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Acht do dhéanamh socrú maidir le hUisce Éireann d’fhorchur
muirear i leith soláthar seirbhísí uisce ag Uisce Éireann agus i
ndáil leis an gcéanna; do dhéanamh socrú maidir le feidhmeanna
údarás seirbhísí uisce faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007 a
aistriú, go páirteach, chuig Uisce Éireann; d’aisghairm an Achta
Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí Díchónasctha Soláthair Uisce a
Theorannú), 1995, forálacha áirithe den Acht um Sheirbhísí
Uisce, 2013 agus, chun críoch áirithe, forálacha áirithe den Acht
um Sheirbhísí Uisce, 2007; do leasú an Achta um Sheirbhísí
Uisce, 2007 agus achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh
socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin.

[25 Nollaig 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2013 a
ghairm de na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 agus 2012,
d’Acht 2013 agus den Acht seo, le chéile.

(3) Tiocfaidh 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, agus chun forálacha éagsúla a dhéantar le fo-ailt (1) agus (2)
d’alt 4 a aisghairm.

Mínithe

2. San Acht seo—

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

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2007;
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ciallaíonn “Acht 2013” an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013;

ciallaíonn “Gníomhaireacht” an Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil;

tá le “comhairle cathrach” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh;

tá le “comhairle contae” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

ciallaíonn “custaiméir”, i ndáil le seirbhísí uisce a sholáthar, áititheoir
an áitribh ar ina leith a sholáthraítear na seirbhísí uisce;

tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

tá le “Creat-Treoir Uisce an AE” an bhrí chéanna atá leis in Acht
2007;

ciallaíonn “foráil eisiata”—

(a) alt 32(1)(b) (a mhéid a bhaineann sé le séaraigh uisce báistí
a sholáthar, a oibriú nó a chothabháil),

(b) Cuid 4A, nó

(c) Cuid 6 (seachas ailt 91 agus 92),

d’Acht 2007;

tá le “plean infheistíochta” an bhrí a shanntar dó le halt 34;

tá le “talamh” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) comhairle cathrach, nó

(b) comhairle contae;

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

ciallaíonn “áititheoir”, i ndáil le háitreabh, an duine atá i dteideal de
thuras na huaire an t-áitreabh a áitiú;

tá le “píopa” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;

tá le “údarás pleanála” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2000;

tá le “áitreabh” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007 agus folaíonn
sé cuid d’áitreabh;

folaíonn “maoin”—

(a) talamh, trealamh, píopaí, séaraigh, déanmhais, oibreacha
uisce agus oibreacha dramhuisce, agus

(b) airgead, stoic, scaireanna agus urrúis,

ach ní fholaíonn sé séaraigh uisce báistí;

ciallaíonn “údarás sláintíochta” údarás sláintíochta chun críocha na
nAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1878 go 2001;

tá le “séarach” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;
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tá le “uisce báistí” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;

ciallaíonn “séarach uisce báistí” aon phíopa nó seoladán eile—

(a) nach n-úsáidtear ach amháin chun uisce báistí a iompar, nó

(b) atá deartha nó beartaithe lena úsáid chun uisce báistí a
iompar (cibé acu atá nó nach bhfuil sé i gceangal le
séarach le forsceitheán uisce báistí de réir bhrí na
Rialachán um Scardadh Dramhuisce (Údarú), 2007 (I.R.
Uimh. 684 de 2007));

tá le “déanmhas” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;

forléireofar “lá aistrithe” de réir alt 6;

tá le “oibreacha dramhuisce” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007;

tá le “plean muirear uisce” an bhrí a shanntar dó le halt 22;

tá le “oibreacha uisce” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007.

Caiteachais

3. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta
seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Aisghairm

4. (1) Aisghairtear ailt 17, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 49, 52, 99, 102, 105
agus 106 d’Acht 2007.

(2) Aisghairtear ailt 12, 18A (a cuireadh isteach le halt 47 den
Acht um Rialáil Gáis, 2013) agus 20 d’Acht 2013.

(3) Aisghairtear an tAcht Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí
Díchónasctha Soláthair Uisce a Theorannú), 1995.

(4) Maidir le haisghairm na bhforálacha d’Acht 2007 a dhéantar
le fo-alt (1), ní bheidh éifeacht léi chun críocha oibriú forála eisiata.

CUID 2

Feidhmeanna, Maoin agus Foireann a Aistriú

Mínithe sa Chuid seo

5. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “lá aistrithe fostaíochta”, i ndáil le comhalta d’fhoireann
údaráis áitiúil lena mbaineann ainmniú arna dhéanamh ag an údarás
áitiúil sin faoi alt 19—

(a) an lá a scoirfidh comhaontú arna dhéanamh i gcéaduair ag
an údarás áitiúil agus ag Uisce Éireann faoi alt 31
d’éifeacht a bheith leis, nó

(b) i gcás go bhfoirceannfar comhaontú den sórt sin roimh an
tréimhse a shonraítear i mír (a) d’fho-alt (4) den alt sin
nó go ndéanfaidh an t-údarás áitiúil agus Uisce Éireann
comhaontú nó comhaontuithe breise faoin alt sin, cibé lá
a shonróidh an tAire i scríbhinn;
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tá le “lá dílsithe maoine” an bhrí a shanntar dó le halt 12(1);

tá le “údarás seirbhísí uisce” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007.

An lá aistrithe

6. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh mar an lá aistrithe
chun críocha an Achta seo.

Feidhmeanna a aistriú ó údaráis seirbhíse uisce chuig Uisce Éireann

7. (1) Faoi réir alt 10, na feidhmeanna go léir a thugtar d’údaráis
seirbhísí uisce le hAcht 2007 (seachas foráil eisiata agus alt 22) beidh
siad, an lá aistrithe, arna n-aistriú chuig Uisce Éireann.

(2) Aon tagairtí d’údarás seirbhísí uisce nó d’údarás seirbhísí
uisce iomchuí—

(a) in Acht 2007 nó in aon ionstraim arna déanamh faoin Acht
sin, nó

(b) in aon achtachán eile (seachas Acht 2013) nó in aon
ionstraim faoi aon achtachán eile,

a mhéid a bhaineann siad le haon fheidhm arna haistriú leis an Acht
seo, forléireofar iad, an lá aistrithe agus dá éis, mar thagairtí
d’Uisce Éireann.

(3) Na feidhmeanna uile de chuid údaráis sláintíochta a measfar
gur feidhmeanna de chuid údaráis seirbhísí uisce faoi alt 39 d’Acht
2007 iad, déanfar, an lá aistrithe, iad a aistriú chuig Uisce Éireann.

(4) Aon tagairtí d’údarás sláintíochta in aon achtachán nó in aon
ionstraim faoi aon achtachán, forléireofar iad, an lá aistrithe agus dá
éis, a mhéid a bhaineann siad le haon fheidhm arna haistriú le fo-alt
(3), mar thagairtí d’Uisce Éireann.

Feidhmeanna a aistriú chuig Uisce Éireann faoi achtacháin áirithe
eile

8. (1) Na feidhmeanna de chuid údarás áitiúil faoi alt 2 den Acht
Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983, beidh siad,
an lá aistrithe agus a mhéid amháin a bhaineann an t-alt sin le hAcht
2007, arna n-aistriú chuig Uisce Éireann agus, dá réir sin, forléireofar
tagairtí san alt sin d’údarás áitiúil mar thagairtí a fholaíonn tagairtí
d’Uisce Éireann.

(2) Na feidhmeanna de chuid údarás sláintíochta faoi alt 65A
(arna leasú le halt 12 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha
Airgeadais), 1997 den Public Health (Ireland) Act, 1878, beidh siad,
an lá aistrithe, arna n-aistriú chuig Uisce Éireann agus, dá réir sin,
forléireofar tagairtí san alt sin d’údarás sláintíochta mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí d’Uisce Éireann.

(3) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis ar thosach
feidhme alt 21.

Díolúine

9. Beidh feidhm ag alt 29 d’Acht 2007 maidir le hUisce Éireann mar
atá feidhm aige maidir le húdarás seirbhísí uisce agus, dá réir sin,
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aon tagairtí san alt sin d’údarás seirbhísí uisce, forléireofar iad mar
thagairtí a fholaíonn tagairtí d’Uisce Éireann.

Feidhmeanna áirithe de chuid údaráis seirbhísí uisce do leanúint i
bhfeidhm

10. Aon fheidhmeanna a aistreofar chuig Uisce Éireann faoi alt 7
leanfaidh siad, an lá aistrithe agus dá éis, de bheith infheidhmithe ag
údarás seirbhísí uisce chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi
fhoráil eisiata agus, dá réir sin, déanfar, chun na gcríoch sin, aon
tagairtí in Acht 2007 atá, de bhua fho-alt (2) d’alt 7, le forléiriú mar
thagairtí d’Uisce Éireann a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí d’údarás seirbhísí uisce.

Forálacha de dhroim feidhmeanna a aistriú chuig Uisce Éireann

11. (1) Aon ní a thosófar agus nach gcríochnófar le húdarás nó faoi
údarás údaráis seirbhísí uisce nó údaráis sláintíochta, féadfaidh Uisce
Éireann, a mhéid a bhaineann an ní le feidhm a aistreofar chuig
Uisce Éireann an lá sin, é a sheoladh nó a chríochnú an lá sin agus
dá éis.

(2) Gach ionstraim a dhéanfar faoi achtachán agus gach doiciméad
(lena n-áirítear aon deimhniú) a dheonófar nó a dhéanfar, i
gcomhlíonadh feidhme a aistreofar le halt 7, beidh éifeacht léi nó
leis, más rud go raibh sí nó sé agus a mhéid a bhí sí nó sé i ngníomh
díreach roimh an lá aistrithe, an lá sin agus dá éis, amhail is dá mba
é Uisce Éireann a dheonaigh nó a rinne í nó é.

(3) Aon tagairtí d’údarás seirbhísí uisce i meabhrán comhlachais
nó in airteagail chomhlachais aon chuideachta a mhéid a bhaineann
siad le feidhm a aistreofar le halt 7, forléireofar iad, an lá aistrithe
agus dá éis, mar thagairtí d’Uisce Éireann.

(4) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a ainmneofar le hordú
faoi alt 12 agus a bhí, díreach roimh an lá dílsithe maoine arna
cheapadh leis an ordú sin, in ainm údaráis seirbhísí uisce, déanfar, ar
Uisce Éireann é a iarraidh, iad a aistriú isteach ina ainm.

(5) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon
mhaoin, ceart nó dliteanas, gur dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár
dílsíodh í nó é d’Uisce Éireann de bhun ordú faoi alt 12 nó 14, ina
fhianaise leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna
dheimhniú amhlaidh chun gach críche.

Maoin údarás seirbhísí uisce a aistriú

12. (1) Féadfaidh an tAire, an lá aistrithe nó dá éis, ó am go ham, le
hordú, lá a cheapadh (dá ngairtear “lá dílsithe maoine” sa Chuid
seo) chun críocha an ailt seo agus féadfar laethanta dílsithe maoine
éagsúla a cheapadh amhlaidh—

(a) i ndáil le húdaráis seirbhísí uisce éagsúla, agus

(b) i ndáil le maoin éagsúil nó i ndáil le haicme éagsúil nó
aicmí éagsúla maoine de chuid údarás seirbhísí uisce.

(2) Ainmneofar le hordú faoin alt seo cibé maoin, nó cibé aicme
nó aicmí maoine, de chuid údarás seirbhísí uisce a chinnfidh an
tAire.
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(3) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar údarás seirbhísí uisce cibé
faisnéis a thabhairt dó nó di a theastóidh uaidh nó uaithi chun go
dtabharfaidh sé nó sí breith i dtaobh ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(1) nó gan é a dhéanamh.

(4) Déanfaidh údarás seirbhísí uisce de réir iarraidh faoi fho-alt
(3) tráth nach déanaí ná 3 mhí ón tráth a gheobhaidh sé an iarraidh.

(5) Aon talamh a bheidh ainmnithe, lá dílsithe maoine, leis an
ordú lenar ceapadh an lá dílsithe maoine sin mar aon leis na cearta,
na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann
leis an talamh sin, beidh sé nó siad arna dhílsiú nó arna ndílsiú
d’Uisce Éireann gan aon tíolacadh ná sannadh i leith an eastáit nó
an leasa uile sa chéanna a bhí dílsithe don údarás seirbhísí uisce lena
mbaineann díreach roimh an lá sin ach sin faoi réir na n-iontaobhas
agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don talamh agus atá
fós ar marthain agus inchomhlíonta.

(6) Gach maoin (seachas talamh), lena n-áirítear ábhair i
gcaingean, a bheidh ainmnithe, lá dílsithe maoine, leis an ordú lenar
ceapadh an lá dílsithe maoine agus a bhí, díreach roimh an lá sin,
dílsithe don údarás seirbhísí uisce lena mbaineann, beidh sí, gan aon
sannadh, arna dílsiú d’Uisce Éireann.

(7) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear d’Uisce Éireann
de bhua fho-alt (6), féadfaidh Uisce Éireann, ar an lá dílsithe maoine
lena mbaineann agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith nó é a
ghnóthú nó a fhorfheidhmiú ina ainm féin agus ní gá d’Uisce Éireann
ná don údarás seirbhísí uisce lena mbaineann fógra faoin dílsiú a
dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal
ag an ábhar i gcaingean.

(8) Aon airgead a gheobhaidh údarás pleanála de réir alt 48 nó 49
d’Acht 2000 agus a dhílseofar d’Uisce Éireann de bhun ordú faoin
alt seo, caithfidh Uisce Éireann é chun seirbhísí uisce a sholáthar i
limistéar feidhme an údaráis pleanála sin.

(9) Ní bheidh feidhm ag alt 183 d’Acht 2001 maidir le talamh a
dhílsiú faoin alt seo.

(10) San alt seo—

ciallaíonn “comhairle buirge” comhlacht atá sonraithe i gCaibidil 1
de Chuid 1 de Sceideal 6 a ghabhann le hAcht 2001;

tá le “comhairle baile” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

folaíonn “údarás seirbhísí uisce” comhairle baile agus comhairle
buirge.

Cearta agus dliteanais áirithe a aistriú, agus léasanna, ceadúnais agus
ceadanna arna ndeonú ag údaráis seirbhísí uisce do leanúint i
bhfeidhm

13. (1) Na cearta agus na dliteanais go léir de chuid údarás
seirbhísí uisce—

(a) a bheidh ar marthain díreach roimh lá dílsithe maoine, agus

(b) a eascróidh de bhua aon chonradh nó gealltanas (sainráite
nó intuigthe) a bhaineann le haon talamh nó maoin a
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ainmneofar leis an ordú faoi alt 12 lenar ceapadh an lá
sin,

beidh siad, an lá sin, arna n-aistriú chuig Uisce Éireann.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar chuig Uisce Éireann le
fo-alt (1), féadfaidh Uisce Éireann, an lá dílsithe maoine a bheidh an
ceart nó an dliteanas arna aistriú, agus dá éis, agra a dhéanamh ina
leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin nó féadfar agra
a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne
Uisce Éireann ina ainm féin, agus ní gá d’Uisce Éireann ná don
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann fógra i dtaobh a aistrithe a
thabhairt d’aon duine.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead a dheonóidh údarás
seirbhísí uisce i ndáil le talamh nó maoin eile a dhílseofar d’Uisce
Éireann leis an Acht seo nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm díreach
roimh an lá dílsithe maoine lena mbaineann, leanfaidh sé i bhfeidhm
amhail is dá mba rud é gur dheonaigh Uisce Éireann é.

Dliteanais eile a aistriú

14. (1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, lá a cheapadh le hordú
chun críocha an ailt seo, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh—

(a) i ndáil le húdaráis seirbhísí uisce éagsúla, nó

(b) i ndáil le conarthaí nó gealltanais éagsúla (sainráite nó
intuigthe) ar páirtí iontu údarás seirbhísí uisce.

(2) Na cearta agus na dliteanais go léir de chuid údarás seirbhísí
uisce—

(a) a bheidh ar marthain díreach roimh cibé lá a cheapfar le
hordú faoin alt seo, agus

(b) a eascróidh de bhua aon chonradh nó gealltanas (sainráite
nó intuigthe) a ainmneofar leis an ordú sin,

beidh siad, an lá sin, arna aistriú chuig Uisce Éireann.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar chuig Uisce Éireann le
fo-alt (2), féadfaidh Uisce Éireann, an lá a bheidh an ceart nó an
dliteanas arna aistriú, agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a
ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin nó féadfar agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne
Uisce Éireann ina ainm féin, agus ní gá d’Uisce Éireann ná don
údarás seirbhísí uisce lena mbaineann fógra i dtaobh a aistrithe a
thabhairt d’aon duine.

Dliteanas i leith caillteanas a tharlóidh roimh an lá iomchuí

15. (1) Beidh ábhar éilimh ann i leith aon chaillteanas nó díobháil a
líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dhroim aon cheann
d’fheidhmeanna údaráis seirbhísí uisce a aistreofar leis an Acht seo
a chomhlíonadh roimh an lá iomchuí i gcoinne Uisce Éireann, an lá
sin agus dá éis, agus ní i gcoinne an údaráis seirbhísí uisce.

(2) Aon imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh díreach roimh an lá
iomchuí ar páirtí iontu údarás seirbhísí uisce de dhroim aon cheann
d’fheidhmeanna údaráis seirbhísí uisce a aistreofar leis an Acht seo
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a chomhlíonadh, leanfar díobh ach Uisce Éireann a chur in ionad an
údaráis seirbhísí uisce sna himeachtaí, a mhéid a bhaineann siad leis.

(3) Más rud é, roimh an lá iomchuí, go ndéanfar comhaontú idir
na páirtithe lena mbaineann mar shocraíocht ar éileamh lena
mbaineann fo-alt (1) agus nach mbeidh a chuid téarmaí curtha i
ngníomh, nó go mbeidh breithiúnas in éileamh den sórt sin arna
thabhairt i bhfabhar duine ach nach mbeidh sé curtha i bhfeidhm,
beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an bhreithiúnais, de réir mar a
bheidh, a mhéid a bheidh siad infhorfheidhmithe i gcoinne údarás
seirbhísí uisce, infhorfheidhmithe i gcoinne Uisce Éireann agus ní i
gcoinne an údaráis seirbhísí uisce.

(4) Aon éileamh a bheidh arna dhéanamh ag údarás seirbhísí uisce
nó is cuí a bheith arna dhéanamh ag údarás seirbhísí uisce i leith aon
chaillteanas nó díobháil a eascróidh as gníomh nó as mainneachtain
aon duine roimh an lá iomchuí de dhroim aon cheann
d’fheidhmeanna údaráis seirbhísí uisce a aistreofar leis an Acht seo
a chomhlíonadh, measfar gur éileamh é arna dhéanamh ag Uisce
Éireann nó is cuí a bheith arna dhéanamh ag Uisce Éireann agus
féadfaidh Uisce Éireann é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith
amhail is dá mba é Uisce Éireann a d’fhulaing an caillteanas nó an
díobháil.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le héileamh ar dhamáistí i leith éagóir de réir bhrí
an Achta um Dhliteanas Sibhialta, 1961,

(b) maidir le himeachtaí a thionscnófar d’aon toisc chun
damáistí a ghnóthú, i leith éagóir den sórt sin,

(c) i gcás imeachtaí i leith éagóir den sórt sin a thionscnófar
chun damáistí agus faoiseamh eile a ghnóthú, maidir leis
an gcuid sin de na himeachtaí a bhaineann le damáistí a
ghnóthú, nó

(d) maidir le haon socraíocht ar éileamh nó ar imeachtaí a
mhéid a fhorchuirfear oibleagáid léi ar údarás seirbhísí
uisce íocaíocht nó íocaíochtaí a dhéanamh le haon duine.

(6) San alt seo, ciallaíonn “lá iomchuí”—

(a) i ndáil le héileamh nó imeachtaí i leith talamh nó maoin
eile arna aistriú nó arna haistriú chuig Uisce Éireann faoi
alt 12 nó aon chonradh nó gealltanas a bhaineann leis sin,
an lá dílsithe maoine a cheapfar chun an talamh sin nó
an mhaoin sin a aistriú,

(b) i ndáil le héileamh nó imeachtaí i leith conradh nó
gealltanas arna ainmniú faoi alt 14, an lá a cheapfar faoin
alt sin i leith an chonartha nó an ghealltanais,

(c) i ndáil le héileamh nó imeachtaí i leith téarmaí agus
coinníollacha fostaíochta comhalta d’fhoireann údaráis
seirbhísí uisce—

(i) atá glactha isteach i bhfostaíocht Uisce Éireann faoi
alt 19, nó

(ii) atá ceaptha chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann Uisce Éireann faoi alt 27,
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an lá aistrithe fostaíochta is infheidhme maidir leis an
gcomhalta foirne sin,

agus

(d) i ndáil le haon éileamh nó imeachtaí eile, seachas éileamh
nó imeachtaí—

(i) i leith aon talamh nó maoin eile atá ar úinéireacht ag
údarás seirbhísí uisce,

(ii) i leith aon chonradh nó gealltanas eile arna dhéanamh
ag údarás seirbhísí uisce, nó

(iii) i leith téarmaí agus coinníollacha fostaíochta aon
chomhalta d’fhoireann údaráis seirbhísí uisce,

an lá aistrithe.

Ceadúnais faoi alt 16 den Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977

16. Aon cheadúnas arna eisiúint faoi alt 16 den Acht Rialtais Áitiúil
(Truailliú Uisce), 1977 agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá
aistrithe, leanfaidh sé, an lá sin agus dá éis, i bhfeidhm ar feadh a
mbeidh fágtha de thréimhse an cheadúnais amhail is dá mba rud é
gur dheonaigh Uisce Éireann é.

Ceadúnais agus deimhnithe faoi achtacháin áirithe eile

17. (1) Aon cheadúnas arna dheonú d’údarás seirbhísí uisce faoi alt
3 den Acht Imeall Trágha, 1933, leanfaidh sé i bhfeidhm, an lá
aistrithe agus dá éis, ar feadh a mbeidh fágtha de thréimhse an
cheadúnais amhail is dá mba gur deonaíodh d’Uisce Éireann é.

(2) Aon cheadúnas nó aon deimhniú arna dheonú d’údarás
seirbhísí uisce faoi Rialacháin 2007, leanfaidh sé i bhfeidhm, an lá
aistrithe agus dá éis, ar feadh a mbeidh fágtha de thréimhse an
cheadúnais nó an deimhnithe sin, de réir mar a bheidh, amhail is dá
mba gur deonaíodh d’Uisce Éireann é.

(3) Más rud é gur roimh an lá aistrithe a rinneadh iarratas ar
cheadúnas faoi alt 3 den Acht Imeall Trágha, 1933 agus, díreach
roimh an lá sin, nach raibh breith i leith an iarratais sin arna thabhairt
ag an Aire cuí (de réir bhrí na nAchtanna Imeall Trá, 1933 go 2009),
ansin, chun gach críche, measfar gurb é Uisce Éireann a rinne an
t-iarratas.

(4) Más rud é gur roimh an lá aistrithe a rinneadh iarratas ar
cheadúnas nó ar dheimhniú faoi Rialacháin 2007 agus, díreach roimh
an lá sin, nach raibh breith i leith an iarratais sin arna thabhairt ag
an nGníomhaireacht, ansin, chun gach críche, measfar gurb é Uisce
Éireann a rinne an t-iarratas.

(5) San alt seo, ciallaíonn “Rialacháin 2007” na Rialacháin um
Scardadh Dramhuisce (Údarú), 2007 (I.R. Uimh. 684 de 2007).

Ceadúnais, údaruithe agus ceadanna eile

18. (1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, lá a cheapadh le hordú
chun críocha an ailt seo, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh—
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(a) i ndáil le húdaráis seirbhísí uisce éagsúla, nó

(b) i ndáil le húdaruithe iomchuí éagsúla nó aicmí éagsúla
d’údarú iomchuí.

(2) Ainmneofar in ordú faoin alt seo cibé údaruithe iomchuí, nó
cibé aicme nó aicmí d’údarú iomchuí, a chinnfidh an tAire.

(3) Maidir le húdarú iomchuí—

(a) arna ainmniú le hordú faoin alt seo, nó

(b) d’aicme d’údarú iomchuí arna hainmniú le hordú den sórt
sin,

leanfaidh sé i bhfeidhm, an lá a cheapfar chun críocha an ailt seo leis
an ordú sin agus dá éis, ar feadh a mbeidh fágtha de thréimhse an
údaraithe amhail is dá mba gur eisíodh chuig Uisce Éireann é.

(4) San alt seo, ciallaíonn “údarú iomchuí” ceadúnas, údarú nó
cead (cibé tuairisc atá air) arna eisiúint chuig údarás seirbhísí uisce.

Foireann a aistriú

19. (1) Féadfaidh údarás áitiúil, tar éis dul i gcomhairle le hUisce
Éireann, cibé comhaltaí dá fhoireann a mheasfaidh sé a bheith cuí a
ainmniú le haghaidh fostaíocht ag Uisce Éireann.

(2) (a) Déanfaidh údarás áitiúil, tráth nach déanaí ná 6 mhí sula
ndéanfaidh sé ainmniú faoin alt seo i leith comhalta dá
fhoireann, fógra i scríbhinn a thabhairt don chomhalta
á rá go bhfuil sé beartaithe aige ainmniú den sórt sin a
dhéanamh agus go bhféadfaidh sé nó sí nó aon
cheardchumann ar comhalta de é nó í, laistigh de cibé
tréimhse a shonrófar san fhógra, uiríll a dhéanamh chuig
an údarás áitiúil i leith an togra.

(b) Déanfaidh údarás áitiúil, sula ndéanfaidh sé ainmniú faoin
alt seo i leith comhalta dá fhoireann, aon uiríll arna
ndéanamh de réir an fhógra faoi mhír (a) ag an
gcomhalta nó thar ceann an chomhalta a bhreithniú.

(3) Glacfaidh Uisce Éireann isteach ina fhostaíocht, lá aistrithe
fostaíochta, gach duine a bhí, díreach roimh an lá sin—

(a) arna ainmniú nó arna hainmniú faoin alt seo le haghaidh
fostaíocht ag Uisce Éireann, agus

(b) ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an údaráis
áitiúil lena mbaineann an lá aistrithe fostaíochta sin,

ar cibé téarmaí agus coinníollacha seirbhíse, lena n-áirítear téarmaí
agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair (ach amháin de réir
comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta) nach lú fabhar ná na téarmaí agus na
coinníollacha seirbhíse, lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair, a raibh an duine faoina réir díreach
roimh an lá sin.

(4) I ndáil le daoine a ghlacfar isteach i bhfostaíocht Uisce Éireann
de réir an ailt seo, beidh seirbhís roimhe sin le húdarás áitiúil
ináirithe chun críocha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,
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1967 go 2012, an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001, an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997, na
nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005,
agus na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007, ach sin
faoi réir aon eisceachtaí nó eisiaimh sna hAchtanna sin.

CUID 3

Muirir Uisce

Míniú sa Chuid seo

20. Sa Chuid seo, ciallaíonn “plean muirear uisce ceadaithe” plean
muirear uisce arna cheadú faoi fho-alt (8) d’alt 22.

Cumhacht muirear a ghearradh ar sheirbhísí uisce

21. (1) Faoi réir fho-alt (6), gearrfaidh Uisce Éireann muirear ar
gach custaiméir i leith soláthar seirbhísí uisce aige.

(2) Déanfaidh Uisce Éireann méid muirir faoi fho-alt (1) a ríomh
de réir an phlean muirear uisce cheadaithe nó de réir comhaontú
ceadaithe, de réir mar is cuí.

(3) Maidir le muirear faoin alt seo, beidh sé iníoctha ar éileamh
ag an gcustaiméir lena mbaineann ar cibé modh agus i leith cibé
tréimhse nó tréimhsí a chinnfidh Uisce Éireann de réir an phlean
muirear uisce cheadaithe nó de réir comhaontú ceadaithe, de réir
mar is cuí.

(4) I gcás go mainneoidh custaiméir muirear a íoc faoin alt seo,
beidh sé inghnóthaithe ag Uisce Éireann mar fhiach conartha shimplí
in aon chúirt dlínse inniúla.

(5) Toimhdeofar, maidir le húinéir áitribh, mura gcruthófar a
mhalairt, gurb é nó gurb í áititheoir an áitribh sin freisin é nó í.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le seirbhísí uisce a
sholáthraítear d’údarás dóiteáin de réir bhrí an Achta Seirbhísí
Dóiteáin, 1981.

(7) Faoi réir fho-alt (8), féadfaidh Uisce Éireann an soláthar uisce
d’áitreabh a laghdú nó a scor i gcás go bhfanfaidh muirear faoin alt
seo i leith an áitribh gan íoc go hiomlán nó go páirteach ar feadh
cibé tréimhse ama a shonrófar sa phlean muirear uisce ceadaithe nó
sa chomhaontú ceadaithe, de réir mar is cuí.

(8) Ní dhéanfaidh Uisce Éireann, mar gheall ar mhuirear i leith
teaghaise a bheith gan íoc go hiomlán nó go páirteach, an soláthar
uisce don teaghais sin a scor cibé acu go sealadach nó go buan.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “comhaontú ceadaithe” comhaontú arna cheadú faoi fho-
alt (3) d’alt 23;

ciallaíonn “teaghais” áitreabh atá á áitiú ag duine mar áit chónaithe
phríobháideach aige nó aici (cibé acu mar phríomháit chónaithe
phríobháideach aige nó aici nó a mhalairt);

tá le “úinéir” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007.
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Plean muirear uisce

22. (1) Féadfaidh Uisce Éireann, ó am go ham, agus déanfaidh sé
nuair a ordóidh an Coimisiún dó déanamh amhlaidh, plean a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin (dá ngairtear “plean muirear
uisce” san Acht seo) chun muirear a ghearradh ar chustaiméirí i leith
seirbhísí uisce a sholáthar.

(2) Beidh feidhm ag plean muirear uisce i leith cibé tréimhse a
ordóidh an Coimisiún.

(3) Sonrófar i bplean muirear uisce—

(a) an modh agus an tslí ar a ríomhfar muirir faoi alt 21, agus

(b) na costais is dócha a thabhóidh Uisce Éireann i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo le linn na
tréimhse lena mbaineann an plean muirear uisce.

(4) (a) Féadfar, i gcás gur intomhaiste le méadar an chainníocht
uisce a soláthraíodh d’áitreabh, socrú a dhéanamh i
bplean muirear uisce i gcomhair muirir faoi alt 21 a ríomh
faoi threoir na cainníochta uisce a soláthraíodh don
áitreabh sin agus na cainníochta dramhuisce a scardadh
as an áitreabh sin.

(b) Féadfar, i gcás nach intomhaiste le méadar an chainníocht
uisce a soláthraíodh d’áitreabh, socrú a dhéanamh i
bplean muirear uisce i gcomhair muirir faoi alt 21 a ríomh
faoi threoir measúnacht ag Uisce Éireann—

(i) ar an gcainníocht uisce a soláthraíodh don áitreabh
lena mbaineann, agus

(ii) ar an gcainníocht dramhuisce a scardadh as an
áitreabh lena mbaineann,

arna cinneadh ar cibé modh agus trí cibé foirmle a
shonrófar sa phlean cur chun feidhme.

(5) Féadfar socrú a dhéanamh i bplean muirear uisce i gcomhair
muirir faoi alt 21 i leith ceangal seirbhíse (de réir bhrí Acht 2007) a
sholáthar d’áitreabh nó i leith áitribh.

(6) Féadfar, i bplean muirear uisce—

(a) modhanna éagsúla a shonrú i ndáil le haicmí éagsúla
custaiméara maidir le muirir a ríomh faoi alt 21,

(b) rátaí éagsúla muirir faoin alt sin a shonrú maidir le haicmí
éagsúla custaiméara, agus

(c) modhanna éagsúla íoca a shonrú i leith muirir faoin alt sin.

(7) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn plean muirear uisce a ullmhú,
na nithe seo a leanas a chur i gcuntas:

(a) an gá atá ann a chinntiú go gcomhlíonfaidh Uisce Éireann
a fheidhmeanna ar mhodh inmharthana ó thaobh
tráchtála;
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(b) gur feidhmeanna de chineál fóntais phoiblí iad a
fheidhmeanna; agus

(c) an gá atá ann comhardú a choimeád idir na nithe dá
dtagraítear i míreanna (a) agus (b).

(8) Féadfaidh an Coimisiún, ag féachaint don phlean
infheistíochta is déanaí a soláthraíodh don Choimisiún faoi fho-alt
(8) d’alt 34 agus na costais is dócha a thabhóidh Uisce Éireann i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna le linn na tréimhse lena mbaineann
plean muirear uisce arna chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin alt
seo—

(a) an plean muirear uisce sin a cheadú fara modhnú nó gan
mhodhnú, nó

(b) diúltú an plean muirear uisce sin a cheadú.

(9) D’fhonn muirear a ríomh faoi alt 21, measfar go bhfuil an méid
dramhuisce arna scardadh as áitreabh ar cóimhéid leis an méid uisce
arna sholáthar don áitreabh sin, mura gcomhaontóidh Uisce Éireann
agus an custaiméir ar a mhalairt.

Comhaontú i ndáil le muirir uisce

23. (1) Féadfaidh Uisce Éireann comhaontú a dhéanamh le
custaiméir chun muirear a ghearradh ar an gcustaiméir sin i leith
seirbhísí uisce a sholáthar.

(2) Féadfaidh foráil a bheith i gcomhaontú faoin alt seo—

(a) maidir le modh ríofa muirear faoi alt 21 i leith an
chustaiméara lena mbaineann atá éagsúil leis an modh is
infheidhme maidir le custaiméirí lena mbaineann plean
muirear uisce ceadaithe, agus

(b) chun rátaí muirir faoin alt sin a chur chun feidhme i leith
an chustaiméara lena mbaineann atá éagsúil leis na rátaí
is infheidhme maidir le custaiméirí lena mbaineann plean
muirear uisce ceadaithe.

(3) Maidir le comhaontú arna dhéanamh faoin alt seo, cuirfidh
Uisce Éireann faoi bhráid an Choimisiúin é agus déanfaidh an
Coimisiún, a luaithe is indéanta dá éis sin—

(a) an comhaontú a cheadú, nó

(b) diúltú an comhaontú a cheadú.

CUID 4

Uisce Éireann

Mínithe sa Chuid seo

24. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “comhlacht réigiúnach” comhlacht arna bhunú le hordú
faoi alt 43 den Acht Rialtais Áitiúil, 1991;

tá le “treoirlínte pleanála réigiúnacha” an bhrí chéanna atá leis in
Acht 2000;
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ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha ar éirí as, ar dhul ar scor nó ar bhás a fháil;

tá le “plean straitéiseach seirbhísí uisce” an bhrí a shanntar dó le
halt 33.

Meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais Uisce Éireann

25. (1) Déanfaidh Uisce Éireann cibé bearta is gá faoi Achtanna na
gCuideachtaí chun a mheabhrán comhlachais agus a airteagail
chomhlachais a athrú d’fhonn iad a chur ar comhréir leis an Acht seo.

(2) D’ainneoin aon ní atá in Achtanna na gCuideachtaí, ní bheidh
aon athrú ar mheabhrán comhlachais ná airteagail chomhlachais
Uisce Éireann bailí ná éifeachtúil mura ndéanfar é le ceadú roimh
ré ón Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

Ordacháin ón Aire

26. (1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt d’Uisce
Éireann i ndáil le hUisce Éireann do chomhlíonadh a fheidhmeanna
faoin Acht seo, á cheangal air cibé beartais de chuid an Rialtais a
bheidh sonraithe san ordachán a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, ordachán faoin
alt seo a leasú nó a chúlghairm (lena n-áirítear ordachán faoin bhfo-
alt seo).

(3) Ní thabharfaidh an tAire ordachán faoin alt seo gan dul i
gcomhairle ar dtús leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha.

(4) Déanfaidh Uisce Éireann ordachán arna thabhairt dó faoin alt
seo a chomhlíonadh.

Foireann

27. (1) Féadfaidh Uisce Éireann cibé daoine agus cibé líon daoine a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí dá fhoireann de réir mar a
chinnfidh sé ó am go ham.

(2) Maidir le téarmaí agus coinníollacha seirbhíse fhoireann Uisce
Éireann arna ceapadh faoin alt seo, is téarmaí agus coinníollacha iad
a chinnfidh Uisce Éireann ó am go ham.

(3) Íocfaidh Uisce Éireann le comhaltaí a fhoirne arna gceapadh
faoin alt seo cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh Uisce
Éireann ó am go ham.

(4) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn an luach saothair nó na
liúntais i leith caiteachais a bheidh le híoc le comhaltaí dá fhoireann
arna gceapadh faoin alt seo nó na téarmaí nó na coinníollacha eile
ar faoina réir a shealbhaíonn nó a shealbhóidh na comhaltaí sin a
bhfostaíocht a chinneadh, aird a thabhairt ar threoirlínte Rialtais nó
ar threoirlínte a bheidh comhaontaithe ar bhonn náisiúnta agus a
bheidh ar marthain de thuras na huaire agus ar bheartas Rialtais
maidir le luach saothair agus coinníollacha fostaíochta a bheidh ar
marthain amhlaidh agus, i dteannta an mhéid sin roimhe seo,
comhlíonfaidh Uisce Éireann cibé treoracha maidir le luach saothair,
liúntais, téarmaí nó coinníollacha den sórt sin a thabharfaidh an
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tAire d’Uisce Éireann le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(5) San alt seo, folaíonn “luach saothair” aoisliúntas.

Aoisliúntas

28. (1) A luaithe is féidir tar éis thosach feidhme an ailt seo,
déanfaidh Uisce Éireann scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur
faoi bhráid an Aire chun sochair aoisliúntais a dheonú—

(a) do dhaoine nó i leith daoine a glacadh isteach i
bhfostaíocht Uisce Éireann de réir alt 19, agus

(b) do dhaoine nó i leith daoine a ceapadh faoi alt 27 agus a
bhí, díreach sular ceapadh iad—

(i) ina n-oifigigh don Aire, nó

(ii) ina gcomhaltaí d’fhoireann údaráis áitiúil.

(2) Socrófar le gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna agus
coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh Uisce Éireann, aon tráth, scéim lena leasófar nó
lena gcúlghairfear scéim arna cur faoi bhráid an Aire agus arna ceadú
roimhe sin faoin alt seo a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(4) Déanfaidh Uisce Éireann scéim nó scéim leasaitheach arna cur
faoi bhráid an Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chur i gcrích de réir
a téarmaí.

(5) (a) Má eascraíonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine
ar aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair
aoisliúntais, de bhun scéim faoin alt seo, cuirfear an
díospóid sin faoi bhráid cibé duine agus cinnfear í ar cibé
modh a shonrófar sa scéim.

(b) Déanfar socrú i scéim faoin alt seo maidir le hachomharc i
gcoinne cinneadh ó dhuine dá dtagraítear i mír (a) chuig
cibé duine eile a shonrófar sa scéim.

(6) Ní dheonóidh Uisce Éireann sochar aoisliúntais d’aon daoine
nó i leith aon daoine ar comhaltaí de scéim faoin alt seo iad ná ní
dhéanfar aon chomhshocraíocht eile chun aon sochar aoisliúntais a
sholáthar do dhaoine den sórt sin ar scor dóibh de bheith i seilbh
oifige, seachas de réir cibé scéim nó scéimeanna a chuirfear isteach
agus a cheadófar faoin alt seo nó comhshocraíocht arna ceadú ag an
Aire agus ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) (a) Faoi réir alt 30 agus ach amháin i gcomhréir le comhaontú
comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
déanfar foráil le scéim faoin alt seo, maidir le duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), maidir le sochair aoisliúntais a
dheonú dó nó di nó ina leith ar cibé téarmaí agus
coinníollacha agus faoi réir cibé téarmaí agus
coinníollacha nach lú fabhar ná nach mó fabhar dó nó di
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ná na téarmaí agus na coinníollacha i ndáil le deonú
sochar den sórt sin a mbeadh feidhm acu maidir leis nó
léi dá leanfadh sé nó sí de bheith ina oifigeach nó ina
hoifigeach don Aire nó de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann an údaráis áitiúil lena mbaineann.

(b) Aon tréimhse seirbhíse ag duine mar oifigeach don Aire ar
thréimhse seirbhíse ináirithe í chun críocha scéime chun
sochair aoisliúntais a dheonú d’oifigigh don Aire nó ina
leith measfar gur tréimhse seirbhíse ináirithe í chun
críocha aon scéim faoin alt seo.

(c) Aon tréimhse seirbhíse ag duine mar chomhalta
d’fhoireann údaráis áitiúil ar thréimhse seirbhíse ináirithe
í chun críocha scéime chun sochair aoisliúntais a dheonú
do chomhaltaí d’fhoireann údaráis áitiúil nó ina leith
measfar gur tréimhse seirbhíse ináirithe í chun críocha
aon scéim faoin alt seo.

(8) Más rud é, le linn tréimhse dar tosach—

(a) an dáta a glacadh duine isteach i bhfostaíocht Uisce
Éireann de réir alt 19, nó

(b) an dáta a ceapadh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)
faoi alt 27,

agus dar críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt seo,
go mbeidh sochar aoisliúntais le híoc le duine nó i leith duine arna
ghlacadh isteach nó arna glacadh isteach amhlaidh i bhfostaíocht
Uisce Éireann, nó arna cheapadh amhlaidh nó arna ceapadh
amhlaidh, déanfaidh Uisce Éireann an sochar a ríomh agus a íoc de
réir na scéime sin, na gcomhshocraíochtaí sin nó na n-achtachán sin
i ndáil le haoisliúntas, a raibh feidhm acu maidir leis an duine díreach
roimh an dáta sin agus, chun na críche sin, déanfar a sheirbhís
inphinsin nó a seirbhís inphinsin le hUisce Éireann a chomhiomlánú
lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís inphinsin roimhe sin.

(9) Cuirfidh an tAire faoi deara gach scéim a bheidh curtha faoina
bhráid nó faoina bráid agus a bheidh ceadaithe faoin alt seo a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
ceadaithe, agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir
sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin scéim.

Íocaíochtaí le hUisce Éireann i leith aoisliúntais

29. (1) Déanfaidh an tAire, chun an costas ar Uisce Éireann i leith
íoc sochar aoisliúntais le daoine nó i leith daoine dá dtagraítear i
bhfomhír (i) d’alt 28(1)(b) a ghlanadh, suim a íoc le hUisce Éireann
a bheidh comhionann leis an gcostas a thabhódh an tAire dá mbeadh
sé nó sí faoi dhliteanas sochair aoisliúntais a íoc leis na daoine sin
nó i leith na ndaoine sin ar dhul ar scor dóibh ó Uisce Éireann nó
ar bhás dóibh agus arna ríomh ar an mbonn go bhfanfadh a seirbhís
inphinsin agus a luach saothair inphinsin ar dhul ar scor nó ar bhás
dóibh mar an gcéanna lena seirbhís inphinsin agus a luach saothair
inphinsin mar oifigigh don Aire díreach roimh dháta a gceaptha faoi
alt 27.

(2) Déanfaidh an tAire, chun an costas ar Uisce Éireann i leith
sochair aoisliúntais a íoc, a ghlanadh—
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(a) le daoine nó i leith daoine a glacadh isteach i bhfostaíocht
Uisce Éireann de réir alt 19, agus

(b) le daoine nó i leith daoine dá dtagraítear i bhfomhír (ii)
d’alt 28(1)(b),

suim a íoc le hUisce Éireann a bheidh comhionann leis an gcostas a
thabhódh an t-údarás áitiúil dá mbeadh sé faoi dhliteanas sochair
aoisliúntais a íoc leis na comhaltaí foirne sin nó i leith na gcomhaltaí
foirne sin ar dhul ar scor dóibh ó Uisce Éireann nó ar bhás dóibh
agus arna ríomh ar an mbonn go bhfanfadh a seirbhís inphinsin agus
a luach saothair inphinsin ar dhul ar scor nó ar bhás dóibh mar an
gcéanna lena seirbhís inphinsin agus a luach saothair inphinsin leis
an údarás áitiúil díreach roimh an dáta a glacadh isteach i
bhfostaíocht Uisce Éireann amhlaidh iad, nó roimh a gceapadh faoi
alt 27.

(3) Féadfar suim is iníoctha le hUisce Éireann faoi fho-alt (1) nó
(2) a íoc i cibé tráthchodanna agus i gceann cibé eatraimh—

(a) ar a gcomhaontóidh an tAire le hUisce Éireann, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, nó

(b) cheal comhaontú faoi mhír (a), a chinnfidh an tAire le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Feidhm ailt 2 agus 2A den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2010

30. (1) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag ailt 2, 2A, 3, 5 agus 6
d’Acht 2010, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, maidir le duine a
thiocfaidh, tar éis an dáta iomchuí de réir bhrí an Achta sin, chun
bheith i dteideal íocaíocht sochar aoisliúntais faoi scéim arna
déanamh faoi alt 28, ar an modh céanna ar a bhfuil feidhm aici maidir
le pinsinéir de réir bhrí an Achta sin.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (3) d’alt 2A (a cuireadh isteach le halt
5(5) den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas
an Phobail, 2013) d’Acht 2010 maidir le duine a thiocfaidh, tráth
nach déanaí ná—

(a) an 31 Lúnasa 2014, nó

(b) cibé dáta eile a shonrófar de réir alt 9(1)(b)(ii) den Acht
um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail, 2013,

chun bheith i dteideal go n-íocfaí sochair aoisliúntais leis nó léi faoi
scéim arna déanamh faoi alt 28—

(i) ar mó ná €32,500 sa bhliain a gcomhiomlán, nó

(ii) ar mó ná €32,500 in aghaidh na bliana a gcomhiomlán
nuair a chuirtear iad le haon phinsean seirbhíse poiblí de
réir bhrí Acht 2010 a bhfuil an duine ina theideal freisin,

agus, chun na críche sin, aon tagairtí san fho-alt sin do phinsinéir
iomchuí (tar éis an 29 Feabhra 2012), forléireofar iad mar thagairtí
a fholaíonn tagairtí do dhuine den sórt sin.

(3) San alt seo—
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ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2010;

ní fholaíonn “sochar aoisliúntais”—

(a) aon íocaíocht cnapshuime, ná

(b) aon phinsean, aisce ná liúntas eile is iníoctha ar éirí as, ar
dhul ar scor nó ar bhás a fháil i leith tréimhse seirbhíse
ináirithe nach tréimhse seirbhíse ináirithe lena
mbaineann mír (b) nó (c) d’fho-alt (7) d’alt 28.

Údaráis áitiúla do chomhlíonadh feidhmeanna thar ceann Uisce
Éireann

31. (1) Féadfaidh Uisce Éireann comhaontú a dhéanamh le húdarás
áitiúil chun an t-údarás áitiúil sin do chomhlíonadh cibé feidhmeanna
de chuid Uisce Éireann a shonrófar sa chomhaontú thar ceann
Uisce Éireann.

(2) Féadfaidh an tAire, trí ordachán i scríbhinn, a cheangal ar
Uisce Éireann agus ar údarás áitiúil comhaontú a dhéanamh le chéile
chun an t-údarás áitiúil sin do chomhlíonadh cibé feidhmeanna de
chuid Uisce Éireann a shonrófar san ordachán thar ceann Uisce
Éireann.

(3) Comhlíonfaidh Uisce Éireann agus údarás áitiúil dá dtabharfar
ordachán faoi fho-alt (2) araon an t-ordachán sin.

(4) (a) Faoi réir mhír (b), scoirfidh comhaontú faoi fho-alt (1) nó
(2) d’éifeacht a bheith leis 12 bhliain tar éis a dhéanta.

(b) Féadfar foráil a dhéanamh i gcomhaontú faoi fho-alt (1)
nó (2) i ndáil lena fhoirceannadh roimh dheireadh na
tréimhse a shonraítear i mír (a).

(5) Féadfaidh Uisce Éireann agus údarás áitiúil comhaontú nó
comhaontuithe breise a dhéanamh i leith aon tréimhse tar éis do
chomhaontú eatarthu, a rinneadh i gcéaduair faoi fho-alt (1), dul
in éag.

(6) Déanfaidh Uisce Éireann agus gach údarás áitiúil lena ndearna
sé comhaontú lena mbaineann fo-alt (1) nó (2)—

(a) tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis an comhaontú a
dhéanamh, athbhreithniú a sheoladh ar oibriú an
chomhaontaithe, agus

(b) tráth nach déanaí ná 7 mbliana tar éis an comhaontú a
dhéanamh, athbhreithniú breise a sheoladh ar oibriú an
chomhaontaithe.

(7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1), (2) agus (5),
féadfaidh foráil a bheith i gcomhaontú lena mbaineann aon cheann
de na fo-ailt sin maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) Uisce Éireann do dhéanamh aisíocaíocht leis an údarás
áitiúil i leith caiteachas arna thabhú ag an údarás áitiúil i
gcomhlíonadh feidhmeanna de bhun an chomhaontaithe;

(b) caighdeáin a chomhlíonfaidh an t-údarás áitiúil i
gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna sin;
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(c) réiteach easaontas idir an t-údarás áitiúil lena mbaineann
agus Uisce Éireann i ndáil le comhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin; agus

(d) an t-údarás áitiúil do chomhlíonadh feidhmeanna de chuid
Uisce Éireann i limistéar riaracháin (de réir bhrí Acht
2001) údaráis áitiúil eile nó i ndáil le limistéar riaracháin
den sórt sin.

(8) Beidh feidhmeanna Uisce Éireann inchomhlíonta thar ceann
Uisce Éireann ag údarás áitiúil a bhfuil comhaontú arna dhéanamh
aige leis faoi fho-alt (1) nó (5) nó de bhun ordachán faoi fho-alt (2)—

(a) de réir an chomhaontaithe sin (lena n-áirítear aon
teorainneacha a shonrófar sa chomhaontú maidir leis an
limistéar nó an tréimhse ina ndéanfaidh sé, nó a mhéid a
dhéanfaidh sé, na feidhmeanna sin a chomhlíonadh), agus

(b) ar feadh na tréimhse ar ina leith a fhanfaidh an comhaontú
in éifeacht agus ar feadh na tréimhse sin amháin.

(9) Maidir le haon fhoráil den Acht seo, nó faoi, nó d’aon
achtachán eile (cibé acu a ritheadh nó a rinneadh é roimh an Acht
seo a rith nó dá éis), nó faoi, lena ndílsítear feidhmeanna d’Uisce
Éireann nó lena rialaítear an modh ar a gcomhlíonfar aon fheidhm,
beidh éifeacht léi chun críocha chomhlíonadh na feidhme sin ag an
údarás áitiúil de réir fho-alt (8), agus déanfar tagairtí in aon fhoráil
den sórt sin d’Uisce Éireann a fhorléiriú chun críocha chomhlíonadh
na feidhme ag an údarás áitiúil mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don
údarás áitiúil.

Cóid chleachtais

32. (1) Déanfaidh Uisce Éireann, a luaithe is indéanta tar éis an lae
aistrithe, cód cleachtais nó cóid chleachtais a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Choimisiúin de réir an ailt seo.

(2) Déanfar foráil i gcód cleachtais faoin alt seo maidir leis na
nithe seo a leanas:

(a) caighdeáin i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna ag
Uisce Éireann;

(b) Uisce Éireann do ghearradh billí ar dhaoine i leith seirbhísí
uisce arna soláthar;

(c) modhanna íoca muirear uisce;

(d) faisnéis a sholáthar do chustaiméirí de chuid Uisce Éireann
chun a chumasú do chustaiméirí cumarsáid a dhéanamh
le hUisce Éireann;

(e) custaiméirí do dhéanamh gearáin le hUisce Éireann i ndáil
le seirbhísí uisce a sholáthar, caighdeáin na seirbhísí sin
nó méid muirir a chonspóid;

(f) nithe lena mbaineann mír (e) a thaifeadadh lena n-áirítear
taifid lena mbaineann an mhír sin a choinneáil;

(g) aon nithe eile a mheasfaidh an Coimisiún is gá agus is cuí
chun leasanna chustaiméirí Uisce Éireann a áirithiú.
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(3) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) cód cleachtais faoin alt seo a cheadú fara modhnú nó gan
mhodhnú, nó

(b) diúltú cód cleachtais den sórt sin a cheadú.

(4) Déanfaidh Uisce Éireann cód cleachtais arna cheadú faoin alt
seo a fhoilsiú ar an idirlíon.

(5) Féadfaidh an Coimisiún a ordú d’Uisce Éireann cód cleachtais
arna cheadú faoin alt seo nó foráil de chuid cód cleachtais arna
cheadú amhlaidh, a chomhlíonadh.

(6) Déanfaidh Uisce Éireann de réir ordachán faoi fho-alt (5).

Plean straitéiseach seirbhísí uisce

33. (1) Déanfaidh Uisce Éireann—

(a) tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, leis an
nGníomhaireacht, le gach údarás áitiúil agus le gach
comhlacht réigiúnach, agus

(b) tráth nach déanaí ná cibé dáta a ordóidh an tAire,

plean (dá ngairtear “plean straitéiseach seirbhísí uisce” sa Chuid seo)
a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire de réir an ailt seo.

(2) Féadfaidh Uisce Éireann—

(a) tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, leis an
nGníomhaireacht, le gach údarás áitiúil agus le gach
comhlacht réigiúnach, agus

(b) tráth ar bith le linn na tréimhse lena mbaineann plean
straitéiseach seirbhísí uisce arna cheadú faoin alt seo,

plean (dá ngairtear “plean straitéiseach seirbhísí uisce” sa Chuid seo)
a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire lena leasófar nó lena n-
ionadófar an plean straitéiseach seirbhísí uisce céadluaite.

(3) Beidh plean straitéiseach seirbhísí uisce i cibé foirm a ordóidh
an tAire.

(4) Sonrófar i bplean straitéiseach seirbhísí uisce cuspóirí Uisce
Éireann i ndáil le soláthar seirbhísí uisce aige i leith na tréimhse 25
bliana tar éis don Aire an plean a cheadú faoin alt seo agus na
modhanna atá á mbeartú aige chun na cuspóirí sin a bhaint amach,
lena n-áirítear i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) cáilíocht uisce óil,

(b) priacail do shláinte daoine nó don chomhshaol, a
bhaineann le seirbhísí uisce a sholáthar, a chosc nó a
laghdú,

(c) an t-éileamh láithreach agus an t-éileamh réamh-mheasta
ar sheirbhísí uisce,

(d) socruithe láithreacha agus socruithe beartaithe chun Uisce
Éireann do sholáthar seirbhísí uisce,
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(e) easnaimh láithreacha nó is intuartha go réasúnach ar
sholáthar seirbhísí uisce ag Uisce Éireann,

(f) bearta caomhnaithe uisce láithreacha agus atá beartaithe,

(g) maoin Uisce Éireann a bhainistiú.

(5) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn dó plean straitéiseach
seirbhísí uisce a ullmhú—

(a) a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil an plean i
gcomhréir—

(i) leis an Straitéis Spáis Náisiúnta,

(ii) le treoirlínte pleanála réigiúnaí, agus

(iii) le haon phleananna bainistithe abhantracha faoi
rialachán 13 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Beartas Uisce), 2003 (I.R. Uimh. 722 de
2003) atá i bhfeidhm de thuras na huaire,

agus

(b) aird a thabhairt—

(i) ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inchothaithe,

(ii) ar straitéisí tithíochta arna ndéanamh faoi alt 94
d’Acht 2000,

(iii) ar orduithe um limistéar taitneamhachta speisialta de
réir bhrí Acht 2000,

(iv) ar chriosanna forbartha straitéisí de réir bhrí Chuid IX
d’Acht 2000,

(v) ar phleananna bainistithe cáilíochta uisce faoi alt 15
den Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977,

(vi) ar phleananna bainistithe dramhaíola faoi alt 22 den
Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, agus

(vii) ar cibé nithe eile a ordóidh an tAire.

(6) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis plean
straitéiseach seirbhísí uisce a chur faoina bhráid nó faoina bráid faoin
alt seo—

(a) an plean a cheadú (fara modhnú nó gan mhodhnú), nó

(b) diúltú an plean a cheadú agus a cheangal ar Uisce Éireann
plean straitéiseach seirbhísí uisce athbhreithnithe a chur
faoina bhráid nó faoina bráid laistigh de cibé tréimhse a
ordóidh sé nó sí.

(7) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di plean
straitéiseach seirbhísí uisce a cheadú (fara modhnú nó gan mhodhnú)
a chur faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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(8) Déanfaidh Uisce Éireann, a luaithe is indéanta tar éis don Aire
plean straitéiseach seirbhísí uisce a cheadú, an plean a fhoilsiú ar
an idirlíon.

(9) I gcás go gceadófar plean straitéiseach seirbhísí uisce faoin alt
seo, déanfaidh Uisce Éireann—

(a) tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis an cheadaithe, agus

(b) tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis an athbhreithnithe is
déanaí faoin bhfo-alt seo,

athbhreithniú a sheoladh ar chur i ngníomh agus ar oibriú an phlean.

(10) Ní dhiúltóidh údarás pleanála ná an Bord Pleanála iarratas
ar chead faoi Chuid III d’Acht 2000 ar an aon fhoras amháin nach
dtagraítear don fhorbairt lena mbaineann an t-iarratas sa phlean
straitéiseach seirbhísí uisce atá i bhfeidhm de thuras na huaire, ar
choinníoll go measann an t-údarás pleanála nó an Bord Pleanála, de
réir mar a bheidh, go n-éascóidh an fhorbairt cuspóirí an phlean sin
a bhaint amach.

(11) Le linn dó forbairt bheartaithe faoi alt 179 d’Acht 2000 a
bhreithniú, ní thabharfaidh údarás áitiúil breith nár cheart dul ar
aghaidh leis an bhforbairt ar an aon fhoras amháin nach bhfuil tagairt
shonrach don fhorbairt sin sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce atá
i bhfeidhm má mheasann an t-údarás go n-éascóidh an fhorbairt
cuspóirí an phlean straitéisigh seirbhísí uisce a bhaint amach.

(12) San alt seo, tá le “Straitéis Spáis Náisiúnta” an bhrí chéanna
atá leis in Acht 2000.

Pleananna infheistíochta

34. (1) Déanfaidh Uisce Éireann—

(a) tráth nach déanaí ná 4 seachtaine tar éis an lae aistrithe,
agus

(b) roimh dheireadh na bliana ina rachaidh an plean
infheistíochta is déanaí in éag,

plean (dá ngairtear “plean infheistíochta” san Acht seo) de réir an
ailt seo.

(2) Maidir leis an bplean infheistíochta is túisce a dhéanfar tar éis
an lae aistrithe, beidh feidhm aige i leith na tréimhse dar tosach an
dáta a dhéanfar an phlean agus dar críoch an 31 Nollaig 2015.

(3) Gach plean infheistíochta a dhéanfar tar éis an phlean
infheistíochta is túisce a dhéanfar tar éis an lae aistrithe beidh feidhm
aige i leith cibé tréimhse a chinnfidh an Coimisiún.

(4) Leagfar amach i bplean infheistíochta agus tabharfar
mionsonraí ann i dtaobh na hinfheistíochta i mbonneagar seirbhísí
uisce a mheasfaidh Uisce Éireann is gá chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh go héifeachtach aige.

(5) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn dó plean infheistíochta a
dhéanamh, na nithe seo a leanas a chur i gcuntas—

(a) an plean straitéiseach seirbhísí uisce,
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(b) aon phleananna bainistithe abhantracha faoi rialachán 13
de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce),
2003 (I.R. Uimh. 722 de 2003) atá i bhfeidhm de thuras
na huaire,

(c) aon phleananna limistéir áitiúil faoi alt 18 d’Acht 2000 atá
i bhfeidhm de thuras na huaire,

(d) aon phleananna forbartha de réir bhrí Acht 2000,

(e) aon treoirlínte pleanála réigiúnacha, agus

(f) aon chriosanna forbartha straitéisí de réir bhrí Chuid IX
d’Acht 2000 lena mbaineann an plean.

(6) Rachaidh Uisce Éireann, sula n-ullmhóidh sé plean
infheistíochta, i gcomhairle—

(a) leis an nGníomhaireacht,

(b) le gach comhlacht réigiúnach ar i leith a limistéir feidhme is
dócha a bheidh feidhm ag an bplean infheistíochta, agus

(c) le gach údarás pleanála ar i leith a limistéir feidhme is
dócha a bheidh feidhm ag an bplean infheistíochta.

(7) Déanfaidh Uisce Éireann, chun a chumasú don Aire breith a
thabhairt i ndáil le deontas a thabhairt faoi alt 36, an plean
infheistíochta is déanaí a sholáthar don Aire.

(8) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn dó plean muirear uisce a chur
faoi bhráid an Choimisiúin faoi alt 22, an plean infheistíochta is
déanaí a sholáthar don Choimisiún.

(9) Déanfaidh Uisce Éireann, a luaithe is indéanta tar éis plean
muirear uisce a cheadú faoi alt 22, cóip den phlean infheistíochta is
déanaí a sholáthar do gach comhlacht réigiúnach agus do gach údarás
pleanála ar i leith a limistéir feidhme atá feidhm ag an bplean
infheistíochta.

(10) San alt seo, tá le “limistéar feidhme”, i ndáil le húdarás
pleanála, an bhrí chéanna atá leis in Acht 2000.

Uisce Éireann d’fháil iasachtaí

35. (1) (a) Féadfaidh Uisce Éireann, chun críocha an Achta seo,
agus le toiliú an Aire, an Aire Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha, an Aire Airgeadais agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, airgead a
fháil ar iasacht (lena n-áirítear airgead in airgeadra
seachas airgeadra an Stáit) ó cibé daoine a mheasfaidh sé
a bheith cuí, cibé acu trí bhintiúir (nó fiach-urrús eile) a
eisiúint nó ar shlí eile.

(b) Ní mó ná €2 billiún comhiomlán an airgid a bheidh arna
fháil ar iasacht ar aon tráth áirithe.

(2) Chun críocha an ailt seo, maidir le hairgead a fuarthas ar
iasacht in airgeadra seachas airgeadra an Stáit, measfar gur coibhéis
é in airgeadra an Stáit don airgead a fuarthas ar iasacht iarbhír, agus
an choibhéis sin á ríomh de réir an ráta iomlaoide don airgeadra sin
agus airgeadra an Stáit a bhí ann an tráth a fuarthas an iasacht sin.
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(3) Is alt é an t-alt seo i dteannta, agus ní in ionad, alt 23 den Acht
Gáis, 1976.

Deontais ón Aire

36. (1) Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo agus faoi réir
cibé coinníollacha a chinnfidh sé nó sí, deontais a thabhairt as
airgead arna sholáthar ag an Oireachtas—

(a) d’Uisce Éireann, nó

(b) don Choimisiún.

(2) Déanfaidh an tAire, sula dtabharfaidh sé nó sí breith—

(a) i dtaobh deontas a thabhairt nó gan deontas a thabhairt
faoin alt seo d’Uisce Éireann, nó

(b) i dtaobh mhéid an deontais sin,

an plean infheistíochta arna sholáthar dó nó di de réir fho-alt (7)
d’alt 34 a bhreithniú.

Airleacain as an bPríomh-Chiste

37. Féadfaidh an tAire Airgeadais, chun críocha an Achta seo agus
faoi réir cibé coinníollacha a chinnfidh sé nó sí, airgead a airleacan
d’Uisce Éireann as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Daoine údaraithe

38. (1) Leasaítear Acht 2007—

(a) trí “ag Uisce Éireann,” a chur isteach i mír (a) den mhíniú
ar dhuine údaraithe i bhfo-alt (1) d’alt 2, i ndiaidh “ag an
Aire,”, agus

(b) in alt 22, trí—

(i) i bhfo-alt (1), trí “Uisce Éireann” a chur isteach i
ndiaidh “an tAire,”,

(ii) i mír (c) d’fho-alt (2), trí “Uisce Éireann” a chur
isteach i ndiaidh “an tAire,”, agus

(iii) i mír (c) d’fho-alt (7), trí “d’Uisce Éireann,” a chur
isteach i ndiaidh “do dhuine údaraithe,”.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, aon duine a bhí, díreach roimh
an lá aistrithe, arna cheapadh nó arna ceapadh chun bheith ina
dhuine údaraithe nó ina duine údaraithe chun críocha Acht 2007,
leanfaidh sé nó sí, an lá sin agus dá éis, de bheith ceaptha amhlaidh.

CUID 5

Rialáil Gheilleagrach

Feidhmeanna an Choimisiúin a chomhlíonadh

39. (1) Déanfaidh an Coimisiún a fheidhmeanna a chomhlíonadh ar
mhodh is fearr a fhónfaidh do leasanna chustaiméirí Uisce Éireann.
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(2) Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna
faoin Acht seo, aird a thabhairt ar an ngá atá ann a chinntiú—

(a) go soláthrófar do chustaiméirí Uisce Éireann an caighdeán
seirbhíse dá bhforáiltear i gcód cleachtais a cheadófar
faoi alt 32,

(b) go soláthróidh Uisce Éireann seirbhísí uisce ar mhodh
eacnamaíoch éifeachtach,

(c) go n-oibreoidh Uisce Éireann ar mhodh a bheidh
inmharthana ó thaobh na tráchtála de,

(d) go gcaomhnófar acmhainní uisce,

(e) go n-áiritheofar leanúnachas, sábháilteacht, slándáil agus
inmharthanacht seirbhísí uisce,

(f) gur féidir le hUisce Éireann freastal do gach éileamh
réasúnach ar uisce idir éilimh reatha agus éilimh
intuartha,

(g) go ngnóthófar costais seirbhísí uisce de réir Airteagal 9 den
Chreat-Treoir Uisce ón AE,

(h) go gcomhlíonfaidh Uisce Éireann a fheidhmeanna ar
mhodh a chumasóidh don Stát na cuspóirí den Treoir sin
a bhaineann leis an gcomhshaol a bhaint amach,

(i) go gcomhlíonfaidh Uisce Éireann a fheidhmeanna ar
mhodh oscailte trédhearcach.

Ról comhairleach an Choimisiúin

40. Tabharfaidh an Coimisiún comhairle don Aire i ndáil le seirbhísí
uisce a fhorbairt agus a sheachadadh.

Ráiteas straitéise

41. (1) Déanfaidh an Coimisiún—

(a) tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis thosach feidhme an ailt
seo, ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire i leith na tréimhse 3 bliana díreach tar éis na bliana
ina gcuirfear an ráiteas straitéise faoi bhráid an Aire
amhlaidh, agus

(b) tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh gach dáta ar cothrom trí
bliana an dáta a cuireadh an ráiteas straitéise atá in
éifeacht de thuras na huaire faoi bhráid an Aire de réir
an fho-ailt seo é, ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur
faoi bhráid an Aire i leith na tréimhse 3 bliana díreach tar
éis na bliana ina gcuirfear faoi bhráid an Aire amhlaidh é.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis ráiteas
straitéise a chur faoina bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (1), a chur
faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna
de ráiteas straitéise a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas de
réir fho-alt (2), socrú a dhéanamh chun go bhfoilseofar an ráiteas
straitéise ar an idirlíon.
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(4) San alt seo, ciallaíonn “ráiteas straitéise” ráiteas—

(a) ina sonraítear cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus
straitéisí gaolmhara an Choimisiúin, lena n-áirítear úsáid
acmhainní an Choimisiúin i ndáil lena fheidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo, agus

(b) a ullmhófar i bhfoirm agus ar mhodh a bheidh de réir aon
ordacháin a eiseoidh an tAire ó am go ham.

Ordacháin don Choimisiún

42. (1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham agus tar éis aon uiríll a
bheidh arna dhéanamh chuige nó chuici de réir iarraidh faoi fho-alt
(4) a bhreithniú, cibé ordachán de chineál ginearálta beartais a
thabhairt don Choimisiún is cuí leis nó léi.

(2) Comhlíonfaidh an Coimisiún ordachán faoin alt seo.

(3) Déanfaidh an Coimisiún, ar iarraidh ón Aire, tuarascáil i
scríbhinn a sholáthar don Aire i dtaobh na mbeart (lena n-áirítear
an caiteachas a thabhaigh sé de thoradh na mbeart sin) a rinne sé
chun ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh.

(4) Déanfaidh an tAire, sula dtabharfaidh sé nó sí ordachán faoin
alt seo—

(a) dréacht den ordachán beartaithe a thabhairt—

(i) don Choimisiún, agus

(ii) don Chomhchoiste dá dtagraítear i mír 26 de Sceideal
1 a ghabhann leis an Acht um Rialáil Leictreachais,
1999,

agus a iarraidh ar na daoine sin uiríll a dhéanamh, i
scríbhinn, i ndáil leis sin laistigh de cibé tréimhse (nach
giorra ná 30 lá ón tráth a thabharfar an dréacht don
Choimisiún nó a fhoilseofar an dréacht faoi mhír (b), cibé
acu is déanaí a tharlóidh) a shonrófar san fhógra dá
dtagraítear i mír (b), agus

(b) iad seo a leanas a fhoilsiú—

(i) an dréacht agus na cúiseanna atá leis an Aire do
bheartú an t-ordachán lena mbaineann a thabhairt
san Iris Oifigiúil, agus

(ii) fógra á iarraidh ar dhaoine leasmhara uiríll a
dhéanamh i ndáil leis an dréacht laistigh de cibé
tréimhse (nach giorra ná 30 lá ón tráth a thabharfar
an dréacht don Choimisiún faoi mhír (a) nó a
fhoilseofar an dréacht faoin mír seo, cibé acu is
déanaí a tharlóidh) a shonrófar san fhógra.

(5) I gcás go mbeartóidh an tAire ordachán a thabhairt faoin alt
seo, féadfaidh sé nó sí, i ndáil leis sin, dul i gcomhairle le cibé Airí
eile den Rialtas is cuí leis nó léi.

(6) Déanfaidh an tAire socrú chun go bhfoilseofar san Iris
Oifigiúil gach ordachán a bheidh arna thabhairt aige nó aici faoin
alt seo.
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Faisnéis agus comhar

43. (1) Féadfaidh an Coimisiún, ó am go ham, a iarraidh ar Uisce
Éireann cibé faisnéis a sholáthar don Choimisiún a theastóidh ón
gCoimisiún le réasún chun a chumasú dó a fheidhmeanna a
chomhlíonadh faoin Acht seo.

(2) Comhlíonfaidh Uisce Éireann, a luaithe is indéanta le réasún,
iarraidh faoi fho-alt (1).

(3) Féachfaidh an Coimisiún, a mhéid a bheidh sé ar comhréir le
comhlíonadh cuí a fheidhmeanna, le comhar riaracháin a áirithiú idir
é agus an Ghníomhaireacht agus, chun na críche sin, déanfaidh an
Coimisiún comhaontú leis an nGníomhaireacht chun na gcríoch seo
a leanas—

(a) comhar a éascú idir an Coimisiún agus an
Ghníomhaireacht i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoi
seach a mhéid a bhaineann siad le seirbhísí uisce,

(b) dúbailt gníomhaíochtaí ag an gCoimisiún agus ag an
nGníomhaireacht a sheachaint,

(c) a chinntiú, a mhéid is indéanta, go gcomhoibreoidh an
Coimisiún agus an Ghníomhaireacht le chéile ar an modh
is fearr a chuirfidh chun cinn leasanna tomhaltóirí agus
soláthar éifeachtach seirbhísí uisce, agus

(d) a chinntiú, a mhéid is indéanta, go mbeidh breitheanna
arna dtabhairt nó bearta arna ndéanamh ag an
gCoimisiún agus ag an nGíomhaireacht i ndáil le seirbhísí
uisce i gcomhréir lena chéile.

(4) Ní oibreoidh socrú faoin alt seo chun an Coimisiún nó an
Ghníomhaireacht a chur faoi cheangal.

(5) Féadfaidh an Coimisiún nó an Ghníomhaireacht socrú a
dhéanamh lena n-athrófar na téarmaí de chuid comhaontú faoin alt
seo (lena n-áirítear socrú faoin bhfo-alt seo).

(6) Déanfaidh an Coimisiún cóip de shocrú faoin alt seo a
thabhairt don Aire.

(7) Ní oibreoidh socrú faoin alt seo chun a cheangal ar pháirtí sa
chomhaontú faisnéis a sholáthar don pháirtí eile sa socrú má
thoirmisctear le dlí ar an bpáirtí céadluaite an fhaisnéis sin a
nochtadh.

CUID 6

Leasú ar Achtacháin Áirithe

Leasú ar Acht 1999

44. (1) Leasaítear alt 11 d’Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1), trí “, nó Bord Gáis Éireann nó Uisce
Éireann.” a chur in ionad “nó Bord Gáis Éireann.”,

(b) i bhfo-alt (4)—
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(i) trí “, faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013”
a chur isteach i ndiaidh “a fheidhmeanna faoin Acht
seo”, agus

(ii) i mír (bb), trí “, an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.
2), 2013” a chur isteach i ndiaidh “an tAcht seo”,
agus

(2) Leasaítear alt 13 d’Acht 1999, i bhfo-alt (1A), trí “faoin Acht
Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002 nó faoin Acht um Sheirbhísí Uisce
(Uimh. 2), 2013.” a chur in ionad “faoin Acht Gáis (Eatramhach)
(Rialáil), 2002.”.

(3) Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 1999—

(a) i mír 1, trí “a shocróidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil,” a
chur in ionad “a shocróidh an tAire,”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 10:

“10A. Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i gcás go
bhfaighidh sé nó sí iarraidh ón gCoimisiún i ndáil le
foireann nó acmhainní eile a theastaíonn ón gCoimisiún i
ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht um
Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013.”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 16:

“16A. D’fhonn na caiteachais a íoc a thabhaíonn an
Coimisiún go cuí le linn a fheidhmeanna a chomhall faoin
Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013, féadfaidh an
Coimisiún ordú (dá ngairtear ‘ordú tobhaigh’ san Acht
seo) a dhéanamh lena bhforchuirfear cibé tobhach a
bheidh le híoc gach bliain ag Uisce Éireann mar a
shonróidh an Coimisiún san ordú.”,

(d) i mír 18, trí “faoi mhír 16 nó 16A” a chur in ionad “faoi
mhír 16”,

(e) i mír 19, trí “faoi mhír 16 nó 16A” a chur in ionad “faoi
mhír 16”,

(f) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 21:

“21A. Féadfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil, ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais
agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cibé
suimeanna a chinnfidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil a airleacan don Choimisiún as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas chun críocha caiteachas ag an
gCoimisiún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht um
Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013.”,

(g) i mír 22, trí “faoi mhíreanna 21 agus 21A” a chur in ionad
“faoi mhír 21”,

(h) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 23:

“23A. Beidh feidhm ag mír 23 maidir le hairleacain a
dhéanfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
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Áitiúil chun an Choimisiúin faoi mhír 21A amhail is dá
mba rud é go ndearna an tAire na hairleacain sin faoi
mhír 21.”,

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 24:

“24. (a) Féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn a
fheidhmeanna a chomhlíonadh, airgead a fháil
ar iasacht, ach ní dhéanfaidh sé é sin gan toiliú
an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(b) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, sula
dtabharfaidh sé nó sí a thoiliú nó a toiliú faoi
fhomhír (a) i ndáil le togra maidir le hairgead
a fháil ar iasacht chun feidhmeanna an
Choimisiúin a chomhlíonadh faoin Acht um
Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013.”,

agus

(j) i mír 25—

(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (aa):

“(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, uisce
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 agus faoin
Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2),
2013.”,

agus

(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (c):

“(c) tuarascáil a thabhairt don Aire agus don
Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil, tráth nach déanaí ná an 30
Samhain i ngach bliain, i ndáil lena chlár
oibre beartaithe don bhliain dár gcionn
agus cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe
is indéanta.”.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rialáil
Leictreachais, 1999.

Leasú ar Acht 2007

45. (1) Leasaítear alt 9 d’Acht 2007—
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(a) i bhfo-alt (1), trí “(cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar
an cion ina limistéar feidhme)” a scriosadh, agus

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh.

(2) Leasaítear alt 11 d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “a thionscain an t-ionchúiseamh, nó ón duine a
shonraítear faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt
9(2), de réir mar a bheidh” a scriosadh, agus

(ii) trí “nó leis an duine eile” a scriosadh,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “nó an duine a shonraítear faoi rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 9(2)” a scriosadh.

(3) Leasaítear alt 31 d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “Faoi réir rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt
(3),” agus “ina limistéar feidhme,” a scriosadh, agus

(ii) i mír (a), trí “ina limistéar feidhme” a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (5), trí “i gcuid dá limistéar feidhme nó ina
limistéar feidhme go léir” a scriosadh,

(c) i bhfo-alt (12)—

(i) trí “seachas le grúpscéim seirbhísí uisce nó le húdarás
seirbhísí uisce eile” a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (b) a scriosadh,

agus

(d) trí fho-ailt (1), (3), (7), (9), (11), (13), (14), (15), (16), (17),
(18) agus (20) a scriosadh.

(4) Leasaítear alt 32 d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “, agus déanfaidh sé gach beart réasúnach ar ordú
a fháil ón Aire,” agus “, cibé acu laistigh dá limistéar
feidhme nó lasmuigh de,” a scriosadh,

(ii) i mír (j), trí “i gcuid dá limistéar feidhme nó ina
limistéar feidhme uile nó in áit eile de réir mar is
cuí,” a scriosadh, agus

(iii) i mír (l), trí “laistigh dá limistéar feidhme” a scriosadh,

agus

(b) trí fho-ailt (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11) agus (12)
a scriosadh.
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(5) Leasaítear alt 41 d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “údarás bóithre”:

“ciallaíonn ‘údarás bóithre’—

(a) i gcás dola-bhóthar de réir bhrí Chuid V d’Acht
na mBóithre, 1993, an tÚdarás um Bóithre
Náisiúnta, agus

(b) i ngach cás eile, údarás áitiúil de réir bhrí Acht
2001, seachas údarás áitiúil dá dtagraítear i
gCuid 2 de Sceideal 6 a ghabhann leis an
Acht sin.”,

agus

(b) trí fho-ailt (13) agus (14) a scriosadh.

(6) Leasaítear alt 42 d’Acht 2007—

(a) i mír (b) d’fho-alt (1), trí “i limistéar feidhme an údaráis”
a scriosadh, agus

(b) i mír (b) d’fho-alt (2), trí “i limistéar feidhme an údaráis”
a scriosadh.

(7) Leasaítear alt 44 d’Acht 2007, i bhfo-alt (1), trí “atá i limistéar
feidhme údaráis seirbhísí uisce” a scriosadh agus trí “féadfaidh an
t-údarás seirbhísí uisce” a chur in ionad “féadfaidh údarás seirbhísí
uisce an limistéir sin”.

(8) Leasaítear alt 50 d’Acht 2007, i bhfo-alt (2), trí “ina limistéar
feidhme” a scriosadh.

(9) Leasaítear alt 54 d’Acht 2007, i bhfo-alt (3), trí “, agus
déanfaidh údarás seirbhísí uisce ar iarraidh ó sholáthróir údaraithe
seirbhísí uisce nó ó dhuine a sholáthraíonn seirbhísí uisce i
gcomhpháirt le húdarás seirbhísí uisce nó thar a cheann nó ó
sholáthróir údaraithe seirbhísí uisce i ndáil le ní a dhéanann difear
d’oibreacha uisce atá faoina rialú,” a scriosadh.

(10) Leasaítear alt 56 d’Acht 2007, i bhfo-alt (16), trí “ina limistéar
feidhme go léir nó i gcuid de,” a scriosadh.

(11) Leasaítear alt 58 d’Acht 2007, i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (a), trí “a fhreastalaíonn ar aon chuid dá limistéar
feidhme,” a scriosadh, agus

(b) trí mhír (b) a scriosadh.

(12) Leasaítear alt 63 d’Acht 2007 trí fho-alt (13) a scriosadh.

(13) Leasaítear alt 65 d’Acht 2007, i bhfo-alt (3), trí “ceadúnas
faoi alt 63” a chur in ionad “a dheonaigh ceadúnas faoi alt 63 an
ceadúnas sin”.

(14) Leasaítear alt 68 d’Acht 2007 trí fho-alt (3) a scriosadh.

(15) Leasaítear alt 69 d’Acht 2007, i bhfo-alt (5), trí “a rinne é”
a scriosadh.
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(16) Leasaítear alt 70 d’Acht 2007, i bhfo-alt (5), trí “nuair a
tharlóidh sceitheadh” a chur in ionad “ar ina limistéar feidhme a
tharla sceitheadh”.

(17) Leasaítear alt 73 d’Acht 2007 trí fho-alt (2) a scriosadh.

(18) Leasaítear alt 92 d’Acht 2007 trí fho-alt (3) a scriosadh.

(19) Leasaítear alt 93 d’Acht 2007, i mír (a) d’fho-alt (2), trí “dá
limistéar feidhme” a scriosadh.

(20) Leasaítear alt 95 d’Acht 2007—

(a) i bhfo-alt (1), trí “cibé acu atá siad suite ina limistéar
feidhme nó nach bhfuil,” a scriosadh,

(b) i mír (a) d’fho-alt (2), trí “cibé acu laistigh dá limistéar
feidhme nó lasmuigh de,” a scriosadh, agus

(c) trí fho-alt (3) a scriosadh.

(21) Leasaítear alt 97 d’Acht 2007 trí fho-alt (6) a scriosadh.

(22) Leasaítear alt 98 d’Acht 2007, i bhfo-alt (3), trí “a mbeidh
na píopaí iomchuí nó na gabhálais iomchuí ina limistéar feidhme”
a scriosadh.

(23) Leasaítear alt 104 d’Acht 2007 trí fho-alt (10) a scriosadh.

(24) Ní bheidh éifeacht chun foráil eisiata a oibriú leis na leasuithe
ar Acht 2007 a dhéantar leis an alt seo.

Leasú ar Acht 2013

46. Leasaítear Acht 2013—

(a) in alt 5, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (6):

“(6) (a) Ní dhéanfaidh an Bord an scair a eisítear chuige
de réir fho-alt (4) a choimhthiú.

(b) Ní dhéanfaidh an tAire na scaireanna a eisítear
chuige nó chuici de réir fho-alt (4) a
choimhthiú.

(c) Ní dhéanfaidh an tAire Airgeadais na scaireanna
a eisítear chuige nó chuici de réir fho-alt (4)
a choimhthiú.”,

(b) in alt 18, trí “agus faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.
2), 2013” a chur isteach i ndiaidh “faoin Acht seo”, agus

(c) i bhfo-alt (2) d’alt 27, tríd an mír seo a leanas a chur in
ionad mhír (b):

“(b) dul i gcomhairle leis an bhfochuideachta, le
daoine den phobal nó le cibé daoine eile a
mheasfaidh sé a bheith cuí i ndáil le haon
cheann dá fheidhmeanna faoin Acht seo nó
faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013
a chomhlíonadh.”.


