothuigthe i dtuairim an
Choimisiúin; nó

(d) aon chuid den fhaisnéis seo a
leanas nó an fhaisnéis seo a
leanas go léir a sholáthar ina
bhillí, ina chonarthaí nó ina
chumarsáidí iomchuí eile, nó ina
dteannta, ar mhodh atá soiléir
sothuigthe i dtuairim an
Choimisiúin—

(i) praghsanna iarbhír reatha
agus tomhailt iarbhír
fuinnimh,

(ii) comparáid idir tomhailt
reatha fuinnimh an
chustaiméara deiridh agus
tomhailt an chustaiméara
sin don tréimhse chéanna
an bhliain roimhe sin, i
bhfoirm ghrafach i gcás gur
dóigh leis an gCoimisiún
gurb indéanta é,

(iii) comparáid idir úsáid
fuinnimh an chustaiméara
deiridh agus úsáid
fuinnimh gnáthchustaiméara
deiridh normálaithe nó
thagarmharcáilte, nó

(iv) foinsí faisnéise maidir le
bearta feabhsaithe
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éifeachtúlachta fuinnimh
atá ar fáil, próifílí
comparáideacha
custaiméirí nó sonraíochtaí
teicniúla oibiachtúla le
haghaidh trealamh úsáidte
fuinnimh, lena n-áirítear
faisnéis teagmhála agus
seoltaí suíomh gréasáin.

(6) Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh go
soláthróidh gnóthas fuinnimh cibé faisnéis,
agus í i cibé formáid, is dóigh leis an
gCoimisiún is gá chun cinneadh a
dhéanamh i dtaobh ordachán a eisiúint faoi
fho-alt (1), nó chun faireachán a dhéanamh
ar chomhlíonadh ordacháin arna eisiúint
amhlaidh.

(7) San alt seo, folaíonn ‘bille’ bille a
sholáthraítear nó a chuirtear ar fáil don
chustaiméir deiridh i bhformáid
leictreonach.

(8) Aon ghnóthas fuinnimh a
mhainníonn ordachán a eisíonn an
Coimisiún faoi fho-alt (1) nó iarraidh faoi
fho-alt (6) a chomhlíonadh, déanann sé
cion agus dlitear, ar é a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air.

(9) I gcás go bhfuil ordachán faoi fho-alt
(1) nó iarraidh faoi fho-alt (6) le heisiúint
chuig gnóthas fuinnimh nó le tabhairt dó,
díreofar é nó í chuig an ngnóthas agus
tabharfar é nó í don ghnóthas ar cheann de
na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh nó trína
seachadadh ar an ngnóthas
fuinnimh lena mbaineann,

(b) trína fhágáil nó trína fágáil ag an
seoladh ag a seolann an gnóthas
fuinnimh lena mbaineann gnó,

(c) trína chur nó trína cur leis an
bpost i litir chláraithe
réamhíoctha a bheidh dírithe
chuig an soláthróir fuinnimh
lena mbaineann ag an seoladh
ag a seolann an gnóthas gnó,

(d) má thug an gnóthas fuinnimh
lena mbaineann seoladh chun
ordachán nó iarraidh a
sheirbheáil, trína fhágáil nó
trína fágáil ag an seoladh sin, nó
trína chur nó trína cur leis an
bpost cláraithe réamhíoctha
agus é nó í dírithe chuig an
ngnóthas fuinnimh ag an
seoladh sin, nó
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(e) trína chur nó trína cur leis an
bpost leictreonach nó trí inneall
macasamhla, chuig feiste nó
saoráid chun post leictreonach
nó macasamhla a ghlacadh atá
suite ag an seoladh ag a seolann
an gnóthas fuinnimh lena
mbaineann gnó nó, má thug an
gnóthas fuinnimh lena
mbaineann seoladh chun
ordachán nó iarraidh a
sheirbheáil, ag an seoladh sin,
ach sin sa chás amháin—

(i) go ngineann saoráid an
fhaighteora chun post
leictreonach a ghlacadh
teachtaireacht lena
ndaingnítear go bhfuarthas
an post leictreonach, nó

(ii) go ngineann inneall
macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht lena
ndaingnítear gur
seachadadh iarbhír an líon
iomlán leathanach san
ordachán nó san iarraidh,

agus go dtugtar é nó í freisin ar
cheann de na slite eile a luaitear
in aon cheann de na míreanna
sin roimhe seo.

(10) Chun críocha fho-alt (9), meastar
go bhfuil gnáthchónaí ar chuideachta atá
cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí
ina hoifig chláraithe, agus meastar go bhfuil
gnáthchónaí ar gach comhlacht corpraithe
eile agus ar gach comhlacht
neamhchorpraithe ina phríomhoifig nó ina
phríomháit ghnó.

Feidhmeanna
an Choimisiúin
faoi Chuid IIA
a bhaineann le
sábháilteacht
peitriliam.

9N.—I dteannta na bhfeidhmeanna a
thugtar dó le halt 9, tá ag an gCoimisiún na
feidhmeanna a shonraítear i gCuid IIA
agus a bhaineann le sábháilteacht
peitriliam.”,

agus

(b) i gCuid IIA (a cuireadh isteach le halt 3(d) d’Acht 2010),
in alt 13W(10), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (d):

“(d) a dhéanann aon doiciméid, taifid nó ábhair (lena
n-áirítear doiciméid a stóráiltear i bhfoirm
neamh-inléite) a ceanglaíodh ar an duine a
thabhairt ar aird, nó a bhféadfaidh ionchas
réasúnach a bheith aige nó aici go gceanglófar
air nó uirthi iad a thabhairt ar aird, a athrú, a
choinneáil siar nó a dhíothú, nó”.
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(2) Déantar Rialachán 19 de Rialacháin 2009 a chúlghairm.

Caibidil 4

Éifeachtúlacht fuinnimh

10.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “aicme soláthróra fuinnimh”—

(a) na dáileoirí fuinnimh agus na cuideachtaí miondíola
fuinnimh go léir,

(b) dáileoirí fuinnimh nó cuideachtaí miondíola fuinnimh a
dhéanann gnó—

(i) i bhfuinneamh de chineál áirithe, nó

(ii) i réigiún nó i gceantar áirithe,

(c) na dáileoirí fuinnimh go léir nó na cuideachtaí miondíola
fuinnimh go léir—

(i) a dhéanann méid fuinnimh a dháileadh nó a dhíol, nó

(ii) a fhostaíonn líon áirithe foirne lánaimseartha nó a
choibhéis,

nó

(d) aon cheann díobh sin thuas a bhfuil beart, caighdeáin,
coinníollacha, tairseach nó sprioc a leagtar amach i
bhfógra éifeachtúlachta fuinnimh bainte amach aige;

ciallaíonn “oibritheoir córais dáiliúcháin” sealbhóir ceadúnais—

(a) chun leictreachas a sholáthar a deonaíodh faoi alt 14(1)(g)
d’Acht 1999, nó

(b) chun gás a sholáthar a deonaíodh faoi alt 16(1)(d) d’Acht
2002;

ciallaíonn “dáileoir fuinnimh” duine, seachas oibritheoir córais
dáiliúcháin nó oibritheoir córais tarchurtha, a iompraíonn fuinneamh
d’fhonn é a sheachadadh ar chustaiméirí deiridh agus ar stáisiúin
dáiliúcháin a dhíolann fuinneamh le custaiméirí deiridh agus, faoi
réir an mhéid sin roimhe seo, folaíonn sé gnóthais fuinnimh;

ciallaíonn “fógra éifeachtúlachta fuinnimh” fógra faoi alt 11(3);

ciallaíonn “soláthróir fuinnimh” dáileoir fuinnimh, oibritheoir córais
dáiliúcháin nó cuideachta díola miondíola fuinnimh;

tá le “gnóthas fuinnimh” an bhrí a shanntar dó in alt 2 (arna leasú
le halt 22 d’Acht 2002) d’Acht 1999;

ciallaíonn “Ciste” an Ciste Éifeachtúlachta Fuinnimh a bhunaítear
faoi alt 14;

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha;
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tá le “mionsoláthróir fuinnimh” an bhrí a shanntar dó i Rialachán 2
de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éifeachtúlacht
Críochúsáide Fuinnimh agus Seirbhísí Fuinnimh), 2009 (I.R. Uimh.
542 de 2009);

ciallaíonn “comhaontú saorálach” comhaontú a bhunaítear faoi alt
12.

11.—(1) Níl feidhm ag an gCaibidil seo maidir le mionsoláthróirí
fuinnimh.

(2) Faoi réir alt 12(1), féadfaidh an tAire a cheangal ar sholáthróir
fuinnimh, nó ar aicme áirithe soláthróra fuinnimh, gach ceann nó
aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) a chinntiú go ndéantar seirbhísí fuinnimh ar phraghas
iomaíoch a thairiscint agus a chur chun cinn do
chustaiméirí deiridh,

(b) a chinntiú go bhfuil iniúchtaí fuinnimh ar phraghas
iomaíoch ar fáil do chustaiméirí deiridh agus go gcuirtear
an céanna chun cinn dóibh,

(c) a chinntiú go bhfuil bearta feabhsaithe éifeachtúlachta
fuinnimh ar phraghas iomaíoch ar fáil do chustaiméirí
deiridh agus go gcuirtear an céanna chun cinn dóibh, nó

(d) ranníoc a dhéanamh leis an gCiste de réir ráta a shonróidh
an tAire.

(3) (a) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh an tAire fógra a eisiúint
(“fógra éifeachtúlachta fuinnimh”) lena gcuirfear ceann
amháin ar a laghad de na ceanglais a shonraítear i bhfo-
alt (2) ar sholáthróir fuinnimh nó ar aicme áirithe
soláthróra fuinnimh, de réir mar a bheidh.

(b) Chun críocha mhír (a), cinnfidh an tAire cén ceanglas a
shonraítear i bhfo-alt (2) a chuirfear ar sholáthróir
fuinnimh áirithe nó ar aicme áirithe soláthróra.

(c) Féadfar le fógra éifeachtúlachta fuinnimh na bearta, na
caighdeáin, na coinníollacha, na tairseacha agus na
spriocanna a shocrú atá le baint amach ag an soláthróir
le linn an ceanglas a chomhlíonadh.

(d) Maidir le fógra éifeachtúlachta fuinnimh—

(i) i gcás soláthróra fuinnimh áirithe, seirbheálfar é de
réir alt 15, agus

(ii) i gcás aicme soláthróra fuinnimh, foilseofar é san Iris
Oifigiúil agus in 2 nuachtán ar a laghad a fhoilsítear
agus a scaiptear sa Stát.

(4) Tá soláthróir fuinnimh nó aicme soláthróra fuinnimh atá ag
glacadh páirt i gcomhaontú saorálach ceadaithe díolmhaithe ó aon
cheanglas a shonraítear i bhfógra éifeachtúlachta fuinnimh a
chomhlíonadh. Scoireann díolúine i gcás go ndéanann an tAire ceadú
le haghaidh an chomhaontaithe shaorálaigh a chúlghairm nó go
scoireann an comhaontú saorálach d’oibriú go héifeachtach nó i gcás
nach ann dó a thuilleadh.
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(5) D’ainneoin fho-ailt (3) agus (4), déanfaidh gach soláthróir
fuinnimh éifeachtúlacht críochúsáide fuinnimh a chur chun cinn do
na custaiméirí deiridh, agus leagfar béim ar fhaisnéis is iomchuí
maidir leis an gcineál fuinnimh a sholáthraíonn an soláthróir
fuinnimh sin agus ar an gcaoi a úsáidtear an fuinneamh sin de ghnáth.

(6) Déanfaidh an tAire faireachán ar chomhlíonadh fógra
éifeachtúlachta fuinnimh ag soláthróir fuinnimh. Comhoibreoidh an
soláthróir fuinnimh leis an Aire agus soláthróidh sé nó sí don Aire
gach faisnéis a iarrfaidh sé nó sí le réasún i dtaca leis sin.

(7) Más rud é, i dtuairim an Aire, nár chomhlíon soláthróir
fuinnimh fógra éifeachtúlachta fuinnimh go sásúil, féadfaidh an tAire
ordachán a eisiúint chuig an soláthróir fuinnimh lena mbaineann ina
sonrófar an gníomh leigheasta a dhéanfaidh an soláthróir fuinnimh
agus an creat ama chun an t-ordachán a chomhlíonadh.

(8) Féadfar a áireamh ar ghníomh leigheasta faoi fho-alt (7)
gníomhartha comhchosúla, malartacha nó breise atá le déanamh ag
an soláthróir fuinnimh lena mbaineann chun an ceanglas a
shonraítear san fhógra éifeachtúlachta fuinnimh lena mbaineann a
chomhlíonadh nó ceanglais mhalartacha nó bhreise seachas na
ceanglais sin a shonraítear i bhfo-alt (2) a chur ar an soláthróir
fuinnimh lena mbaineann.

(9) Féadfaidh soláthróir fuinnimh arb éagóir leis ordachán arna
eisiúint faoi fho-alt (7) achomharc a dhéanamh, laistigh den tréimhse
30 lá dar tosach an lá a sheirbheáiltear an t-ordachán air, chun na
hArd-Chúirte i gcoinne an ordacháin agus, le linn an t-achomharc a
chinneadh, féadfaidh an breitheamh aon ordú a dhéanamh is dóigh
leis nó léi is cuí, lena n-áirítear an t-ordachán a dhaingniú, fara
modhnú nó gan mhodhnú, nó an t-ordachán a chealú.

(10) I gcás go mainníonn soláthróir fuinnimh ordachán arna
eisiúint ag an Aire faoi fho-alt (7) a chomhlíonadh go hiomlán
laistigh den tréimhse a shonraítear, nó go mainníonn sé comhoibriú
leis an Aire, nó gach faisnéis réasúnach a iarrann an tAire a sholáthar
dó nó di, faoi fho-alt (6), féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte ar ordú á ordú don soláthróir fuinnimh lena
mbaineann an t-ordachán a chomhlíonadh, comhoibriú nó an
fhaisnéis a iarrtar a sholáthar.

(11) Cinnfidh an tAire ráta íosta ranníoca soláthróra fuinnimh leis
an gCiste. Cuirfear i gcuntas sa chinneadh sin an costas measta, i
dtuairim an Aire, a bheidh ar an soláthróir fuinnimh lena mbaineann
nó ar aicme áirithe soláthróra fuinnimh i leith ceanglas faoi mhír (a),
(b) nó (c) d’fho-alt (2) a chomhlíonadh. Iarrfaidh an tAire
aighneachtaí ón soláthróir fuinnimh lena mbaineann nó, dá rogha
féin, ón aicme soláthróra fuinnimh lena mbaineann, roimh chinneadh
a dhéanamh faoin bhfo-alt seo.

(12) Maidir le soláthróir fuinnimh a fhaigheann fógra
éifeachtúlachta fuinnimh, nó a ndírítear fógra den sórt sin air,
seachas i ndáil le mír (d) d’fho-alt (2), féadfaidh sé féin seirbhísí
fuinnimh, iniúchtaí fuinnimh, nó bearta feabhsaithe éifeachtúlachta
fuinnimh, de réir mar a bheidh, a thairiscint, a chur ar fáil nó a chur
chun cinn, nó féadfaidh sé, le toiliú roimh ré ón Aire, socruithe a
dhéanamh le duine eile déanamh amhlaidh thar a cheann.
D’ainneoin aon socruithe den sórt sin le duine eile, leanann
oibleagáidí an tsoláthróra fuinnimh faoin alt seo de bheith i
bhfeidhm.
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12.—(1) Féadfaidh soláthróir fuinnimh nó soláthróirí fuinnimh
comhaontú saorálach a bhunú chun éifeachtúlacht fuinnimh a chur
chun cinn do chustaiméirí deiridh in ionad na ceanglais ón Aire faoi
alt 11(2) a chomhlíonadh.

(2) Luafar go soiléir i gcomhaontú saorálach—

(a) cuspóirí coigilte fuinnimh an chomhaontaithe, arna
gcainníochtú agus maille le léirithe cuí ar scála ama chun
iad a bhaint amach,

(b) na bearta feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh a chuirfidh
an páirtí nó na páirtithe sa chomhaontú i ngníomh chun
cuspóirí an chomhaontaithe a bhaint amach,

(c) nósanna imeachta an chomhaontaithe maidir le
faireachán, tomhas agus tuairisciú,

(d) na forálacha de chuid an chomhaontaithe a bhaineann le
bearta malartacha nó breise, nó bearta malartacha agus
breise, a chur i ngníomh más rud é nach mbaintear amach
cuspóirí an chomhaontaithe nó nach dóigh go mbainfear
amach iad, agus

(e) maidir le comhaontú saorálach a bhfuil baint ag níos mó
ná soláthróir fuinnimh amháin leis, ainm an tsoláthróra
fuinnimh nó an duine eile a ghníomhóidh mar
phríomhtheagmhálaí leis an Aire thar ceann na bpáirtithe
uile sa chomhaontú.

(3) Déanfaidh an soláthróir fuinnimh lena mbaineann comhaontú
saorálach a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú. Roimh an
gcomhaontú sin a chur faoi bhráid an Aire amhlaidh, déanfaidh an
soláthróir fuinnimh, faoi réir aon fhorálacha rúndachta atá sa
chomhaontú, fógra maidir lena bhfuil ar intinn aige a fhoilsiú agus
tráchtadh ó aon leas-sealbhóirí a iarraidh. Féadfaidh an tAire
treoirlínte a thabhairt maidir leis an bhfoilsiú sin.

(4) Féadfaidh an tAire comhaontú saorálach a cheadú más
deimhin leis nó léi gur comhlíonadh fo-ailt (2) agus (3) agus gur
dóigh go mbeidh an éifeacht chéanna leis an gcomhaontú atá le
ceanglas amháin nó níos mó de cheanglais alt 11(2) a chur ar an
soláthróir fuinnimh lena mbaineann.

(5) Féadfaidh an tAire a cheadú nó a ceadú le haghaidh
comhaontú saorálach a chúlghairm más rud é, ina thuairim nó ina
tuairim—

(a) nach bhfuil nó nach dóigh go mbeidh an éifeacht chéanna
leis an gcomhaontú atá le ceanglas amháin nó níos mó
de cheanglais alt 11(2) a chur ar an soláthróir fuinnimh
lena mbaineann,

(b) nach bhfuil téarmaí luaite an chomhaontaithe shaorálaigh
á gcomhlíonadh ag an soláthróir fuinnimh lena
mbaineann nó nach dóigh go gcomhlíonfaidh sé iad,

(c) gur mhainnigh an soláthróir fuinnimh lena mbaineann fo-
alt (7) a chomhlíonadh nó comhoibriú leis an Aire de réir
fho-alt (8), nó
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(d) gur scoir an comhaontú d’oibriú go héifeachtach nó nach
ann dó a thuilleadh.

(6) Sula n-eiseoidh sé nó sí cúlghairm faoi fho-alt (5), déanfaidh
an tAire a thuairim nó a tuairim a chur in iúl do gach soláthróir
fuinnimh lena mbaineann agus aighneacht a iarraidh.

(7) Déanfaidh gach soláthróir fuinnimh lena mbaineann tuarascáil
a chur faoi bhráid an Aire a luaithe is féidir gach bliain tar éis
comhaontú saorálach a cheadú faoi fho-alt (4), nó a mhinice a
shonróidh an tAire, ina dtabharfar mionsonraí i dtaobh cibé nithe a
shonróidh an tAire ina cheadú nó ina ceadú.

(8) Déanfaidh an tAire faireachán ar chomhaontú saorálach
ceadaithe agus comhoibreoidh gach páirtí i gcomhaontú saorálach
leis an Aire maidir leis sin agus soláthróidh gach páirtí den sórt sin
aon fhaisnéis a iarrfaidh an tAire le réasún.

13.—(1) Féadfaidh an tAire duine eile a cheapadh i scríbhinn
chun feidhmeanna an Aire faoi ailt 11 agus 12 a chomhlíonadh ar
cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an tAire agus de réir aon
treoraíocht a eiseoidh an tAire chuig an duine a cheapfar amhlaidh.

(2) Beidh ag duine a cheapfar faoin alt seo na cumhachtaí sin go
léir a thugtar don Aire faoi ailt 11 agus 12, mura sonróidh an tAire
a mhalairt i dtéarmaí an cheapacháin.

(3) I gcás go ndéanann an tAire ceapachán faoin alt seo nó go
dtarraingíonn sé nó sí siar é, cuirfidh sé nó sí faoi deara mionsonraí
i dtaobh an cheapacháin sin nó na tarraingthe siar sin a fhoilsiú san
Iris Oifigiúil agus déanfaidh sé nó sí mionsonraí a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas, lena n-áirítear na téarmaí agus na
coinníollacha, más ann, a ghabhann leis an gceapachán nó leis an
tarraingt siar sin.

14.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, ciste a bhunú ar a dtabharfar an Ciste
Éifeachtúlachta Fuinnimh (“an Ciste”).

(2) Déanfaidh an tAire, nó duine a bheidh ag gníomhú thar ceann
an Aire, an Ciste a bhainistiú agus a rialú.

(3) Íocfaidh an tAire isteach sa Chiste méid aon ranníoca ó
sholáthróir fuinnimh faoi fhógra éifeachtúlachta fuinnimh.

(4) Déanfar ráiteas maidir le hairgead arna íoc isteach sa Chiste
agus amach as a thaispeáint i nóta speisialta a bheidh ag gabháil
leis an gCuntas Leithreasa faoin Vóta Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha.

(5) Is iad seo a leanas cuspóirí an Chiste—

(a) tacú le cláir feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh agus le
bearta feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh eile a
sheachadadh,

(b) forbairt margaidh le haghaidh bearta feabhsaithe
éifeachtúlachta fuinnimh a chur chun cinn, agus
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(c) iniúchtaí fuinnimh agus ionstraimí airgeadais le haghaidh
coigiltis fuinnimh a chur chun cinn.

(6) Gan dochar do chuspóirí an Chiste, féadfar an Ciste a úsáid
chun maolú a dhéanamh ar theirce fuinnimh (de réir bhrí doiciméid
dar teideal “Tithe Teo - Straitéis le haghaidh Fuinneamh
Incheannaithe in Éirinn” arna fhoilsiú ag an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha).

(7) Féadfaidh an Ciste, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, go díreach nó trí cibé duine eile a shonróidh an tAire,
deontais, iasachtaí, ráthaíochtaí airgeadais agus cibé cineálacha eile
tacaíochta airgeadais a chinnfidh an tAire a eisiúint nó a sholáthar
chun a chuspóirí a chur chun cinn mar a leagtar amach i bhfo-alt (5)
nó chun teirce fuinnimh a mhaolú nó chun an dá chríoch sin.

(8) Féadfar deontais, iasachtaí, ráthaíochtaí airgeadais agus
cineálacha eile tacaíochta airgeadais a eisítear nó a sholáthraítear
faoi fho-alt (7) a eisiúint nó a sholáthar amhlaidh trí chlár feabhsaithe
éifeachtúlachta fuinnimh agus faoi réir théarmaí agus choinníollacha
an chláir sin.

(9) Féadfaidh an tAire, nó cibé duine eile a ainmneoidh an tAire,
tograí chun leas a bhaint as airgead nó as tacaíochtaí airgeadais eile
ón gCiste a iarraidh go poiblí. Leagfar amach san iarraidh sin na
critéir, a bheidh i gcomhréir le cuspóirí an Chiste, a úsáidfear chun
tograí a mheasúnú.

(10) Gan dochar d’aon socruithe conarthacha arna ndéanamh ag
an gCiste, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, an Ciste a fhoirceannadh aon tráth.

(11) Déanfaidh an tAire aon airgead a bheidh sa Chiste ar é a
fhoirceannadh a dhiúscairt, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, ar cibé slí is dóigh leis an Aire is cuí sna himthosca ag
féachaint don mhéid airgid a bheidh sa Chiste agus don chríoch ar
chuici a bunaíodh an Ciste.

15.—(1) I gcás go gceanglaítear fógra faoi alt 11(3)(d)(i) nó
ordachán faoi alt 11(7) a eisiúint chuig soláthróir fuinnimh, beidh sé
i scríbhinn, díreofar é chuig an soláthróir agus tabharfar don
soláthróir é ar cheann na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an soláthróir,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a seolann an soláthróir gnó
de ghnáth,

(c) trína chur leis an bpost cláraithe réamhíoctha agus é
dírithe chuig an soláthróir ag an seoladh ag a seolann an
soláthróir gnó de ghnáth,

(d) má thug an soláthróir seoladh chun fógraí agus ordachán
a sheirbheáil, trína fhágáil ag an seoladh sin, nó trína chur
leis an bpost cláraithe réamhíoctha agus é dírithe chuig
an soláthróir sin ag an seoladh sin,

(e) trína chur leis an bpost leictreonach nó le hinneall
macasamhla, chuig feiste nó saoráid chun post
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leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an
seoladh ag a seolann an gnóthas fuinnimh lena
mbaineann gnó nó, má thug an gnóthas fuinnimh lena
mbaineann seoladh chun ordachán nó iarraidh a
sheirbheáil, ag an seoladh sin, ach sin sa chás amháin—

(i) go ndéanann saoráid an fhaighteora chun post
leictreonach a ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint
lena ndaingnítear go bhfuarthas an post
leictreonach, nó

(ii) go ndéanann inneall macasamhla an tseoltóra
teachtaireacht a ghiniúint lena ndaingnítear gur
seachadadh iarbhír an líon iomlán leathanach san
ordachán nó san iarraidh,

agus go dtugtar freisin é ar cheann na slite eile a luaitear i míreanna
(a) go (d).

(2) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe daoine ag
a phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.

16.—Cúlghairtear Cuid 5 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Éifeachtúlacht Críochúsáide Fuinnimh agus Seirbhísí Fuinnimh),
2009 (I.R. Uimh. 542 de 2009).

Caibidil 5

GPL agus Gás Nádúrtha

17.—(1) Leasaítear alt 2(1) (arna leasú le halt 22 d’Acht 2002)
d’Acht 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “ceadúnas”:

“ciallaíonn ‘tarlú GPL’ teagmhas nó tarlú d’aicme a
fhorordaítear le rialacháin arna ndéanamh ag an
gCoimisiún faoi alt 9JG;

ciallaíonn ‘ceadúnas sábháilteachta GPL’ ceadúnas arna
dheonú faoi alt 9JE;

ciallaíonn ‘gnóthas GPL’ aon duine a allmhairíonn GPL
nó a cheannaíonn GPL go díreach ó scaglann laistigh den
Stát agus a chuireann GPL ar fáil do chustaiméirí deiridh
aonair tí nó tráchtála trí shorcóir GPL, trí ollumar nó trí
líonra dáilte GPL píopaithe;”,

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

“ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha;

ciallaíonn ‘bonneagar gáis nádúrtha’ aon phíblíne, saoráid,
déanmhas nó suiteáil a dhéantar nó a rinneadh a bhunú, a
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chothabháil nó a oibriú chun gás nádúrtha a sholáthar, a
stóráil, a tharchur, a dháileadh agus a úsáid faoi cheadúnas
gáis nádúrtha;

ciallaíonn ‘líonra dáilte GPL píopaithe’ córas píblíne atá
ceangailte le hollumar stórála lárnach nó le sorcóir GPL
ach gan ollumar nó sorcóir GPL, de réir mar a bheidh, a
áireamh agus folaíonn sé píobáin os cionn agus faoi bhun
na talún agus an trealamh eile go léir is gá suas an sruth ón
bpointe seachadta agus síos an sruth ón gcomhla rialaithe
éigeandála, a sholáthraíonn gás do dhá chustaiméir nó
níos mó;”.

(2) Leasaítear alt 9 d’Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (ea) agus (eb) (a cuireadh isteach le halt 12
d’Acht 2006):

“(ea) rialáil a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnóthas
gáis nádúrtha, sealbhóirí ceadúnas
sábháilteachta GPL chun GPL a chur ar fáil trí
líonra dáilte GPL píopaithe agus suiteálaithe
gáis nádúrtha, maidir le sábháilteacht,

(eb) sábháilteacht na ndaoine seo a leanas a chur
chun cinn—

(i) custaiméirí gáis nádúrtha agus an pobal i
gcoitinne maidir le gás nádúrtha a
sholáthar, a stóráil, a tharchur, a dháileadh
agus a úsáid (ach gan na gníomhaíochtaí
sin a chur san áireamh a dhéantar ag
píblínte nó saoráidí uas-srutha ach amháin
i gcás go bhfuiltear ag gabháil do ghás
nádúrtha a stóráil sa phíblíne nó sa
tsaoráid sin), agus

(ii) custaiméirí GPL agus an pobal i gcoitinne
maidir le GPL a sholáthar agus a úsáid,”,

(b) i bhfo-alt (1G) (a cuireadh isteach halt 12 d’Acht 2006),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi
mhíreanna (ea), (eb) agus (ed), déanfaidh an
Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire,
creat rialaitheach le haghaidh sábháilteacht
GPL agus gáis nádúrtha a bhunú agus a chur i
ngníomh, agus tuarascáil a thabhairt don Aire
gach bliain i dtaobh fheidhmiú an chreata sin.”,

(c) i bhfo-alt (1G) (a cuireadh isteach le halt 12 d’Acht 2006),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iv) de
mhír (b):

“(iv) nósanna imeachta chun imscrúdú a
dhéanamh ar tharlú GPL mar a
fhorordaítear le rialacháin faoi alt 9H agus
ar aon tarluithe ina bhfuil gás nádúrtha i
gceist agus a ndlitear iad a imscrúdú
amhlaidh i dtuairim an Choimisiúin,”,
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(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1H) (a
cuireadh isteach le halt 12 d’Acht 2006):

“(1H) (a) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi
mhíreanna (ea), (eb) agus (ed) d’fho-alt (1),
féadfaidh an Coimisiún a cheangal ar ghnóthais
gáis nádúrtha agus ar ghnóthais GPL
comhairle a thabhairt agus faisnéis a sholáthar
go rialta dá gcustaiméirí deiridh agus don
phobal—

(i) maidir leis an gcleachtas is fearr i ndáil le
húsáid shábháilte gáis nádúrtha agus GPL
agus maidir le feisteáin gáis nádúrtha agus
feisteáin GPL a oibriú agus a
chothabháil, agus

(ii) maidir le sceithí gáis nádúrtha agus GPL
agus lochtanna eile ar fheisteáin gáis
nádúrtha agus feisteáin GPL a bhrath agus
a thuairisciú,

ar cibé slí a ordóidh an Coimisiún ó am go
ham.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfaidh an Coimisiún a ordú do ghnóthas
gáis nádúrtha nó do ghnóthas GPL, de réir mar
a bheidh, gabháil d’fheachtais chun
sábháilteacht gáis nádúrtha nó sábháilteacht
GPL, de réir mar a bheidh, a chur chun cinn,
leis féin nó de chomhbheart in éineacht le haon
ghnóthas gáis nádúrtha nó gnóthas GPL eile
(cibé acu a oibríonn nó nach n-oibríonn an
gnóthas eile sin laistigh den Stát), ar feachtais
iad a bheidh i cibé foirm a shonróidh an
Coimisiún ina ordachán agus comhlíonfaidh
gach gnóthas gáis nádúrtha nó gnóthas GPL
lena mbaineann aon ordachán den sórt sin.”,

(e) in alt 9H (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 2006), tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2)
(arna leasú le halt 26 den Acht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2010):

“9H.—(1) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi
mhíreanna (ea), (eb) agus (ed) d’alt 9(1), féadfaidh an
Coimisiún rialacháin a dhéanamh a bhaineann le
sábháilteacht gáis.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, le
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, foráil a dhéanamh
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) sonraíochtaí nó ceanglais maidir le feisteáin gáis
nádúrtha agus feisteáin GPL a shuiteáil nó a
chothabháil, agus

(b) na coinníollacha atá le comhlíonadh sula
bhféadfar gás nádúrtha nó GPL a chur i
gceangal nó a athchur i gceangal le haon
áitreabh tar éis feisteáin gáis nádúrtha nó
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feisteáin GPL, de réir mar a bheidh, a shuiteáil,
a chothabháil, a mhodhnú nó a dheisiú.”,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 9I (a cuireadh
isteach le halt 13 d’Acht 2006):

“9I.—(1) Féadfaidh oibritheoir córais tarchurtha nó
oibritheoir córais dáiliúcháin i ndáil le gás nádúrtha nó
sealbhóir ceadúnais sábháilteachta GPL duine a cheapadh
chun bheith ina oifigeach éigeandála gáis nó ina hoifigeach
éigeandála gáis chun críocha an ailt seo.

(2) Féadfaidh oifigeach éigeandála gáis, faoi réir an ailt
seo, dul isteach ar aon talamh agus é a iniúchadh (le
forneart réasúnach, más dóigh leis nó léi gur gá sin sna
himthosca) gan fógra a thabhairt ná toiliú a fháil ó aon
duine, agus cibé bearta a dhéanamh ansin is dóigh leis an
oifigeach is cuí chun aon duine nó aon mhaoin a chosaint
ar aon chontúirt ó ghás nádúrtha nó ó GPL.

(3) Déanfaidh an t-oibritheoir córais nó an gnóthas
GPL a cheapfaidh duine faoi fho-alt (1) deimhniú a
cheaptha nó a ceaptha a thabhairt dó nó di, agus le linn
dó nó di cumhacht a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú
déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an
feidhmiú difear dó nó di é, an deimhniú sin a thabhairt ar
aird don duine sin.

(4) Ní fhéadfaidh oifigeach éigeandála gáis na
cumhachtaí a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú mura
bhfuil sé nó sí den tuairim go bhfuil contúirt ann, nó go
bhféadfadh contúirt a bheith ann, d’aon duine nó maoin
ar contúirt í a thig ó na nithe seo a leanas—

(a) úsáid, mí-úsáid nó sceitheadh gáis nádúrtha nó
GPL, nó

(b) fabht atá, nó a d’fhéadfadh a bheith, ar aon
phíblíne nó feisteán gáis nádúrtha nó feisteán
GPL.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), le linn dó
nó di a chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo a
fheidhmiú, féadfaidh oifigeach éigeandála gáis—

(a) treoir a thabhairt d’aon duine imeacht as aon áit
go dtí cibé tráth a bheidh an t-áitreabh
sábháilte i dtuairim an oifigigh,

(b) treoir a thabhairt d’aon duine aon ghníomh a
dhéanamh nó staonadh óna dhéanamh más rud
é, i dtuairim an oifigigh, gur gá an gníomh sin
a dhéanamh nó gan é a dhéanamh chun aon
chontúirt ó ghás nádúrtha nó ó GPL a laghdú
nó a chosc,

(c) cuardach a dhéanamh le haghaidh aon ghás
nádúrtha nó GPL éalaithe, nó le haghaidh aon
sceitheadh nó fabht ar aon phíblíne nó feisteán
gáis nádúrtha nó feisteán GPL, nó
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(d) an soláthar gáis nádúrtha nó GPL a bhriseadh
nó a dhícheangal gan fógra a thabhairt.

(6) I gcás go dtéann oifigeach éigeandála gáis isteach
ar thalamh de bhun cumhachtaí a thugtar leis an alt seo,
déanfaidh an t-oibritheoir córais tarchurtha nó an
t-oibritheoir córais dáiliúcháin nó gnóthas GPL, a
ndeachthas isteach ar an talamh thar a cheann, a chinntiú
a luaithe is féidir tar éis na cumhachtaí a fheidhmiú faoin
alt seo—

(a) nach lú slándáil na talún de bhíthin go
ndeachthas isteach air, agus

(b) go ndeisítear aon damáiste arb é nó í an
t-oifigeach éigeandála gáis is cúis leis nó go
n-íoctar cúiteamh le háititheoir nó le húinéir
na talún lena mbaineann.

(7) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar oifigeach
éigeandála gáis i bhfeidhmiú cumhachtaí a
thugtar leis an alt seo,

(b) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn treoir a thugann
oifigeach éigeandála gáis faoin alt seo a
chomhlíonadh,

(c) a dhéanann faisnéis atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha a thabhairt go
feasach d’oifigeach éigeandála gáis, nó

(d) a dhéanann, gan toiliú oifigigh éigeandála gáis,
an soláthar gáis nádúrtha nó GPL a chur ar siúl
nó a athcheangal i gcás go ndearna oifigeach
éigeandála gáis soláthar a mhúchadh nó a
dhícheangal,

déanann sé nó sí cion.

(8) Aon duine a dhéanann cion faoin Acht seo,
dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
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 faide ná
3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.”,

agus

(g) in alt 9J(2)(a) (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 2006),
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (i):

“(ia) ar aon líonra dáilte GPL píopaithe,”.
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18.—(1) Leasaítear Acht 1999 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 9J (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 2006):

“Plean
feabhsúcháin.

9JA.—(1) I gcás go bhfuil an Coimisiún den
tuairim, maidir le gnóthas GPL nó gnóthas gáis
nádúrtha nó maidir le duine, faoi rialú nó thar
ceann an ghnóthais sin—

(a) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú de réir an
chreata rialaithigh le haghaidh
sábháilteacht GPL nó gáis nádúrtha
faoi alt 9(1G), nó

(b) go bhfuil aon cheanglas eile den Chuid
seo á shárú nó sáraithe aige nó aici nó
go bhfuil mainneachtain á déanamh nó
déanta aige nó aici aon cheanglas den
sórt sin a chomhlíonadh,

féadfaidh an Coimisiún ordachán a thabhairt i
scríbhinn don ghnóthas GPL nó don ghnóthas gáis
nádúrtha lena mbaineann á cheangal air plean (dá
ngairtear ‘plean feabhsúcháin’ san alt seo) a chur
faoi bhráid an Choimisiúin, laistigh den tréimhse
ama a luaitear san ordachán, ar plean é ina
sonrófar an gníomh leigheasta a bheartaíonn an
gnóthas GPL nó an gnóthas gáis nádúrtha a
dhéanamh chun na nithe a leagtar síos san
ordachán a chur ina gceart.

(2) I gcás go ndéantar plean feabhsúcháin a
chur faoi bhráid an Choimisiúin de réir fho-alt (1)
nó a chur faoina bhráid an athuair faoi mhír (b),
scríobhfaidh an Coimisiún chuig an ngnóthas GPL
nó chuig an ngnóthas gáis nádúrtha laistigh de 30
lá—

(a) á rá go bhfuil an Coimisiún sásta leis an
ngníomh leigheasta a bheartaítear a
dhéanamh, nó

(b) mura bhfuil an Coimisiún sásta gur
gníomh leordhóthanach é an gníomh
leigheasta a bheartaítear a dhéanamh,
á ordú go ndéanfar an plean a
athbhreithniú agus a chur faoi bhráid
an Choimisiúin an athuair laistigh de
thréimhse ama shonraithe.

(3) Féadfaidh an Coimisiún ordachán faoin alt
seo a tharraingt siar aon tráth roimh dháta a
shonraítear san ordachán agus féadfaidh sé an
dáta sin a chur siar agus a chur siar tuilleadh.

Fógra
feabhsúcháin.

9JB.—(1) I gcás go bhfuil an Coimisiún den
tuairim—

(a) gur mhainnigh gnóthas GPL nó gnóthas
gáis nádúrtha ordachán a
chomhlíonadh plean feabhsúcháin cuí
faoi alt 9JA a chur faoina bhráid nó a
chur i ngníomh, nó
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(b) maidir le gnóthas GPL nó gnóthas gáis
nádúrtha nó maidir le duine, faoi rialú
nó thar cheann an ghnóthais sin—

(i) nach bhfuil sé nó sí ag oibriú de réir
an chreata rialaithigh le haghaidh
sábháilteacht GPL nó gáis
nádúrtha faoi alt 9(1G), nó

(ii) go bhfuil aon cheanglas eile den
Chuid seo á shárú nó sáraithe aige
nó aici nó go bhfuil mainneachtain
á déanamh nó déanta aige nó aici
aon cheanglas den sórt sin a
chomhlíonadh,

féadfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn (dá
ngairtear ‘fógra feabhsúcháin’ san alt seo) a
sheirbheáil ar an ngnóthas GPL sin nó ar an
ngnóthas gáis nádúrtha sin.

(2) Maidir le fógra feabhsúcháin—

(a) luafar ann go bhfuil an Coimisiún den
tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

(b) luafar ann na cúiseanna atá leis an
tuairim sin,

(c) más infheidhme, luafar ann gur
mhainnigh an gnóthas GPL nó an
gnóthas gáis nádúrtha plean
feabhsúcháin a chur faoi bhráid an
Choimisiúin nó a chur i ngníomh,

(d) ordófar leis don ghnóthas GPL nó don
ghnóthas gáis nádúrtha na sáruithe
líomhnaithe nó na nithe is cionsiocair
leis an bhfógra sin a leigheas faoi dháta
a shonrófar san fhógra ar dáta é nach
luaithe ná an tréimhse ar laistigh di a
fhéadfar achomharc a dhéanamh faoi
fho-alt (5),

(e) beidh ann mionsonraí na n-iarmhairtí
faoin alt seo a ghabhfaidh le
mainneachtain déanamh de réir an
fhógra,

(f) beidh ann faisnéis maidir le hachomharc
a dhéanamh faoi fho-alt (5), agus

(g) beidh ann aon cheanglas eile is dóigh
leis an gCoimisiún is cuí.

(3) Féadfaidh ordacháin a bheith i bhfógra
feabhsúcháin maidir leis na bearta atá le déanamh
chun aon sárú nó aon ní lena mbaineann an fógra
a leigheas nó chun déanamh de réir an fhógra
thairis sin.
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(4) I gcás go mbeartaíonn an Coimisiún fógra
feabhsúcháin a sheirbheáil, tabharfaidh sé fógra i
scríbhinn don ghnóthas GPL nó don ghnóthas gáis
nádúrtha lena mbaineann á rá go bhfuil sé ar
intinn aige an fógra feabhsúcháin a sheirbheáil
agus féadfaidh an gnóthas GPL nó an gnóthas gáis
nádúrtha lena mbaineann, laistigh de 21 lá tar éis
an fógra sin a fháil, uiríll a dhéanamh chuig an
gCoimisiún agus breithneoidh an Coimisiún iad.

(5) I gcás go dtugann an Coimisiún breith, tar
éis aon uiríll a rinneadh chuige faoi fho-alt (4) a
bhreithniú, fógra feabhsúcháin a sheirbheáil,
féadfaidh gnóthas GPL nó gnóthas gáis nádúrtha
arb éagóir leis an fógra feabhsúcháin sin, laistigh
den tréimhse 14 lá dar tosach an lá a
sheirbheáiltear an fógra air, achomharc a
dhéanamh chuig an Ard-Chúirt i gcoinne an
fhógra agus, le linn di an t-achomharc a chinneadh,
féadfaidh an Chúirt—

(a) más deimhin léi go bhfuil sé réasúnach
déanamh amhlaidh in imthosca an
cháis, an fógra a dhaingniú, fara
modhnú nó gan mhodhnú, nó

(b) an fógra a chealú.

(6) I gcás achomharc a dhéanamh i gcoinne
fógra feabhsúcháin, beidh éifeacht leis an bhfógra,
mura gcealaíonn an Ard-Chúirt é, ar an lá díreach
tar éis an lae a dhaingnítear an fógra ar achomharc
nó a tharraingítear siar an t-achomharc nó ar an lá
a sonraítear san fhógra gurb é an lá é a bheidh
éifeacht leis, cibé acu is déanaí.

(7) I gcás nach ndéantar aon achomharc i
gcoinne fógra feabhsúcháin, beidh éifeacht leis an
bhfógra ar dhul in éag don tréimhse ar lena linn a
fhéadfar achomharc den sórt sin a dhéanamh nó
ar an lá a sonraítear san fhógra gurb é an lá é a
bheidh éifeacht leis, cibé acu is déanaí.

(8) Féadfaidh an Coimisiún fógra feabhsúcháin
a tharraingt siar aon tráth roimh an dáta a
shonraítear ann faoi fho-alt (2)(d) agus féadfaidh
an Coimisiún an dáta sin a chur siar nó a chur
siar tuilleadh aon tráth nach bhfuil achomharc in
aghaidh an fhógra ar feitheamh.

(9) Aon duine a mhainníonn déanamh de réir
fógra feabhsúcháin, déanann sé nó sí cion agus
dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €25,000 a chur air nó uirthi.

Fógra toirmisc. 9JC.—(1) I gcás go bhfuil an Coimisiún den
tuairim go ngabhann baol mór do shábháilteacht
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le gníomhaíocht atá, nó is dóigh a bheidh, á
seoladh ag sealbhóir ceadúnais sábháilteachta
GPL nó gnóthas gáis nádúrtha nó faoina rialú nó
thar a cheann nó thar a ceann, féadfaidh an
Coimisiún fógra (dá ngairtear ‘fógra toirmisc’ san
alt seo) a sheirbheáil ar an sealbhóir sin nó ar an
ngnóthas gáis nádúrtha sin.

(2) Maidir le fógra toirmisc—

(a) luafar ann go bhfuil an Coimisiún den
tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

(b) luafar ann na cúiseanna atá leis an
tuairim sin,

(c) sonrófar ann an ghníomhaíocht, nó an
bonneagar, ar ina leith atá an tuairim
sin ag an gCoimisiún,

(d) más rud é, i dtuairim an Choimisiúin, go
bhfuil sárú ar cheanglais an ailt seo, nó
gur dóigh go mbeidh sárú ar cheanglais
an ailt seo, i gceist leis an ní, sonrófar
ann an fhoráil nó na forálacha lena
mbaineann agus na cúiseanna atá leis
an tuairim sin,

(e) toirmiscfear leis an ghníomhaíocht lena
mbaineann a sheoladh go dtí go
leigheastar na nithe is cúis, nó ar dóigh
dóibh a bheith ina gcúis, leis an
mbaol, agus

(f) beidh ann mionsonraí na n-iarmhairtí
faoin alt seo a ghabhfaidh le
mainneachtain déanamh de réir an
fhógra.

(3) Féadfaidh ordacháin a bheith i bhfógra
toirmisc—

(a) maidir leis na bearta atá le déanamh
chun aon sárú nó ní lena mbaineann an
fógra a leigheas nó chun déanamh de
réir an fhógra thairis sin, agus

(b) chun aird aon duine a ndéanann an
fógra difear dó nó di, nó aird an
phobail i gcoitinne, a tharraingt ar an
bhfógra.

(4) Beidh éifeacht le fógra toirmisc—

(a) má dhearbhaítear amhlaidh san fhógra,
láithreach ar é a fháil ag sealbhóir an
cheadúnais sábháilteachta GPL nó ag
an ngnóthas gáis nádúrtha nó ag an
duine ar a seirbheáiltear é,
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(b) mura ndéantar aon achomharc i gcoinne
an fhógra, ar dhul in éag don tréimhse
ar lena linn a fhéadfar achomharc den
sórt sin a dhéanamh nó ar an lá a
sonraítear san fhógra gurb é an lá é a
bheidh éifeacht leis, cibé acu is
déanaí, nó

(c) i gcás ina ndéantar achomharc (mura
gcealaíonn an Ard-Chúirt an fógra) ar
an lá díreach tar éis an lae a
dhaingnítear an fógra ar achomharc nó
a tharraingítear siar an t-achomharc nó
ar an lá a sonraítear san fhógra gurb é
an lá é a bheidh éifeacht leis, cibé acu
is déanaí.

(5) Maidir le hachomharc a dhéanamh i
gcoinne fógra toirmisc a mbeidh éifeacht leis de
réir fho-alt (4)(a), ní bheidh d’éifeacht leis oibriú
an fhógra a fhionraí mura rud é—

(a) go ndéanann an t-achomharcóir iarratas
chuig an Ard-Chúirt chun a chur faoi
deara oibriú an fhógra a fhionraí go dtí
go gcuirtear an t-achomharc de láimh,
agus

(b) ar iarratas den sórt sin a bheith déanta,
go n-ordaíonn an Chúirt, más dóigh léi
gur cuí déanamh amhlaidh, oibriú an
fhógra a fhionraí go dtí go gcuirtear an
t-achomharc de láimh.

(6) (a) Féadfaidh sealbhóir ceadúnais
sábháilteachta GPL nó gnóthas gáis
nádúrtha arb éagóir leis fógra toirmisc,
laistigh den tréimhse 7 lá dar tosach an
lá a sheirbheáiltear an fógra air,
achomharc a dhéanamh chuig an Ard-
Chúirt i gcoinne an fhógra agus, le linn
di an t-achomharc a chinneadh,
féadfaidh an Chúirt—

(i) más deimhin léi go bhfuil sé
réasúnach déanamh amhlaidh in
imthosca an cháis, an fógra a
dhaingniú, fara modhnú nó gan
mhodhnú, nó

(ii) an fógra a chealú.

(b) D’ainneoin fho-alt (4), i gcás go
ndaingnítear fógra toirmisc ar
achomharc faoin alt seo a éisteacht,
féadfaidh an Ard-Chúirt a éisteann an
t-achomharc, ar iarratas ón
achomharcóir, oibriú an fhógra a
fhionraí go ceann cibé tréimhse is
dóigh leis an gCúirt is cuí in imthosca
an cháis.



[2012.] [Uimh. 3.]An tAcht Fuinnimh (Forálacha
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(7) Féadfaidh an Coimisiún fógra toirmisc a
tharraingt siar aon tráth.

(8) Aon duine a mhainníonn fógra toirmisc a
chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus
dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €25,000 a chur air nó uirthi.

Gníomhaíochtaí
GPL nó gáis
nádúrtha a
shrianadh nó a
thoirmeasc i
gcásanna
éigeandála.

9JD.—(1) I gcás gur dóigh leis an gCoimisiún
go bhfuil an baol—

(a) do shábháilteacht beatha daoine,

(b) do shábháilteacht líonra dáilte GPL
píopaithe nó bonneagair gáis
nádúrtha, nó

(c) do shábháilteacht maoine nach bhfuil ar
úinéireacht ag an sealbhóir ceadúnais
sábháilteachta GPL nó ag an ngnóthas
gáis nádúrtha lena mbaineann,

chomh tromaí sin gur chóir aon cheann de
ghníomhaíochtaí gnóthais GPL nó gáis nádúrtha a
shrianadh, nó a thoirmeasc láithreach, go dtí go
mbeidh bearta sonraithe déanta chun an baol a
laghdú go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta
le réasún, féadfaidh an Coimisiún iarratas a
dhéanamh, ex parte, chuig an Ard-Chúirt ar ordú
lena ndéanfar na gníomhaíochtaí lena mbaineann
a shrianadh nó a thoirmeasc.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú
eatramhach nó idirbhreitheach a dhéanamh is
dóigh léi is cuí, agus le linn don Chúirt breithniú
a dhéanamh i dtaobh an t-ordú a dhéanamh,
déanfaidh sí breithniú i dtaobh an bhféadfaí
deireadh a chur leis an mbaol lena mbaineann nó
laghdú riachtanach a dhéanamh air trí ordachán
éigeandála nó fógra toirmisc a eisiúint.

(3) Beidh éifeacht le haon ordú ón Ard-Chúirt
faoi fho-alt (2) d’ainneoin téarmaí aon cheada
arna thabhairt faoin Acht seo nó faoi aon
achtachán eile chun an ghníomhaíocht lena
mbaineann a sheoladh nó, i gcás go ndéantar
tagairt do dhuine eile san ordú, maidir le seoladh
gníomhaíochta ag an duine sin.

(4) Ar aon iarratas chun ordú arna dhéanamh
faoin alt seo a chúlghairm nó a athrú, beidh an
Coimisiún i dteideal láithriú, éisteacht a fháil agus
fianaise a thabhairt ar aird.

Ceadúnais
sábháilteachta
GPL.

9JE.—(1) D’fhonn sábháilteacht GPL a
áirithiú, ní chuirfidh duine GPL ar fáil trí líonra
dáilte GPL píopaithe lena úsáid ag custaiméirí

47

Cd.2 A.18



Cd.2 A.18

48

[Uimh. 3.] [2012.]An tAcht Fuinnimh (Forálacha
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deiridh aonair tí mura bhfuil ceadúnas
sábháilteachta GPL i bhfeidhm i leith na
gníomhaíochta.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná €500,000 a chur air nó uirthi.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, ar iarratas a
dhéanamh chuige, ceadúnas sábháilteachta GPL a
dheonú, nó diúltú ceadúnas den sórt sin a dheonú,
do ghnóthas GPL chun GPL a chur ar fáil do
chustaiméirí deiridh trí líonra dáilte GPL
píopaithe.

(4) Deonaítear ceadúnas sábháilteachta GPL
faoi réir cibé coinníollacha a shonraítear sa
cheadúnas.

(5) Maidir le hiarratas ar cheadúnas
sábháilteachta GPL—

(a) is i scríbhinn a bheidh sé agus beidh sé
i cibé foirm agus beidh cibé faisnéis
ann a iarrfaidh an Coimisiún, agus

(b) beidh ag gabháil leis cibé táille, más
ann, a gcinnfidh an Coimisiún faoi alt
9JF gur táille chuí í, ag féachaint don
iarratas a bheidh á dhéanamh.

(6) Déanfaidh an Coimisiún faisnéis maidir le
cibé táillí is iníoctha faoi fho-alt (5)(b) a chur ar
fáil ar iarraidh a fháil ó iarratasóir ar cheadúnas
sábháilteachta GPL.

(7) Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar
ghníomhaíochtaí sealbhóra ceadúnais
sábháilteachta GPL chun a chinntiú go
gcomhlíonann an sealbhóir téarmaí agus
coinníollacha an cheadúnais.

(8) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na critéir
a shonrú ar dá réir a fhéadfaidh an Coimisiún
iarratas ar cheadúnas sábháilteachta GPL i leith
aon ghníomhaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
chinneadh.

(9) Féadfaidh baint a bheith ag na critéir a
shonróidh an tAire faoi fho-alt (8) le haon cheann
nó le gach ceann díobh seo a leanas:

(a) sábháilteacht an líonra dáilte GPL
píopaithe,
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(b) cáilíochtaí iarratasóra, lena n-áirítear
cáilíochtaí teicniúla an iarratasóra,
agus

(c) aon chritéir eile a shonrófar le
rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (8).

(10) Déanfaidh duine de réir aon iarraidh i
scríbhinn ón gCoimisiún ar fhaisnéis bhreise a
shonrófar le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (8).

(11) Aon duine a bhfuil aon cheann de na
gníomhaíochtaí a luaitear i bhfo-alt (1) á ghabháil
de láimh aige nó aici ar thosach feidhme an ailt
seo, déanfaidh sé nó sí iarratas ar cheadúnas
sábháilteachta GPL, laistigh de 3 mhí ón tosach
feidhme sin nó cibé tréimhsí eile a chomhaontóidh
an Coimisiún.

(12) Déanfaidh sealbhóir ceadúnais
sábháilteachta GPL—

(a) cibé saoráidí nó córais a oibriú, a
chothabháil agus a fhorbairt is gá chun
an ghníomhaíocht a sheoladh a bhfuil
sé ceadúnaithe ina leith agus aird chuí
aige ar shábháilteacht agus de réir
théarmaí an cheadúnais,

(b) faisnéis leordhóthanach a sholáthar don
Choimisiún chun a chinntiú go
bhféadfar gníomhaíochtaí GPL a
cheadúnaítear faoin alt seo a
dhéanamh ar mhodh slán sábháilte,
agus

(c) na doiciméid, na taifid, na cuntais, na
meastacháin agus an fhaisnéis eile go
léir, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, a
iarrfaidh an Coimisiún ó am go ham, a
sholáthar san fhoirm agus ag na
tráthanna a shonróidh an Coimisiún,
chun a fhíorú go bhfuil coinníollacha
an cheadúnais á gcomhlíonadh ag
sealbhóir an cheadúnais, nó de réir
mar a cheanglóidh an Coimisiún le linn
dó na dualgais nó na feidhmeanna a
fhorchuirtear air faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

(13) Tiocfaidh an Coimisiún ar chinneadh
maidir le ceadúnas sábháilteachta GPL a eisiúint
faoi fho-alt (1) a luaithe is indéanta tar éis dó a
mheasúnacht a chríochnú ach tráth nach déanaí ná
6 mhí tar éis an dáta a fhaightear an fhaisnéis go
léir, lena n-áirítear an fhaisnéis bhreise a iarrtar
faoi fho-alt (9) a fháil.

(14) Leanann ceadúnas sábháilteachta GPL de
bheith i bhfeidhm go dtí go ndéanann an
Coimisiún é a chúlghairm nó go dtí go gcuirtear
ceadúnas sábháilteachta nua ina ionad.
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(15) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is
indéanta tar éis ceadúnas sábháilteachta GPL a
eisiúint chuig gnóthas GPL, a chinntiú go
bhfoilseofar cóip den cheadúnas sin ar an tslí a
fhorordóidh an Coimisiún.

(16) Más rud é—

(a) go n-iarrann sealbhóir ceadúnais
sábháilteachta GPL ar an gCoimisiún
téarmaí nó coinníollacha an
cheadúnais a mhodhnú, nó

(b) go bhfuil an Coimisiún den tuairim gur
chóir ceadúnas sábháilteachta GPL a
leasú,

féadfaidh an Coimisiún téarmaí nó coinníollacha
an cheadúnais a mhodhnú.

(17) Beidh na nósanna imeachta a bheidh le
leanúint roimh cheadúnais sábháilteachta GPL a
mhodhnú de réir mar a fhorordófar faoi ailt 19
agus 20 maidir le gach ceadúnas agus gach údarú
seachas modhnú a dhéanfar chun éifeacht a
thabhairt d’ordú faoi alt 39 nó 40.

Táillí a
bhaineann le
hiarratais ar
cheadúnais
sábháilteachta
GPL.

9JF.—(1) I gcás go gcuireann gnóthas GPL
isteach iarratas ar cheadúnas sábháilteachta, beidh
ag gabháil leis cibé táille, más ann, a gcinnfidh an
Coimisiún gur táille chuí í, ag féachaint do chineál
na gníomhaíochta ainmnithe GPL lena mbaineann
an ceadúnas sábháilteachta.

(2) Beidh leibhéal na dtáillí struchtúrtha chun
a chinntiú gur leor an táille a bhaineann leis an
gceadúnas chun a chumasú don Choimisiún na
costais agus na caiteachais réasúnacha a ghnóthú
is dóigh a thabhóidh an Coimisiún de bhíthin
breithniú a dhéanamh ar an iarratas lena
mbaineann, agus ar nithe a bhaineann go díreach
leis an iarratas lena mbaineann, lena n-áirítear na
costais agus na caiteachais a thabhaítear le linn
coinníollacha a chinneadh maidir le ceadúnas
sábháilteachta GPL a dheonú nó le diúltú é a
dheonú.

(3) Déanfaidh an Coimisiún faisnéis ar an
struchtúr agus ar an modheolaíocht trínar chinn sé
na táillí sin a chur ar fáil don ghnóthas GPL lena
mbaineann i gcás go n-iarrtar air déanamh
amhlaidh.

Rialacháin
(tarlú GPL).

9JG.—(1) Féadfaidh an Coimisiún rialacháin a
dhéanamh maidir le tarluithe GPL a thuairisciú
agus a imscrúdú.

(2) Is aicme teagmhais nó tarlaithe is tarlú GPL
gach ceann díobh seo a leanas—

(a) bás aon duine,
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(b) díobháil d’aon duine ar gá mar gheall
uirthi cóir liachta a chur ar an duine
sin in ospidéal seachas mar othar
seachtrach, nó

(c) caillteanas nó damáiste d’aon
fhoirgneamh, talamh nó maoin eile, i
gcás gur mó, i dtuairim an ghnóthais
GPL lena mbaineann, luach
comhiomlán an chaillteanais nó an
damáiste sin ná €6,500,

mar thoradh ar úsáid, mí-úsáid, drochúsáid,
sceitheadh, dó nó pléascadh GPL.”.

19.—(1) Leasaítear Sceideal 1 (arna leasú le halt 10 d’Acht 2006)
a ghabhann le hAcht 1999:

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 16:

“16.—D’fhonn na caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a chomhall faoin
Acht seo, féadfaidh an Coimisiún ordú (dá ngairtear ‘ordú
tobhaigh’ san Acht seo) a dhéanamh lena bhforchuirfear
tobhach, a bheidh le híoc gach bliain—

(a) ar cibé aicme nó aicmí gnóthas fuinnimh,

(b) ar cibé aicme nó aicmí gnóthas peitriliam, nó

(c) ar cibé aicme nó aicmí sealbhóirí ceadúnas
sábháilteachta GPL,

a shonróidh an Coimisiún san ordú agus féadfar orduithe
ar leithligh a dhéanamh faoin mír seo i leith gnóthais
leictreachais, gnóthais gáis nádúrtha, sealbhóirí ceadúnas
sábháilteachta GPL agus gnóthais peitriliam agus i leith
aicmí éagsúla gnóthas den sórt sin.”,

agus

(b) i mír 25, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír
(aa) (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2010):

“(aa) a áirithiú, a mhéid is indéanta le réasún, go
ndéantar na gnéithe go léir a bhaineann le
costas agus le hioncam a shainaithint ar
leithligh sna cuntais sin maidir leis na
hearnálacha gáis, GPL, leictreachais agus
peitriliam, mar aon le foras a ríofa agus leis na
modhanna mionsonraithe a úsáidtear chun iad
a chur síos, ar gnéithe iad a bhaineann le
comhall fheidhmeanna an Choimisiúin faoin
Acht seo.”.
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Caibidil 6

Fochuideachtaí de chuid Bhord Gáis Éireann a Dhíscaoileadh agus
Forálacha Idirthréimhseacha

20.—(1) Féadfaidh an tAire aon cheann nó gach ceann de na
cuideachtaí a luaitear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo a
dhíscaoileadh le hordú nó le horduithe.

(2) Ar chuideachta a dhíscaoileadh faoi fho-alt (1), déantar na
nithe seo a leanas a aistriú chuig Bord Gáis Éireann—

(a) na cearta agus an mhaoin go léir (agus na cearta go léir
chun na maoine sin) atá ar seilbh nó ar teachtadh ag an
iarchuideachta díreach roimh an lá sin, agus

(b) na dliteanais go léir a thabhaigh an iarchuideachta roimh
an lá sin agus nár urscaoileadh roimh an lá sin,

agus, dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(i) dílseoidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an lá sin
do Bhord Gáis Éireann go feadh an eastáit, an téarma nó
an leasa go léir dá raibh sí, díreach roimh an lá sin,
dílsithe don iarchuideachta, ach sin faoi réir na
n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann
difear don mhaoin agus atá inchomhlíonta,

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar
teachtadh ag Bord Gáis Éireann, agus

(iii) is dliteanais de chuid Bhord Gáis Éireann na dliteanais sin
amhail ar an agus ón lá sin.

(3) Maidir leis an airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis
go léir a aistrítear chuig Bord Gáis Éireann leis an alt seo agus atá,
díreach roimh an díscaoileadh, in ainm na hiarchuideachta, aistreofar
iad, ar iarraidh a fháil ó Bhord Gáis Éireann, isteach in ainm Bhord
Gáis Éireann.

(4) Maidir le gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig Bord Gáis
Éireann leis an alt seo, féadfaidh Bord Gáis Éireann, ar an
díscaoileadh nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é
a fhorfheidhmiú, nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú
nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne Bhord Gáis Éireann, ina ainm féin
agus ní gá do Bhord Gáis Éireann fógra a thabhairt maidir leis an
aistriú don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó
a dliteanas leis an alt seo.

(5) Maidir le gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an
iarchuideachta agus aon duine eile agus atá i bhfeidhm díreach roimh
an díscaoileadh, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá sin agus
dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí
Bord Gáis Éireann ann in ionad na hiarchuideachta nó, de réir mar
a bheidh, in ionad iontaobhaí nó ghníomhaire na hiarchuideachta ag
gníomhú dó nó di thar a ceann, agus beidh sé infhorfheidhmithe i
gcoinne Bhord Gáis Éireann.

(6) Más rud é, díreach roimh an díscaoileadh, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna
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himeachtaí an iarchuideachta, cuirfear ainm Bhord Gáis Éireann in
ionad ainm na hiarchuideachta nó, de réir mar a bheidh, in ionad
ainm iontaobhaí nó ghníomhaire sin na hiarchuideachta, agus ní
rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

(7) Déanfaidh Bord Gáis Éireann cuntais chríochnaitheacha
iarchuideachta a tharraingt suas a luaithe is féidir tar éis an díscaoilte
i cibé foirm a cheadóidh an tAire agus i leith cibé tréimhse nó
tréimhsí a shonróidh an tAire.

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

(9) San alt seo—

ciallaíonn “díscaoileadh” an lá a dhíscaoiltear cuideachta faoi fho-
alt (1);

ciallaíonn “iarchuideachta” cuideachta a dhíscaoiltear faoi fho-alt (1)
agus folaíonn sé aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid na
hiarchuideachta ag gníomhú dó nó di thar ceann na hiarchuideachta.

An Tábla

Cuideachta Gháis Chathair Phort Láirge

Cuideachta Gháis Chluain Meala Teoranta

Cuideachta Gháis Chorcaí

Cuideachta Gháis Luimnigh Teoranta

Caibidil 7

Leasú ar an Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta,
2007

21.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca
Ola Náisiúnta, 2007;

ciallaíonn “an tAcht Bithbhreosla, 2010” alt 3 den Acht Fuinnimh
(Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2010.

(2) Leasaítear alt 44I (a cuireadh isteach leis an Acht
Bithbhreosla, 2010) d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (1), trí “60 lá” a chur in ionad “35 lá”, agus

(b) i bhfo-alt (3), trí “35 lá” a chur in ionad “28 lá”.

(3) Leasaítear alt 44J (a cuireadh isteach leis an Acht
Bithbhreosla, 2010) d’Acht 2007, i bhfo-alt (2), trí “14 lá” a chur in
ionad “28 lá”.
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(4) Leasaítear alt 44K (a cuireadh isteach leis an Acht
Bithbhreosla, 2010) d’Acht 2007 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) D’fhonn deimhnithe um oibleagáid bhithbhreosla a
áireamh i gcoinne urscaoileadh oibleagáide bithbhreosla i leith
aon tréimhse a bhfuil oibleagáid ann ina leith, ní mór an fógra
maidir le haistriú na ndeimhnithe sin a chur faoi bhráid na
Gníomhaireachta laistigh de 81 lá tar éis dheireadh na tréimhse
oibleagáide lena mbaineann.”.

(5) Leasaítear alt 44M (a cuireadh isteach leis an Acht
Bithbhreosla, 2010) d’Acht 2007, i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) go mainníonn an sealbhóir cuntais oibleagáide
bithbhreosla Rialachán 7(4) de Rialacháin an
Aontais Eorpaigh (Critéir Inmharthanachta
Bithbhreosla), 2012 (I.R. Uimh. 33 de 2012) a
chomhlíonadh,”.

(6) Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 67 d’Acht
2007:

“Pleanáil
theagmhasach
i gcás cur
isteach ar an
soláthar ola.

68.—(1) Féadfaidh an tAire pleananna
teagmhasacha a ullmhú a chuirfear i ngníomh i
gcás cur isteach ar an soláthar ola.

(2) Cabhróidh agus comhoibreoidh gach
cuideachta ola agus tomhaltóir ola leis an Aire,
leis an nGníomhaireacht agus le comhlachtaí
poiblí iomchuí maidir le pleananna teagmhasacha
i gcás cur isteach ar an soláthar ola a ullmhú agus
gníomhú le linn cur isteach ar an soláthar ola.

(3) Déanfaidh gach cuideachta ola agus
tomhaltóir ola, má ordaíonn an tAire amhlaidh,
cibé faisnéis a thabhairt dó nó di agus don
Ghníomhaireacht a theastóidh uaidh nó uaithi
maidir le pleananna teagmhasacha i gcás cur
isteach ar an soláthar ola a ullmhú agus gníomhú
le linn cur isteach ar an soláthar ola.”.

Caibidil 8

Aisghairm

22.—Aisghairtear iad seo a leanas:

(a) alt 11 den Acht Leictreachais (Soláthar), 1927,

(b) fo-alt (2) d’alt 17 den Acht Gáis, 1976,

(c) mír (c) d’alt 26 den an Acht Fuinnimh (Oibleagáid
Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2010, agus

(d) mír (c) d’alt 3 den Acht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010.


