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————————

AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE, 2014

[An tiontú oifigiúil]

————————

Acht do dhéanamh socrú, dá mbeartódh an Rialtas, le toiliú dhá Theach an Oireachtais,
scairshealbhán an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus an Aire Airgeadais
in Uisce Éireann a choimhthiú, go seolfaí Pobalbhreith chun breith a thabhairt ar a mbeidh
beartaithe; do dhéanamh socrú maidir leis an leibhéal uasta muirear a fhéadfaidh Uisce
Éireann a fhorchur ar dhuine i leith seirbhísí uisce a sholáthar do theaghais, maidir le
deontas a íoc le teachshealbhóirí i leith uisce a chaomhnú, maidir leis an gCoimisiún um
Rialáil Fuinnimh do bhunú fóram poiblí uisce, maidir leis an gCoimisiún um Rialáil
Fuinnimh do sholáthar nósanna imeachta chun díospóidí a réiteach do chustaiméirí Uisce
Éireann agus maidir le nithe a bhaineann le haoisliúntas daoine atá ar fostú ag Uisce
Éireann i leith na tréimhse sula ndeachaigh na daoine sin i seirbhís Uisce Éireann; do
chealú chumhacht Uisce Éireann chun uimhir phearsanta seirbhíse poiblí a chustaiméirí a
éileamh; do mhéadú líon comhaltaí Bhord Ervia; do leasú na nAchtanna um Sheirbhísí
Uisce, 2007 go 2013, an Chéad Sceidil a ghabhann leis an Acht Gáis, 1976, Sceideal 4 a
ghabhann leis an Acht Luachála, 2001 agus Sceideal 5 a ghabhann leis an Acht
Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe
comhghaolmhara.

[28 Nollaig 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

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

ciallaíonn “aosach” duine a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici;

ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh;

tá le “custaiméir”, “údarás áitiúil”, “áititheoir”, “áitreabh” agus “maoin” na bríonna a
shanntar dóibh, faoi seach, in alt 2 d’Acht Uimh. 2 de 2013;

tá le “teaghais” an bhrí a shanntar dó in alt 21(9) d’Acht Uimh. 2 de 2013;

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

ciallaíonn “Acht Uimh. 2 de 2013” an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013;
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tá le “seirbhísí uisce” agus “dramhuisce” na bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, in alt
2(1) d’Acht 2007;

ciallaíonn “méadar uisce” méadar de réir bhrí alt 71 d’Acht 2007.

Pobalbhreith i dtaobh úinéireacht Uisce Éireann

2. (1) Ní dhéanfaidh Aire den Rialtas, ná ní dhéanfar thar ceann Aire den Rialtas, Bille
a thionscnamh i gceachtar Teach den Oireachtas chun foráil a dhéanamh maidir le
haon scair nó scaireanna in Uisce Éireann a choimhthiú chuig duine eile seachas
Aire den Rialtas ná chun an céanna a cheadú, mura rud é—

(a) go rithfear Rún ó gach Teach díobh sin lena gceadófar togra chun foráil a
dhéanamh maidir leis an gcoimhthiú sin nó chun an coimhthiú sin a cheadú,

(b) go ndéanfar togra chun foráil a dhéanamh maidir leis an gcoimhthiú sin nó chun
an coimhthiú sin a cheadú a chur faoi bhreith an phobail trí Phobalbhreith, agus

(c) go mbeidh tromlach na vótaí a chaithfear sa Phobalbhreith sin caite i bhfabhar
an togra.

(2) Aon uair a rithfidh dhá Theach an Oireachtais Rúin i leith an togra dá dtagraítear
i bhfo-alt (1), féadfaidh an tAire, le hordú, an lá a cheapadh ar air agus ar lena linn
a sheolfar an vótaíocht ag an bPobalbhreith i dtaobh an togra.

(3) Déanfar ordú faoi fho-alt (2) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(4) Ar na Rúin sin a bheith rite ag dhá Theach an Oireachtais, cuirfidh Cléireach na
Dála an méid sin in iúl don Aire láithreach.

(5) Aon duine ag a bhfuil an ceart chun vótáil ag reifreann i dtaobh togra maidir le
leasú ar an mBunreacht, beidh an ceart aige nó aici vótáil sa Phobalbhreith.

(6) Maidir leis an bPobalbhreith—

(a) déanfar léi togra a chur faoi bhráid na ndaoine sin a bheidh i dteideal vótáil sa
Phobalbhreith chun breith a fháil uathu i dtaobh an bhféadfaidh an Rialtas, más
mian leis déanamh amhlaidh, a chur faoi deara go dtionscnófar reachtaíocht dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

(b) seolfar í de réir rialacháin a dhéanfaidh an tAire, is rialacháin ina mbeidh foráil
maidir le seoladh na Pobalbhreithe agus maidir le ceanglais agus socruithe eile a
mbeidh feidhm acu i ndáil leis an bPobalbhreith.

(7) Déanfaidh an tAire mionsonraí i dtaobh an togra agus na cúiseanna go gcuirfear é
faoi bhráid na ndaoine sa Phobalbhreith a fhoilsiú tráth nach déanaí ná 30 lá roimh
an lá a bheidh socraithe mar an lá vótaíochta le haghaidh na Pobalbhreithe.

(8) San alt seo, ciallaíonn “Pobalbhreith” an Phobalbhreith dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b).

Muirir uisce — teaghaisí

3. (1) D’ainneoin alt 21(1) d’Acht Uimh. 2 de 2013, ní ghearrfaidh Uisce Éireann muirear,
roimh an 1 Eanáir 2015, le haghaidh seirbhísí uisce arna soláthar aige do theaghais.
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(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le muirir le haghaidh soláthar uisce agus dramhuisce
nach muirir tí arna ngearradh faoin bplean muirear uisce ceadaithe i leith na
tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2014 go dtí an 31 Nollaig 2014.

(3) Faoi réir an ailt seo (seachas fo-alt (16)), gearrfaidh Uisce Éireann, le linn na
tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí an 31 Nollaig 2018, muirear chun seirbhísí uisce a
sholáthar i leith gach bliana le linn na tréimhse sin—

(a) do theaghais nach bhfuil ach aosach amháin á háitiú mar a phríomháit chónaithe
phríobháideach nó a príomháit chónaithe phríobháideach, nach mó ná €160,

(b) do theaghais atá á háitiú ag 2 aosach nó níos mar a bpríomháit chónaithe
phríobháideach, nach mó ná €260, agus

(c) do theaghais atá á háitiú ag duine mar a áit chónaithe phríobháideach nó a háit
chónaithe phríobháideach ach nach í a phríomháit chónaithe phríobháideach nó
a príomháit chónaithe phríobháideach í, nó d’áitreabh ba theaghais dá mbeadh
sé á áitiú, nach mó ná €260.

(4) I gcás go mbeidh aon seirbhís amháin i leith seirbhísí uisce a sholáthraíonn Uisce
Éireann á fáil ag teaghais, is é sin le rá—

(a) soláthar uisce don teaghais, nó

(b) dramhuisce a thabhairt chun siúil as an teaghais,

ansin is é an muirear uasta a fhéadfaidh Uisce Éireann a ghearradh le haghaidh na
seirbhíse sin i leith na teaghaise méid atá 50 faoin gcéad níos lú ná an méid a ghearrfaí
i leith seirbhísí uisce don teaghais de réir fho-alt (3) murach an fo-alt seo.

(5) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, foráil a
dhéanamh le hordú nach ngearrfaidh Uisce Éireann muirear i leith seirbhísí uisce a
sholáthar do theaghais is mó ná an méid a shonrófar san ordú i leith aon tréimhse
tar éis na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

(6) I gcás go mbeartóidh an tAire ordú a dhéanamh faoi fho-alt (5), leagfar dréacht den
ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh
rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach díobh sin.

(7) Faoi réir fho-ailt (3), (14) agus (15), is é an méid a fhéadfaidh Uisce Éireann a
ghearradh, le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí an 31 Nollaig 2018, i leith
seirbhísí uisce a sholáthar do theaghais a mbeidh méadar uisce suiteáilte ina leith ag
údarás méadraithe (de réir bhrí alt 19 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2013)—

(a) méid nach mó ná €1.85 in aghaidh gach 1,000 lítear d’uisce a sholáthróidh sé, agus

(b) méid nach mó ná €3.70 in aghaidh gach 1,000 lítear d’uisce a sholáthróidh sé agus
de dhramhuisce a thabharfaidh sé chun siúil.

(8) Maidir le muirear a ghearradh ar chustaiméirí de chuid Uisce Éireann i leith soláthar
seirbhísí uisce dá ndéantar foráil san alt seo, measfar gur cuid den phlean muirear
uisce ceadaithe é.
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(9) Déanfaidh Uisce Éireann aon leasuithe iarmhartacha ar an bplean muirear uisce
ceadaithe is gá chun foráil a dhéanamh maidir leis na nithe dá ndéantar foráil san
alt seo.

(10) Déanfaidh Uisce Éireann, le linn dó an plean seirbhísí uisce a leasú faoi fho-alt (9),
aon chuid den phlean leasaithe a leanfaidh as é a leasú a chur faoi bhráid an
Choimisiúin lena ceadú faoi alt 22(8) d’Acht Uimh. 2 de 2013.

(11) Scoireann an liúntas uisce teaghlaigh, mar a leagtar amach san ordachán beartais
muirear uisce faoi alt 42 d’Acht Uimh. 2 de 2013 a thug an tAire an 2 Iúil 2014,
d’fheidhm a bheith aige.

(12) Tá feidhm ag liúntas uisce linbh dá ndéantar foráil faoin bplean muirear uisce
ceadaithe maidir le duine nach aosach.

(13) I gcás go ndéanfar méadar uisce arna shuiteáil ag Uisce Éireann a sholáthar do
theaghais agus, aon tráth tar éis an 1 Eanáir 2015, go bhfaighfear amach, maidir
leis an meántoilleadh bliantúil uisce arna sholáthar ag Uisce Éireann don teaghais
sin, gur lú an muirear ar an toilleadh sin, arna ríomh de réir an phlean muirear
uisce cheadaithe dá bhforáiltear leis an alt seo, ná an muirear uasta dá bhforáiltear
faoi fho-alt (3) agus a d’íoc custaiméir de chuid Uisce Éireann, ansin beidh an
custaiméir ar a ngearrfar muirear i leith an uisce arna thomhailt a sholáthar don
teaghais sin i dteideal aon lacáiste amháin, agus gan ach aon lacáiste amháin.

(14) I gcás go soláthróidh Uisce Éireann seirbhísí uisce do theaghais an 31 Nollaig 2014
agus nach mbeidh aon áititheoir ar an teaghais sin tar éis clárú le hUisce Éireann
roimh cibé dáta a shonróidh an tAire le hordú, dlífidh Uisce Éireann méid €260 a
ghearradh ar an áititheoir, de thuras na huaire, ar an teaghais sin i leith na teaghaise
sin in aghaidh gach bliana go dtí an 31 Nollaig 2018 nó go dtí cibé tráth a chláróidh
áititheoir ar an teaghais le hUisce Éireann, cibé acu is túisce a tharlóidh. I gcás go
gcláróidh an t-áititheoir amhlaidh, féadfar méid níos ísle a ghearradh.

(15) I gcás go soláthróidh Uisce Éireann seirbhísí uisce do theaghais, an 1 Eanáir 2015
nó dá éis, dlífidh Uisce Éireann méid €260 a ghearradh ar an áititheoir, de thuras
na huaire, ar an teaghais i leith na teaghaise sin in aghaidh gach bliana go dtí an
31 Nollaig 2018 nó go dtí cibé tráth a chláróidh áititheoir ar an teaghais sin le
hUisce Éireann, cibé acu is túisce a tharlóidh. I gcás go gcláróidh an t-áititheoir
amhlaidh, féadfar méid níos ísle a ghearradh.

(16) Ní ghearrfaidh Uisce Éireann muirear i leith aon seirbhísí do theaghais (lena n-
áirítear a cúirtealáiste) seachas—

(a) seirbhísí uisce nó seirbhísí dramhuisce arna soláthar don teaghais,

(b) i ndáil leis an teaghais a cheangal le seirbhísí uisce agus seirbhísí dramhuisce, agus

(c) léamh agus tástáil méadar uisce a iarrfaidh custaiméir de chuid Uisce Éireann i
leith na teaghaise.

(17) Folaíonn muirear a ghearrfaidh Uisce Éireann ar chustaiméir de chuid Uisce
Éireann faoi alt 21 d’Acht Uimh. 2 de 2013 muirear faoin alt seo.

(18) San alt seo, ciallaíonn “plean muirear uisce ceadaithe” an plean muirear uisce a
cheadaigh an Coimisiún faoi alt 22(8) d’Acht 2013 an 30 Meán Fómhair 2014.
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Muirear i leith íoc déanach — teaghaisí

4. (1) Más rud é, maidir le haon mhuirir a bheidh éilithe go cuí ag Uisce Éireann, faoi alt
21(1) d’Acht Uimh. 2 de 2013, ar chustaiméir de chuid Uisce Éireann i leith seirbhísí
uisce arna soláthar do theaghais arb é nó í an custaiméir ina leith é nó í, nach
mbeidh siad íoctha aige nó aici laistigh de thréimhse 12 mhí ón dáta a eisíodh an
chéad éileamh agus más rud é nach mbeidh plean íocaíochta déanta aige nó aici le
hUisce Éireann atá á chomhlíonadh ag an gcustaiméir chun na muirir a íoc faoi cibé
dáta a chinnfidh Uisce Éireann, gearrfar ar an gcustaiméir sin, i dteannta aon
riaráistí a bheidh gan íoc—

(a) i leith teaghais nach bhfuil níos mó ná aon aosach amháin á háitiú mar a
phríomháit chónaithe phríobháideach nó a príomháit chónaithe phríobháideach,
muirear i leith íoc déanach nach mó ná €30,

(b) i leith teaghais atá á háitiú ag 2 aosach nó níos mó mar a bpríomháit chónaithe
phríobháideach, muirear i leith íoc déanach nach mó ná €60, agus

(c) i leith teaghais atá á háitiú ag duine mar a áit chónaithe phríobháideach nó a háit
chónaithe phríobháideach ach nach í a phríomháit chónaithe phríobháideach nó
a príomháit chónaithe phríobháideach í, nó i leith áitreabh ba theaghais dá
mbeadh sé á áitiú, muirear i leith íoc déanach nach mó ná €60,

i leith gach bliana a fhanfaidh na riaráistí gan íoc.

(2) San alt seo, folaíonn tagairt do theaghais tagairt d’áitreabh ba theaghais dá mbeadh
sé á áitiú.

(3) I gcás go mbeidh aon seirbhís amháin i leith seirbhísí uisce a sholáthraíonn Uisce
Éireann á fáil ag teaghais, is é sin le rá—

(b) soláthar uisce don teaghais, nó

(a) dramhuisce a thabhairt chun siúil as an teaghais,

ansin is é an muirear uasta a fhéadfaidh Uisce Éireann a ghearradh le haghaidh na
seirbhíse sin i leith na teaghaise méid atá 50 faoin gcéad níos lú ná an méid a ghearrfaí
le haghaidh seirbhísí uisce don teaghais de réir fho-alt (1) murach an fo-alt seo.

(4) Measfar, maidir le muirear i leith íoc déanach faoin alt seo, gur muirear é is iníoctha
ag an gcustaiméir lena mbaineann faoi alt 21(3) d’Acht Uimh. 2 de 2013.

Deontas caomhnaithe uisce

5. (1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Coimirce Sóisialaí agus faoi
réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (5), deontas bliantúil a íoc,
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, le duine i leith teaghaise chun críocha
caomhnú uisce.

(2) Ní íocfar deontas faoin alt seo is iníoctha i leith na bliana 2015 ach amháin i gcás go
ndearna áititheoir teaghaise—

(a) tráth nach déanaí ná cibé dáta a shonróidh an tAire le hordú, mionsonraí i dtaobh
an tsoláthair uisce don teaghais agus i dtaobh cóireáil dramhuisce a scaoiltear as
an teaghais a chlárú le hUisce hÉireann, agus
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(b) faisnéis a bheidh sonraithe faoi rialacháin dhéanfar faoi fho-alt (5) a sholáthar
don Aire Coimirce Sóisialaí.

(3) Chun críocha an ailt seo, measfar gur áititheoir teaghaise duine más rud é, mar
gheall ar mhíchumas coirp nó intleachta, nach bhfuil cónaí air nó uirthi sa teaghais
sin, seachas i gcás go ligtear an teaghais ar cíos le duine eile.

(4) Déanfaidh Uisce Éireann sonraí i ndáil le daoine (cibé acu is custaiméirí de chuid
Uisce Éireann iad nó nach ea), arna mbaint as na sonraí clárúcháin a bheidh faighte
aige i leith an phróisis clárúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a), a chur chuig an
Aire Coimirce Sóisialaí, agus cuirfear na sonraí sin chuige nó chuici an tráth agus
san fhoirm agus ar an modh a chomhaontóidh Uisce Éireann agus an tAire
Coimirce Sóisialaí.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo chun foráil a
dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) méid an deontais;

(b) critéir incháilitheachta;

(c) nósanna imeachta maidir le hiarratas;

(d) faisnéis a bheidh le soláthar ag daoine a mbeidh iarratas faoin alt seo á
dhéanamh acu;

(e) nósanna imeachta ginearálta riaracháin;

(f) aon nithe iarmhartacha nó coimhdeacha a mheasfaidh an tAire is gá chun an
scéim a fheidhmiú go cuí.

Toirmeasc ar sholáthar do theaghais a laghdú

6. Leasaítear alt 21 d’Acht Uimh. 2 de 2013 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (8):

“(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 laghdú
nó a scor, cibé acu go sealadach nó go buan.”.

Fóram Poiblí Uisce

7. (1) Bunóidh an Coimisiún fóram comhairleach custaiméirí ar a dtabharfar an Fóram
Poiblí Uisce agus dá ngairtear an “Fóram” san alt seo.

(2) Beidh ar an bhFóram 12 chomhalta ar a laghad agus líon nach mó ná 60 comhalta
(lena n-áirítear cathaoirleach).

(3) (a) Ceapfaidh an tAire duine a bhfuil, i dtuairim an Aire, saineolas cuí agus taithí
chuí aige nó aici chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
bhFóram.

(b) Maidir le ceapachán faoi mhír (a), is ceapachán é go ceann cibé tréimhse, nach
faide ná 3 bliana, a shonróidh an tAire an tráth a cheapfaidh sé nó sí an duine
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agus déanfar é ar cibé téarmaí a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

(c) Beidh an cathaoirleach i gceannas ar chruinnithe an Fhóraim.

(d) I gcás nach mbeidh an cathaoirleach in ann freastal ar chruinniú den Fhóram,
roghnóidh na comhaltaí den Fhóram a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith
i gceannas ar an gcruinniú.

(e) I gcás go mbeidh oifig an chathaoirligh folamh, ainmneoidh an tAire duine de
chomhaltaí an Fhóraim chun bheith i gceannas ar a chruinnithe go dtí go
gceapfar cathaoirleach.

(4) Déanfaidh an tAire rialacháin maidir le comhdhéanamh an Fhóraim agus maidir le
coinníollacha comhaltais an Fhóraim.

(5) Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an bhFóram:

(a) bheith ionadaíoch do leasanna chustaiméirí Uisce Éireann;

(b) tráchtanna agus moltaí i ndáil le hUisce Éireann d’fheidhmiú a fheidhmeanna a
sholáthar d’Uisce Éireann;

(c) tráchtanna agus moltaí i ndáil le hUisce Éireann d’fheidhmiú a fheidhmeanna a
sholáthar don Choimisiún;

(d) trácht ar aon doiciméad beartais a thabharfaidh Uisce Éireann ar aird, nuair a
iarrfaidh Uisce Éireann air déanamh amhlaidh i scríbhinn;

(e) trácht ar aon doiciméad comhairliúcháin a thabharfaidh an Coimisiún ar aird i
leith seirbhísí uisce agus dramhuisce poiblí, nuair a iarrfaidh an Coimisiún air
déanamh amhlaidh;

(f) cibé gníomhaíochtaí eile i leith cibé nithe eile a shonróidh an tAire le hordú
a sheoladh.

(6) Déanfaidh an Coimisiún cibé seirbhísí riaracháin, lena n-áirítear comhairle
theicniúil, a sholáthar don Fhóram a bheidh ag teastáil ón bhFóram chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(7) Déanfaidh an Coimisiún—

(a) tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an tAcht seo a rith, plean maidir leis na
socruithe riaracháin le haghaidh an Fhóraim a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire i leith na tréimhse 3 bliana díreach tar éis na bliana ina gcuirfear an plean
faoi bhráid an Aire amhlaidh, agus

(b) tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh gach dáta arb é cothromdháta trí bliana an
dáta a cuireadh an chéad phlean faoi bhráid an Aire é, plean a ullmhú agus a
chur faoi bhráid an Aire i leith na 3 bliana díreach tar éis na bliana ina gcuirfear
é faoi bhráid an Aire.
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Réiteach díospóidí custaiméirí

8. (1) Faoi réir an ailt seo, soláthróidh an Coimisiún seirbhís chun díospóidí a réiteach
d’aon chustaiméir de chuid Uisce Éireann a mbeidh gearán maidir le hUisce
hÉireann aige nó aici a bheidh gan réiteach agus foilseoidh sé nósanna imeachta
agus mionsonraí na seirbhíse sin ar a shuíomh gréasáin ar an idirlíon.

(2) Ní sholáthróidh an Coimisiún an tseirbhís chun díospóidí a réiteach más rud é,
maidir leis an ngearán—

(a) go bhfuil nó go raibh sé ina ábhar d’imeachtaí dlí os comhair cúirte,

(b) go ndéantar é tar éis 6 bliana a bheith caite ón dáta a líomhnaítear a tharla cúis
an ghearáin,

(c) go mbaineann sé le ní nach bhfuil baint aige le feidhmeanna nó cuspóirí an
Choimisiúin faoi na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2014, nó

(d) gur gearán é lena mbaineann fo-alt (4) nó (7).

(3) Chun críche mhír (b) d’fho-alt (2), measfar gur tharla ní de chineál leanúnach an
tráth a tháinig deireadh leis agus measfar gur tharla iompar arb éard é sraith
gníomhartha nó neamhghníomhartha an tráth a tharla an gníomh nó an
neamhghníomh deireanach de na gníomhartha sin nó de na neamhghníomhartha sin.

(4) Níl duine i dteideal gearán a dhéanamh mura rud é—

(a) an tráth lena mbaineann an gearán—

(i) go raibh sé nó sí cláraithe le hUisce Éireann mar chustaiméir,

(ii) gur chuir sé nó sí ábhar a ghearáin nó a gearáin in iúl d’Uisce Éireann i
scríbhinn roimhe sin, agus

(iii) go bhfuil aon nósanna imeachta gearán a sholáthraíonn Uisce Éireann de
réir cód cleachtais arna cheadú ag an gCoimisiún faoi alt 32 d’Acht Uimh. 2
de 2013 spíonta aige nó aici,

agus

(b) go ndearna Uisce Éireann breith chríochnaitheach maidir leis an ngearán a
eisiúint i scríbhinn chuig an gcustaiméir.

(5) Is i scríbhinn a chuirfidh an custaiméir gearán faoi bhráid an Choimisiúin, seachas i
gcás gur dóigh leis an gCoimisiún gur cuí glacadh le gearán nach bhfuil i scríbhinn.

(6) I gcás go nglacfaidh an Coimisiún le gearán nach bhfuil i scríbhinn, cuirfidh sé an
gearán i scríbhinn a luaithe is féidir tar éis é a fháil.

(7) Féadfaidh an Coimisiún breith a thabhairt gan seirbhís chun díospóidí a réiteach a
sholáthar i ndáil le gearán más rud é, i dtuairim an Choimisiúin, gur gearán cráiteach
nó suaibhreosach an gearán nó nach de mheon macánta a rinneadh é.
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(8) Déanfaidh Uisce Éireann agus aon chustaiméir a bheidh ag baint leas as an tseirbhís
chun díospóidí a réiteach de réir gach iarrata réasúnaí ar fhaisnéis ón gCoimisiún le
linn imscrúdú a dhéanamh ar ghearán a bheidh faighte ag an gCoimisiún.

(9) Cuirfidh an Coimisiún na cúiseanna lena bhreith in iúl don chustaiméir i scríbhinn.

(10) Eiseoidh an Coimisiún cinneadh chuig Uisce Éireann i scríbhinn maidir lena
bhreith ar an ní faoi dhíospóid (lena n-áirítear, más cuí, ceanglas aisíoc nó cúiteamh
a íoc a bheidh comhréireach).

(11) I gcás go mbeidh tionchar ag ábhar gearáin ar aon chustaiméirí eile de chuid Uisce
Éireann, ansin, féadfaidh an Coimisiún, le linn dó a chinneadh a dhéanamh faoi
fho-alt (10), a cheangal ar Uisce Éireann déanamh de réir an chinnidh maidir leis
na custaiméirí eile sin.

(12) Déanfaidh Uisce Éireann de réir aon cheanglas a chuirfear air i gcinneadh faoi fho-
alt (10).

(13) Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) líon agus cineál na ngearán a fuarthas agus réiteach na ngearán sin,

(b) aon bhreith a thug an Coimisiún gan seirbhís chun díospóidí a réiteach a
sholáthar, agus

(c) na leibhéil seirbhíse a sholáthair Uisce Éireann.

(14) Féadfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a chuir sé faoi bhráid an Aire faoi
fho-alt (13) a fhoilsiú.

(15) Féadfaidh an Coimisiún, ar mhaithe le leas an phobail, sracléiriú ar aon ghearán a
fuarthas (seachas aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leis an gcustaiméir) a
fhoilsiú.

(16) Ní fhéadfar costais a dhámhachtain do pháirtí faoin alt seo.

(17) San alt seo—

ciallaíonn “gearán” gearán arna dhéanamh ag custaiméir de chuid Uisce Éireann
leis an gCoimisiún faoin alt seo;

folaíonn “custaiméir”, i ndáil le gearán faoin alt seo, iarchustaiméir de chuid Uisce
Éireann lena mbaineann fo-alt (4)(a)(i);

ciallaíonn “seirbhís chun díospóidí a réiteach” an tseirbhís dá bhforáiltear faoi fho-
alt (1).

Aoisliúntas

9. (1) Leasaítear alt 28 d’Acht Uimh. 2 de 2013—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):
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“(1A) Beidh éifeacht le scéim a ullmhófar faoi fho-alt (1), maidir le seirbhís
inphinsin duine a luaitear san fho-alt sin, amhail ar an agus ón lá a
glacadh an duine isteach i bhfostaíocht Uisce Éireann de réir alt 19 nó
a ceapadh é nó í faoi alt 27, de réir mar a bheidh.”,

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

“(ii) ina gcomhaltaí d’fhoireann údaráis áitiúil nó na Gníomhaireachta
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (mura bhfuil foráil ina gconarthaí
fostaíochta maidir le scéim ranníoca shainithe).”,

agus

(c) i bhfo-alt (7), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c):

“(b) Ní bheidh aon dliteanas nó freagracht airgeadais ar Uisce Éireann i leith
aon scéim a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (4) d’alt 9 den Acht um
Sheirbhísí Uisce, 2014 chun sochair aoisliúntais a dheonú i leith seirbhís
leis an Aire nó le húdarás áitiúil nó leis an nGníomhaireacht
Bainistíochta Rialtais Áitiúil, de réir mar a bheidh, roimh an lá a
ghlacfar an duine isteach faoi alt 19 nó a cheapfar an duine faoi alt 27
i bhfostaíocht nó i seirbhís Uisce Éireann, ach amháin mar a fhoráiltear
i mír (c).

(c) Beidh Uisce Éireann freagrach as aon mhéaduithe ar shochair
aoisliúntais is iníoctha faoi scéim faoin alt seo agus a eascraíonn de
dhroim Uisce Éireann do mhéadú luach saothair inphinsin iomchuí nó
glanluach saothair inphinsin.”.

(2) Leasaítear alt 29(2) d’Acht Uimh. 2 de 2013 trí “nó an Ghníomhaireacht
Bainistíochta Rialtais Áitiúil” a chur isteach i ndiaidh “an t-údarás áitiúil”, trí “dá
mbeadh sé nó sí” a chur in ionad “dá mbeadh sé” agus “nó leis an nGníomhaireacht
Bainistíochta Rialtais Áitiúil” a chur isteach i ndiaidh “leis an údarás áitiúil”.

(3) Leasaítear alt 28 d’Acht Uimh. 2 de 2013 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (9):

“(10) Chun críocha an ailt seo, folaíonn ceapachán faoi alt 27 ceapachán
daoine ag Ervia sula ndearnadh Uisce Éireann a fhoirmiú agus a chlárú
faoi Achtanna na gCuideachtaí ar chomhaltaí d’fhoireann údaráis áitiúil
iad díreach roimh an gceapachán sin agus a thosaigh fostaíocht le hUisce
Éireann láithreach ar scor d’fhostaíocht le hErvia.”.

(4) Más rud é, maidir le duine—

(a) go nglacfar é nó í isteach i bhfostaíocht Uisce Éireann de réir alt 19 d’Acht Uimh.
2 de 2013, nó

(b) go gceapfar é nó í faoi alt 27 den Acht sin, agus, díreach roimh an gceapachán,
go raibh sé nó sí ina oifigeach nó ina hoifigeach don Aire nó ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann údaráis áitiúil,

déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim chun
sochair aoisliúntais (de réir bhrí alt 24 d’Acht Uimh. 2 de 2013) a dheonú i leith seirbhís
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leis an Aire nó leis an údarás áitiúil lena mbaineann, de réir mar a bheidh, roimh an lá a
ghlacfar an duine isteach nó a cheapfar an duine i bhfostaíocht nó i seirbhís Uisce Éireann.

(5) Níl aon dliteanas nó freagracht airgeadais ar Uisce Éireann i leith scéim a ullmhóidh
an tAire faoi fho-alt (4).

(6) Cuirfidh an tAire faoi deara gach scéim a dhéanfar faoi fho-alt (4) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta 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.

(7) Aisghairtear fo-alt (5) d’alt 27 d’Acht Uimh. 2 de 2013.

(8) Leasaítear alt 4(2) d’Acht Uimh. 2 de 2013 trí “, 18A (a cuireadh isteach le halt 47
den Acht um Rialáil Gáis, 2013)” a scriosadh.

(9) Folaíonn tagairt in alt 18 den Acht Gáis, 1976 d’oifigeach nó do sheirbhíseach don
Bhord tagairt do chomhalta d’fhoireann Uisce Éireann ar chomhalta de scéim faoin
alt sin é nó í díreach sular glacadh isteach i bhfostaíocht Uisce Éireann é nó í.

Iasachtaí a bhaineann le maoin

10. (1) D’ainneoin alt 13 d’Acht Uimh. 2 de 2013, i gcás go ndéanfar maoin a aistriú chuig
Uisce Éireann ar lá dílsithe maoine de réir alt 12 den Acht sin, ansin ní bheidh
aon iasacht airgeadais a bhaineann leis an maoin sin dílsithe d’Uisce Éireann.

(2) Leasaítear alt 12 d’Acht Uimh. 2 de 2013 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) Maidir le dílsiú aon mhaoine (lena n-áirítear talamh nó leas i dtalamh)
d’Uisce Éireann, ar lá dílsithe maoine, ní mheasfar gur diúscairt ar an
maoin é ag an údarás seirbhísí uisce lena mbaineann, ach gur aistriú
chuig Uisce Éireann é.”.

(3) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar an Aire Airgeadais íocaíochtaí a dhéanamh suas
go dtí méid iomlán €460,000,000 le húdaráis áitiúla chun aon iasachtaí de chuid na
Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe a bhaineann le seirbhísí uisce faoi alt 5 den
Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 atá ag údaráis áitiúla a aisíoc.
Déanfaidh an tAire Airgeadais aon íocaíochtaí den sórt sin, faoi réir cibé
coinníollacha (más ann) a chinnfidh sé nó sí, as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh
fáis.

Deireadh a chur le cumhacht Uisce Éireann chun uimhreacha PSP a éileamh ar a chuid
custaiméirí

11. (1) Leasaítear Sceideal 5 a ghabhann leis an Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005, i mír 1(4), trí “Uisce Éireann” a scriosadh.

(2) Aisghairtear alt 20 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí le
hordú tar éis dul i gcomhairle leis an Aire.
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Ní inrátaithe maoin seirbhísí uisce poiblí

12. Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht Luachála, 2001, tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 20 (a cuireadh isteach le halt 16 den Acht um
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), 2014):

“21. Iomlán an ghréasáin (de réir bhrí alt 2(1) den Acht um Sheirbhísí Uisce,
2007) a úsáideann Uisce Éireann, nó duine a shealbhaíonn ceadúnas
seirbhísí uisce faoi alt 79 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007, chun seirbhísí
uisce (de réir bhrí an fho-ailt sin) a sholáthar nó talamh agus foirgnimh a
áitíonn Uisce Éireann nó sealbhóir ceadúnais den sórt sin.”.

Líon comhaltaí bhord Ervia a mhéadú

13. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Gáis, 1976, tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad Airteagal 2 (a cuireadh isteach le halt 40(a) den Acht um Rialáil
Gáis, 2013):

“2. Is iad a bheidh ar an mBord cathaoirleach agus cibé líon comhaltaí eile, nach
mó ná 10, a chinnfidh an tAire ag a mbeidh tromlach na scaireanna.”.

Rialacháin agus orduithe

14. (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chumasú go mbeidh lánéifeacht
le haon fhoráil den Acht seo.

(2) Déanfar gach rialachán nó ordú (seachas ordú faoi alt 2(2), 3(5) nó 11(3)) a
dhéanfar faoin Acht 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 rialachán nó an t-ordú a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an rialacháin nó an ordaithe, beidh an rialachán nó an
t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh
roimhe sin faoin rialachán nó faoin ordú.

Caiteachais

15. 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.

Gearrtheideal agus comhlua

16. (1) Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2014 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2014 a ghairm de na
hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2013 agus den Acht seo le chéile.


