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AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE, 2017
[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú maidir le dliteanais, i leith muirir arna bhforchur ag Uisce 
Éireann i ndáil le soláthar seirbhísí uisce do theaghais, a scor agus a mhúchadh; maidir le 
híocaíochtaí áirithe arna ndéanamh i leith muirir arna bhforchur amhlaidh a aisíoc; maidir 
le méid tairsí a shocrú; maidir le dliteanas íoc as soláthar seirbhísí uisce ag Uisce Éireann 
do theaghais a rachaidh thar an méid tairsí; maidir le liúntais agus díolúintí ón dliteanas 
sin in imthosca áirithe; maidir le maoiniú d’Uisce Éireann; maidir le comhlacht a bhunú 
ar a dtabharfar, sa Ghaeilge, an Fóram Uisce nó, sa Bhéarla, the Water Forum; maidir le 
comhlacht a bhunú ar a dtabharfar, sa Ghaeilge, an Comhlacht Comhairleach Uisce nó, sa 
Bhéarla, the Water Advisory Body; maidir le leasú a dhéanamh ar shocruithe i ndáil leis 
an gCiste Rialtais Áitiúil; chun na gcríoch sin do leasú an Achta Rialtais Áitiúil, 1998, 
an Achta Luachála, 2001, an Achta um Sheirbhísí Uisce, 2007, an Achta um Sheirbhísí 
Uisce (Uimh. 2), 2013 agus an Achta um Sheirbhísí Uisce, 2014; agus do dhéanamh socrú 
i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin. [17 Samhain 2017]

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, 2017 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2017 a ghairm de na hAchtanna um 
Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2015 agus den Acht seo le chéile.

 (3) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas na forálacha dá dtagraítear in alt 5(3), 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 Achtanna éagsúla, nó forálacha 
éagsúla díobh, a aisghairm, agus chun ionstraimí reachtúla éagsúla, nó forálacha éagsúla 
díobh, a chúlghairm, is aisghairm agus cúlghairm a dhéantar le halt 5.
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Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Rialtais Áitiúil, 1998;

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

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

ciallaíonn “Acht 2014” an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2014;

tá le “Comhlacht Comhairleach” an bhrí a shanntar dó le halt 43;

ciallaíonn “Gníomhaireacht” an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;

ciallaíonn “Coimisiún”—

  (a) roimh an 2 Deireadh Fómhair 2017, an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh, agus

  (b) de bhua an Ordaithe um Ainm an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh a Athrú go dtí an 
Coimisiún um Rialáil Fóntais (An Lá Ceaptha), 2017 (I.R. Uimh. 397 de 2017), ar 
an agus ón 2 Deireadh Fómhair 2017, an Coimisiún um Rialáil Fóntais;

tá le “comhlachtaí díscaoilte” an bhrí a shanntar dó le halt 34;

tá le “Fóram” an bhrí a shanntar dó le halt 25;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn “Acht Uimh. 2 de 2013” an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013.

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.

Orduithe agus rialacháin

4. Déanfar gach ordú (seachas ordú faoi alt 1(3), 24 nó 42) agus rialachán 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	t-ordú	
nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin 
sin,	beidh	an	t-ordú	nó	an	rialachán	ar	neamhní	dá	réir	sin,	ach	sin	gan	dochar	do	bhailíocht	
aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin rialachán.

Aisghairm agus cúlghairm

5. (1) Aisghairtear an méid seo a leanas:

  (a) alt 75 d’Acht 2007;

  (b) na forálacha seo a leanas d’Acht 2014:

	 	 	 (i)	 fo-ailt	(3)	go	(15)	agus	mír	(a)	d’fho-alt	(16)	d’alt	3;

cd.1
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   (ii) alt 3A;

   (iii) alt 4;

   (iv) alt 7.

 (2) Cúlghairtear an méid seo a leanas:

  (a) na Rialacháin fán gCoiste Náisiúnta Seirbhísí Uisce Tuathúil, 2008 (I.R. Uimh. 510 
de 2008);

  (b) na Rialacháin fán Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 (Fóram Uisce Poiblí), 2015 (I.R. 
Uimh. 234 de 2015);

  (c) na Rialacháin fán Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 (Fóram Uisce Poiblí) (Leasú), 
2015 (I.R. Uimh. 405 de 2015).

 (3) Tiocfaidh fo-ailt (1)(a), (2) agus	an	fo-alt	seo	i	ngníomh	ar	an	lá	bunaithe	dá	dtagraítear	
in alt 24.

CUID 2

leasú aR an acht um sheiRbhísí uisce, 2007

Leasú ar alt 2 d’Acht 2007

6. Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2007 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn	‘méid	liúntais’	an	liúntas	a	shonraítear	le	hordú	faoi	fho-alt	(1)(b)	nó	(4)(b)	d’alt	
53B (a chuirtear isteach le halt 9 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017);

tá le ‘meánráta’ an bhrí a shanntar dó le halt 53A (a chuirtear isteach le halt 8 den Acht um 
Sheirbhísí Uisce, 2017);

ciallaíonn ‘Coimisiún’—

  (a) roimh an 2 Deireadh Fómhair 2017, an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh, agus

  (b) de bhua an Ordaithe um Ainm an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh a Athrú go dtí an 
Coimisiún um Rialáil Fóntais (An Lá Ceaptha), 2017 (I.R. Uimh. 397 de 2017), ar 
an agus ón 2 Deireadh Fómhair 2017, an Coimisiún um Rialáil Fóntais;

tá le ‘custaiméir’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013;

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 nach ea);

tá le ‘liúntas molta’ an bhrí a shanntar dó le halt 53A (a chuirtear isteach le halt 8 den Acht 
um Sheirbhísí Uisce, 2017);

ciallaíonn	‘méid	tairsí’	an	méid	tairsí	a	shonraítear	le	hordú	faoi	fho-alt	(1)(a)	nó	(4)(a)	d’alt	
53B (a chuirtear isteach le halt 9 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017);”.

cd.1 a.5
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Leasú ar alt 16 d’Acht 2007

7. Leasaítear alt 16 d’Acht 2007—

  (a) i mír (d), trí “seirbhísí uisce,” a chur in ionad “seirbhísí uisce, nó”,

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

  “(dd) de réir alt 31 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017, don Fhóram Uisce,”,

   agus

  (c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (dd) (a chuirtear isteach le mír 
(b)):

  “(de) de réir alt 52 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017, don Chomhlacht 
Comhairleach Uisce, nó”.

Athbhreithniú ag an gCoimisiún ar an ráta éilimh ar sheirbhísí uisce a sholáthraítear do 
theaghaisí

8. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53:

“53A.  (1) Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú chun measúnú a dhéanamh ar an 
ráta éilimh, thar thréimhse 12 mhí, ar sheirbhísí uisce a sholáthraíonn Uisce 
Éireann do theaghaisí.

	 (2)	 Le	 linn	 don	Choimisiún	 an	 t-athbhreithniú	 faoi	 fho-alt	 (1)	 a	 dhéanamh,	
breithneoidh sé na nithe seo a leanas, i ndáil le seirbhísí uisce a sholáthraíonn 
Uisce Éireann do theaghaisí—

  (a) an ráta measta éilimh ag pearsa aonair ar sholáthar seirbhísí uisce,

  (b) an ráta measta éilimh ar sholáthar seirbhísí uisce do theaghaisí, agus an 
tionchar ar an éileamh sin i gcás gur mó ná 4 an líon pearsana aonair a 
bhfuil gnáthchónaí orthu sa teaghais lena mbaineann,

  (c) faisnéis maidir le treochtaí nó patrúin in úsáid uisce ar léir iad a bheith 
ann i dtaca le soláthar seirbhísí uisce do theaghaisí (dá ngairtear 
‘treochtaí nó patrúin’ san alt seo) a thabharfaidh Uisce Éireann don 
Choimisiún ar iarraidh chuige sin a fháil ón gCoimisiún,

  (d) aon treochtaí nó patrúin a shainaithneoidh an Coimisiún,

  (e) an tionchar atá ag an líon pearsana aonair a bhfuil gnáthchónaí orthu i 
dteaghais ar threochtaí nó ar phatrúin,

	 	 (f)	 staidreamh	 arna	 fhoilsiú	 ag	 an	 bPríomh-Oifig	 Staidrimh	 maidir	 le	
treochtaí nó patrúin, agus

  (g) aon fhaisnéis eile a bheidh ar fáil agus a mheasfaidh an Coimisiún 
a	bheith	 iomchuí,	 lena	 n-áirítear	 faisnéis	 a	 éiríonn	 as	 an	 gCoimisiún	
d’fheidhmiú a fheidhmeanna rialála uisce eile (is feidhmeanna rialála 
uisce de réir bhrí alt 27 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2013).

cd.2
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 (3) Maidir le hathbhreithniú faoin alt seo, déanfar agus críochnófar é—

  (a) i leith an chéad athbhreithnithe, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar 
éis teacht i ngníomh don alt seo, agus

  (b) i leith gach athbhreithnithe dá éis sin, ó am go ham de réir mar a 
chinnfidh	an	Coimisiún,	agus	in	aon	chás	tráth	nach	déanaí	ná	6	mhí	
roimh dheireadh na tréimhse ar ina leith a bheidh feidhm, faoi alt 22(2) 
den Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013, ag an bplean muirear 
uisce faoin alt sin.

 (4) A luaithe is féidir tar éis athbhreithniú faoin alt seo a chríochnú, tabharfaidh 
an	Coimisiún	tuarascáil	maidir	le	fionnachtana	an	athbhreithnithe	don	Aire	
agus, sa tuarascáil, déanfaidh an Coimisiún—

  (a) measúnacht a sholáthar ar an meánráta éilimh ar sheirbhísí uisce arna 
soláthar ag Uisce Éireann do theaghais thar an tréimhse 12 mhí dá 
dtagraítear san athbhreithniú (an ‘meánráta’), agus

  (b) i ndáil le soláthar seirbhísí uisce—

   (i) thar an tréimhse 12 mhí dá dtagraítear san athbhreithniú, agus

   (ii) do theaghais i gcás gur mó ná 4 an líon pearsana aonair a bhfuil 
gnáthchónaí orthu sa teaghais lena mbaineann,

   liúntas a mholadh (an ‘liúntas molta’) is liúntas a bheidh le tabhairt i 
leith soláthar seirbhísí uisce do gach pearsa aonair, de bhreis ar 4, a 
bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa teaghais.

	 (5)	 A	luaithe	is	féidir	tar	éis	an	tuarascáil	a	thabhairt	don	Aire	faoi	fho-alt	(4),	
déanfaidh an Coimisiún—

  (a) an tuarascáil a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin arna chothabháil ag an 
gCoimisiún, agus

  (b) fógra, á rá gur foilsíodh an tuarascáil ar an suíomh gréasáin, a fhoilsiú 
in 2 nuachtán laethúla ar a laghad a scaiptear ar fud an Stáit.”.

Méid tairsí agus méid liúntais

9. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53A (a chuirtear 
isteach le halt 8):

“53B.   (1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis dó nó di breithniú a dhéanamh 
ar an gcéad tuarascáil a bheidh tugtha dó nó di faoi alt 53A (a chuirtear 
isteach le halt 8 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017), an méid seo a leanas 
a shonrú le hordú—

  (a) an méid tairsí, agus

  (b) an méid liúntais.

	 (2)	 Le	linn	don	Aire	ordú	a	dhéanamh	faoi	fho-alt	(1)(a),	déanfaidh	sé	nó	sí	an	
méid tairsí a ríomh tríd an meánráta a bheidh sa tuarascáil arna tabhairt dó 
nó di faoi alt 53A a iolrú faoi iolraitheoir 1.7.

cd.2 a.8
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 (3) Is é a bheidh sa mhéid liúntais a shonróidh an tAire le linn dó nó di ordú a 
dhéanamh	faoi	fho-alt	(1)(b)	an	tsuim	is	comhionann	leis	an	liúntas	molta	a	
bheidh sa tuarascáil faoi alt 53A.

 (4) A luaithe is féidir tar éis don Aire breithniú a dhéanamh ar thuarascáil dá éis 
sin arna tabhairt dó nó di faoi alt 53A—

	 	 (a)	 féadfaidh	sé	nó	sí	an	t-ordú	arna	dhéanamh	faoi	fho-alt	(1)(a)	a	leasú,	
agus

  (b) déanfaidh sé nó sí, mura rud é nach raibh aon athrú ar an liúntas molta 
a	 sonraíodh	 sa	 tuarascáil	 roimhe	 sin,	 an	 t-ordú	 arna	 dhéanamh	 faoi 
fho-alt	(1)(b)	a	leasú	chun	an	tsuim	is	comhionann	leis	an	liúntas	molta	
a bheidh sa tuarascáil sin a shonrú.

 (5) Tar éis don Aire breithniú a dhéanamh ar thuarascáil dá éis sin arna tabhairt 
dó nó di faoi alt 53A, i gcás go ndéanfaidh sé nó sí, le linn na tréimhse 5 
bliana dar tosach dáta theacht i ngníomh an ailt seo, ordú arna dhéanamh 
faoi	fho-alt	(1)(a)	nó	(4)(a)	a	leasú,	déanfaidh	sé	nó	sí	an	méid	tairsí	a	ríomh	
tríd an meánráta a bheidh sonraithe sa tuarascáil dá éis sin lena mbaineann 
a iolrú faoi iolraitheoir 1.7.

 (6) Tar éis don Aire breithniú a dhéanamh ar thuarascáil dá éis sin arna tabhairt 
dó nó di faoi alt 53A, i gcás go ndéanfaidh sé nó sí, aon tráth tar éis dheireadh 
na tréimhse 5 bliana dar tosach dáta theacht i ngníomh an ailt seo, ordú arna 
dhéanamh	faoi	fho-alt	(1)(a)	nó	(4)(a)	a	leasú,	déanfaidh	sé	nó	sí	an	méid	
tairsí a ríomh tríd an meánráta a bheidh sonraithe sa tuarascáil dá éis sin 
lena mbaineann a iolrú faoi iolraitheoir nach mó ná 1.7.

	 (7)	 Sula	ndéanfaidh	an	tAire	ordú	faoi	fho-alt	(5)	nó	(6),	beidh	aird	aige	nó	aici	
ar na nithe seo a leanas—

  (a) an gá atá ann caomhnú uisce agus bainistiú inchothaithe acmhainní 
uisce a chur chun cinn,

  (b) an gá atá ann cosc a chur le priacail do shláinte an duine nó don 
chomhshaol, nó maolú a dhéanamh ar phriacail den sórt sin, le linn 
seirbhísí uisce a sholáthar,

  (c) aon phleananna bainistíochta abhantrach, a bheidh i bhfeidhm de 
thuras na huaire, arna ndéanamh faoi Rialachán 13 de Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce), 2003 (I.R. Uimh. 722 de 2003), 
agus

  (d) pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe.

	 (8)	 I	gcás	go	mbeartófar	ordú	a	dhéanamh	faoi	fho-alt	(6),	leagfar	dréacht	den	
ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an tOrdú go dtí go 
mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.”.

Soláthar seirbhísí uisce a rachaidh thar ar an méid tairsí

10. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53B (a chuirtear 
isteach le halt 9):
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“53C.  (1) Ní ghearrfaidh Uisce Éireann muirear ar chustaiméir i leith seirbhísí uisce 
arna soláthar ag Uisce Éireann do theaghais an chustaiméara thar thréimhse 
12 mhí mura rachaidh na seirbhísí uisce arna soláthar amhlaidh thar an 
méid tairsí.

	 (2)	 Chun	críocha	fho-alt	(1),	féadfar	ríomh	ag	Uisce	Éireann,	ar	sheirbhísí	uisce	
arna soláthar do theaghais custaiméara, a dhéanamh i leith aon tréimhse 12 
mhí.”.

Fógra maidir le soláthar seirbhísí uisce a rachaidh thar an méid tairsí

11. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53C (a chuirtear 
isteach le halt 10):

“53D. (1) Tabharfaidh Uisce Éireann fógra do chustaiméir dá soláthróidh Uisce 
Éireann seirbhísí uisce a rachaidh thar an méid tairsí, i ndáil le teaghais, 
thar thréimhse 12 mhí.

	 (2)	 San	fhógra	faoi	fho-alt	(1),	déanfaidh	Uisce	Éireann—

  (a) an tréimhse 12 mhí lena mbaineann a shainaithint,

  (b) a chur in iúl don chustaiméir go ndeachthas thar an méid tairsí sa 
tréimhse 12 mhí sin, agus

	 	 (c)	 a	chur	in	iúl	don	chustaiméir	go	mbeidh	feidhm	ag	fo-alt	(3)	má	leantar	
de dhul thar an méid tairsí thar an tréimhse 6 mhí dar tosach an lá a 
thabharfar an fógra.

 (3) Maidir le custaiméir ar i ndáil lena theaghais nó lena teaghais a sholáthróidh 
Uisce Éireann seirbhísí uisce a rachaidh thar an méid tairsí thar an tréimhse 
6	mhí	dar	 tosach	an	 lá	a	 thabharfar	 fógra	 faoi	 fho-alt	 (1),	beidh	sé	nó	sí	
faoi dhliteanas, de réir alt 21 (a leasaítear le halt 15 den Acht um Sheirbhísí 
Uisce, 2017) d’Acht Uimh. 2 de 2013, íocaíocht a dhéanamh le hUisce 
Éireann i leith aon seirbhísí uisce den sórt sin a sholáthróidh Uisce Éireann 
agus a rachaidh thar an méid tairsí—

  (a) le linn na tréimhse 6 mhí sin, agus

  (b) le linn aon tréimhse tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí sin.”.

Liúntas i leith méid teaghlaigh

12. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53D (a chuirtear 
isteach le halt 11):

“53E. (1) Féadfaidh custaiméir a gheobhaidh fógra faoi alt 53D iarratas a dhéanamh 
faoin alt seo chuig Uisce Éireann ar liúntas i gcás gur mó ná 4 an líon 
pearsana aonair a bhfuil gnáthchónaí orthu sa teaghais lena mbaineann.

 (2) Chun críche an ailt seo, déanfaidh Uisce Éireann an liúntas a ríomh—

  (a) faoi threoir na tréimhse 12 mhí dá dtagraítear san fhógra faoi alt 53D, 
agus
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  (b) tríd an méid liúntais a iolrú faoin uimhir a fhaightear tríd an líon iomlán 
pearsana aonair a bhfuil gnáthchónaí orthu sa teaghais lena mbaineann 
thar an tréimhse 12 mhí a shonraítear san fhógra faoi alt 53D a laghdú 
de 4.

 (3) Féadfaidh liúntas faoin alt seo oibriú chun dliteanas custaiméara íocaíocht 
a dhéanamh le hUisce Éireann faoi alt 53D i leith soláthar seirbhísí uisce a 
chuaigh thar an méid tairsí a laghdú go hiomlán nó go páirteach.

 (4) Maidir le custaiméir a rinne iarratas nó éileamh ar liúntas de réir an ailt seo, 
tabharfaidh sé nó sí fógra láithreach d’Uisce Éireann maidir le haon athrú 
ar an líon pearsana aonair a bhfuil cónaí orthu sa teaghais lena mbaineann.

 (5) Féadfaidh an tAire, chun críche an ailt seo, tréimhsí íosta, laistigh de 
thréimhse shonraithe, a fhorordú ar lena linn is gá do phearsa aonair a 
bheith ina chónaí nó ina cónaí i dteaghais chun go measfar gnáthchónaí a 
bheith air nó uirthi sa teaghais.

 (6) Chun críocha liúntas faoin alt seo, forordóidh an tAire na nithe seo a leanas 
maidir le hiarratas ar liúntas faoin alt seo agus lena ndaingnítear teideal 
leanúnach chun liúntas a fháil faoin alt seo:

  (a) nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag custaiméir a mbeidh iarratas 
ar liúntas á dhéanamh aige nó aici chuig Uisce Éireann;

  (b) teorainneacha ama a gceanglaítear iarratas ar liúntas a dhéanamh 
laistigh díobh tar éis fógra faoi alt 53D a fháil;

  (c) faisnéis a bheidh le tabhairt ag an gcustaiméir, a mbeidh éileamh ar 
liúntas á dhéanamh nó déanta aige nó aici, chun an líon pearsana aonair 
a bhfuil gnáthchónaí orthu sa teaghais lena mbaineann a dheimhniú 
d’Uisce Éireann;

	 	 (d)	 chun	 críocha	 fho-alt	 (4),	 nósanna	 imeachta	 a	 bheidh	 le	 leanúint	 ag	
custaiméir agus ag Uisce Éireann i gcás go mbeidh athrú ann ar an líon 
pearsana aonair a bhfuil gnáthchónaí orthu i dteaghais aon tráth tar éis 
iarratas a dhéanamh ar liúntas nó tar éis liúntas a dheonú.”.

Díolúine i gcás riachtanas liachta áirithe a bheith ann

13. Leasaítear Acht 2007 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53E (a chuirtear 
isteach le halt 12):

“53F. (1) Féadfaidh custaiméir a gheobhaidh fógra faoi alt 53D iarratas a dhéanamh 
chuig Uisce Éireann faoin alt seo ar dhíolúine.

 (2) Féadfaidh Uisce Éireann díolúine a dheonú do chustaiméir ó dhliteanas 
muirear a íoc faoi alt 53D i leith soláthar seirbhísí uisce a rachaidh thar 
an méid tairsí i gcás gur deimhin le hUisce Éireann go bhfuil riachtanas 
liachta ag pearsa aonair a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa teaghais lena 
mbaineann, is riachtanas liachta ar ina leith atá gá leis an soláthar sin 
seirbhísí uisce a rachaidh thar an méid tairsí.

 (3) Déanfaidh custaiméir, a mbeidh iarratas nó éileamh ar dhíolúine déanta aige 
nó aici de réir an ailt seo, fógra a thabhairt láithreach d’Uisce Éireann—
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  (a) i gcás go mbeidh aon athrú ann ar riachtanas liachta na pearsan aonair 
dá	dtagraítear	i	bhfo-alt	(2),	nó

	 	 (b)	 i	gcás	go	scoirfidh	an	phearsa	aonair	sin	de	ghnáthchónaí	a	bheith	air	nó	
uirthi sa teaghais lena mbaineann.

 (4) Féadfaidh an tAire, chun críche an ailt seo, tréimhsí íosta, laistigh de 
thréimhse shonraithe, a fhorordú ar lena linn is gá do phearsa aonair a 
bheith ina chónaí nó ina cónaí i dteaghais chun go measfar gnáthchónaí a 
bheith air nó uirthi sa teaghais.

 (5) Chun críche díolúine faoin alt seo, forordóidh an tAire aon cheann de na 
nithe seo a leanas maidir le hiarratas ar dhíolúine faoin alt seo agus lena 
ndaingnítear teideal leanúnach chun díolúine a fháil faoin alt seo:

  (a) nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag custaiméir a mbeidh iarratas 
ar dhíolúine á dhéanamh aige nó aici chuig Uisce Éireann;

  (b) faisnéis a bheidh le tabhairt ag custaiméir ar iarratas ar dhíolúine, lena 
n-áirítear	an	fhoirm	ina	dtabharfar	fianaise	liachta;

  (c) teorainneacha ama a gceanglaítear iarratas ar dhíolúine a dhéanamh 
laistigh díobh tar éis fógra a fháil faoi alt 53D;

	 	 (d)	 faisnéis	a	bheidh	le	tabhairt	chun	an	t-éileamh	méadaithe	ar	sheirbhísí	
uisce mar gheall ar an riachtanais liachta a mhíniú;

	 	 (e)	 catagóirí	gairmí	sláinte	a	fhéadfaidh	fianaise	liachta	a	sholáthar;

  (f) aon cheanglas gur chóir gurb é nó í an gairmí sláinte a chuireann cóireáil 
ar	an	bpearsa	aonair	is	ábhar	don	iarratas	fianaise	liachta	a	sholáthar;

  (g) faisnéis a bheidh le tabhairt ag an gcustaiméir, a mbeidh éileamh ar an 
díolúine á dhéanamh nó déanta aige nó aici, chun a dheimhniú d’Uisce 
Éireann go bhfuil gnáthchónaí ar an bpearsa aonair is ábhar don iarratas 
sa teaghais lena mbaineann;

	 	 (h)	 chun	 críocha	 fho-alt	 (3),	 na	 nósanna	 imeachta	 a	 bheidh	 le	 leanúint	
ag custaiméir agus ag Uisce Éireann i gcás go mbeidh athrú ann ar 
riachtanas liachta na pearsan aonair is ábhar don iarratas aon tráth tar 
éis iarratas a dhéanamh ar dhíolúine nó tar éis díolúine a dheonú.”.

CUID 3

leasú aR an acht um sheiRbhísí uisce (uimh. 2), 2013

Leasú ar alt 2 d’Acht Uimh. 2 de 2013

14. Leasaítear alt 2 d’Acht Uimh. 2 de 2013 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“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 nach ea);
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tá le ‘plean maoinithe straitéisigh’ an bhrí a shanntar dó le halt 34A (a chuirtear isteach le 
halt 19 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017);

ciallaíonn ‘méid tairsí’ an méid tairsí a shonraítear le hordú faoi alt 53B (a chuirtear isteach 
le halt 9 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017) d’Acht 2007;

tá le ‘ráiteas beartais um sheirbhísí uisce’ an bhrí a shanntar dó le halt 32A (a chuirtear 
isteach le halt 18 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017);”.

Leasú ar alt 21 d’Acht Uimh. 2 de 2013

15. Leasaítear alt 21 d’Acht Uimh. 2 de 2013—

	 	 (a)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(2):

 “(2A) Measfar gur cuid den phlean muirear uisce ceadaithe muirear a ghearradh 
ar chustaiméirí Uisce Éireann i leith soláthar seirbhísí uisce faoin alt seo.”,

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

 “(6) Ní ghearrfaidh Uisce Éireann muirear—

  (a) i leith soláthar seirbhísí uisce (seachas seirbhísí uisce dá dtagraítear i 
bhfo-alt	(6A))	do	theaghais	(lena	n-áirítear	a	cúirtealáiste),	nó

  (b) i leith seirbhísí uisce a sholáthraítear d’údarás dóiteáin de réir bhrí an 
Achta Seirbhísí Dóiteáin, 1981.”,

	 	 (c)	 tríd	 an	 bhfo-alt	 seo	 a	 leanas	 a	 chur	 isteach	 i	 ndiaidh	 fho-alt	 (6)	 (a	 leasaítear	 le 
mír (b)):

  “(6A) Gearrfaidh Uisce Éireann muirear i leith sholáthar na seirbhísí uisce seo a 
leanas	do	theaghais	(lena	n-áirítear	a	cúirtealáiste):

  (a) seirbhísí a rachaidh thar an méid tairsí ar ina leith a bheidh custaiméir 
faoi dhliteanas íocaíocht a dhéanamh faoi alt 53D (a chuirtear isteach le 
halt 11 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017) d’Acht 2007;

  (b) seirbhísí dá dtagraítear i mír (b) d’alt 3(16) den Acht um Sheirbhísí 
Uisce, 2014;

  (c) seirbhísí dá dtagraítear i mír (c) d’alt 3(16) den Acht um Sheirbhísí 
Uisce, 2014.”,

	 	 (d)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(8):

 “(8A) Féadfaidh Uisce Éireann méid muirir i leith soláthar seirbhísí uisce a 
rachaidh thar an méid tairsí a ríomh i ndáil leis an soláthar sin thar thréimhse 
is	giorra	ná	12	mhí	(dá	ngairtear	an	‘tréimhse	is	giorra’	san	fho-alt	seo)	i	
cibé comhréir is comhionann leis an gcomhréir idir an tréimhse sin is giorra 
agus tréimhse 12 mhí.”,

   agus

	 	 (e)	 i	bhfo-alt	(9),	tríd	an	míniú	ar	“teaghais”	a	scriosadh.
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Leasú ar alt 22 d’Acht Uimh. 2 de 2013

16.	 Leasaítear	alt	22	d’Acht	Uimh.	2	de	2013,	i	bhfo-alt	(8),	trí	“d’alt	34,	don	phlean	maoinithe	
straitéisigh is déanaí a bheidh tugtha ag an Aire faoi alt 34A(5)(b) (a chuirtear isteach le 
halt 19 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017) agus do” a chur in ionad “d’alt 34 agus”.

Leasú ar alt 32 d’Acht Uimh. 2 de 2013

17.	 Leasaítear	alt	32	d’Acht	Uimh.	2	de	2013,	i	bhfo-alt	(2)—

  (a) i mír (e), trí “caighdeáin na seirbhisí sin, fógra faoi alt 53D(1) (a chuirtear isteach le 
halt 11 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017) d’Acht 2007 nó méid muirir” a chur in 
ionad “caighdeáin na seirbhísí sin nó méid muirir”, agus

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

  “(ee) daoine do dhéanamh gearáin le hUisce Éireann i ndáil le haisíocaíocht 
faoi alt 3C (a chuirtear isteach le halt 22 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 
2017) den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014;”,

  (c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ee) (a chuirtear isteach le 
mír (b)):

  “(ef) custaiméirí do dhéanamh gearáin le hUisce Éireann i ndáil le liúntas 
faoi alt 53E (a chuirtear isteach le halt 12 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 
2017);”,

   agus

  (d) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ef) (a chuirtear isteach le  
mír (c)):

  “(eg) custaiméirí do dhéanamh gearáin le hUisce Éireann i ndáil le díolúine 
faoi alt 53F (a chuirtear isteach le halt 13 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 
2017);”.

Ráiteas beartais um sheirbhísí uisce

18.  Leasaítear Acht Uimh. 2 de 2013 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 32 (arna 
leasú le halt 17):

“32A. (1) Déanfaidh an tAire ráiteas a ullmhú, dá ngairtear ‘ráiteas beartais um 
sheirbhísí uisce’ san Acht seo, is ráiteas a ullmhófar—

  (a) i leith an chéad ráitis, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis don alt seo 
teacht i ngníomh, agus

	 	 (b)	 i	leith	gach	ráitis	ina	dhiaidh	sin,	ó	am	go	ham	de	réir	mar	a	chinnfidh	
an tAire.

 (2) Beidh i ráiteas beartais um sheirbhísí uisce faisnéis i dtaobh chuspóirí agus 
thosaíochtaí beartais an Rialtais maidir le seirbhísí uisce a sholáthar sa Stát 
i leith cibé tréimhse a shonrófar sa ráiteas.

 (3) Le linn an ráiteas beartais um sheirbhísí uisce a ullmhú, beidh aird ag an 
Aire ar na nithe seo a leanas—

cd.3



18

[2017.][Uimh. 29.]
  

An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017.
  

  (a) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce), 2003 (I.R. Uimh. 
722 de 2003) agus go háirithe aon phleananna bainistíochta abhantrach 
a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus a bheidh déanta faoi 
Rialachán 13 de na Rialacháin sin,

  (b) chun críche alt 5(d) d’Acht 2007, an tuarascáil is déanaí arna hullmhú 
ag an nGníomhaireacht faoi alt 58 d’Acht 1992,

  (c) chun críche alt 5(g) d’Acht 2007, aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 
59 d’Acht 1992,

  (d) an tuarascáil is déanaí arna hullmhú ag an nGníomhaireacht faoi alt 61 
d’Acht 1992,

  (e) an gá atá ann cosc a chur nó maolú a dhéanamh ar phriacail do shláinte 
daoine nó don chomhshaol le linn seirbhísí uisce a sholáthar,

  (f) aon bheartas de chuid an Rialtais a bhaineann le cuspóirí pleanála 
spásúla,

  (g) aon bheartas de chuid an Rialtais a bhaineann le forbairt eacnamaíoch a 
chur chun cinn, agus

	 	 (h)	 an	gá	atá	 le	héifeachtúlacht	agus	cost-éifeachtacht	maidir	 le	seirbhísí	
uisce a sholáthar.

 (4)  A luaithe is féidir tar éis ráiteas beartais um sheirbhísí uisce a ullmhú, 
cuirfidh	an	tAire	faoi	deara	cóip	den	ráiteas	a	leagan	faoi	bhráid	gach	Tí	
den Oireachtas.

 (5)  Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis dó nó di ráiteas beartais um 
sheirbhísí	uisce	a	leagan	faoi	fho-alt	(4),	an	ráiteas	a	fhoilsiú	ar	shuíomh	
gréasáin arna chothabháil ag an Aire.

 (6)  San alt seo, ciallaíonn ‘Acht 1992’ an tAcht fán nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil, 1992.”.

Plean maoinithe straitéisigh

19. Leasaítear Acht Uimh. 2 de 2013 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 34:

“34A. (1) Déanfaidh Uisce Éireann plean a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, is 
plean dá ngairtear ‘plean maoinithe straitéisigh’ san Acht seo, ina sonrófar 
na socruithe agus na bearta a bheartaíonn Uisce Éireann a dhéanamh chun 
cuspóirí an phlean straitéisigh um sheirbhísí uisce a chur i ngníomh.

	 (2)	 Cuirfidh	Uisce	Éireann	plean	maoinithe	straitéisigh	faoi	bhráid	an	Aire	a	
luaithe is féidir agus, in aon chás, tráth nach faide ná 3 mhí tar éis don Aire 
ráiteas beartais um sheirbhísí uisce a fhoilsiú faoi alt 32A(5) (arna chur 
isteach le halt 18 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017).

 (3) Sonrófar i bplean maoinithe straitéisigh tuairim Uisce Éireann i dtaobh na 
nithe seo a leanas maidir le ré an phlean muirear uisce:

  (a) costais is dóigh a thabhófar le linn seirbhísí uisce a sholáthar do 
theaghaisí agus le linn na costais sin a ghnóthú;
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  (b) costais is dóigh a thabhófar le linn seirbhísí uisce a sholáthar d’áitribh 
seachas teaghaisí agus le linn na costais sin a ghnóthú;

  (c) ioncam measta Uisce Éireann;

  (d) caiteachas oibríochta agus caiteachas caipitiúil measta Uisce Éireann.

 (4)  Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis plean maoinithe 
straitéisigh a bheith curtha 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 
maoinithe straitéisigh athbhreithnithe a chur faoina bhráid nó faoina 
bráid laistigh de cibé tréimhse a ordóidh sé nó sí.

 (5) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di plean maoinithe 
straitéisigh a cheadú (fara modhnú nó gan mhodhnú)—

  (a) a chur faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas,

  (b) cóip de a thabhairt don Choimisiún, agus

  (c) an plean a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin arna chothabháil ag an Aire.

 (6) Aon tagairt san alt seo don phlean muirear uisce, is tagairt í don phlean 
muirear uisce a ullmhóidh Uisce Éireann faoi alt 22.”.

Leasú ar alt 36 d’Acht Uimh. 2 de 2013

20. Leasaítear alt 36 d’Acht Uimh. 2 de 2013—

	 	 (a)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(1):

	 “(1A)	 Gan	dochar	do	ghinearáltacht	fho-alt	(1),	féadfaidh	an	tAire,	faoi	réir	cibé	
coinníollacha is cuí leis nó léi i ngach bliain airgeadais, deontais a thabhairt 
d’Uisce Éireann, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas faoi chomhair an 
chaiteachais a thabhóidh Uisce Éireann le linn seirbhísí uisce a sholáthar do 
theaghais.”,

   agus

	 	 (b)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(2):

	 “(2A)	 Gan	 dochar	 do	 ghinearáltacht	 fho-alt	 (2),	 déanfaidh	 an	 tAire,	 sula	
dtabharfaidh sé nó sí breith i dtaobh deontas a thabhairt nó gan deontas a 
thabhairt	faoin	alt	seo	chun	na	gcríoch	dá	dtagraítear	i	bhfo-alt	(1A),	gach	
ceann de na nithe seo a leanas a bhreithniú freisin:

  (a) an plean muirear uisce is déanaí arna cheadú ag an gCoimisiún faoi alt 
22(8);

  (b) an plean maoinithe straitéisigh is déanaí arna cheadú ag an Aire faoi alt 
34A (a chuirtear isteach le halt 19 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017);
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  (c) íocaíochtaí a cheanglaítear ar Uisce Éireann a dhéanamh faoi alt 3C (a 
chuirtear isteach le halt 22 den Acht um Sheirbhisí Uisce, 2017) den 
Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 agus na costais a thabhóidh Uisce 
Éireann le linn na híocaíochtaí sin a riaradh;

  (d) an gá atá ann a chinntiú go ngnóthófar costais arna dtabhú le linn 
seirbhísí	uisce	a	sholáthar	de	réir	Airteagal	9	den	Chreat-Treoir	Uisce	
ón AE;

	 	 (e)	 na	cuspóirí	de	chuid	na	Creat-Treorach	Uisce	ón	AE	a	bhaineann	leis	an	
gcomhshaol.”.

CUID 4

leasú aR an acht um sheiRbhísí uisce, 2014

Gan dliteanas a bheith ann i leith muirir áirithe

21. Leasaítear Acht 2014 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3A (a aisghairtear 
le halt 5):

“3B. D’ainneoin alt 21(1) d’Acht Uimh. 2 de 2013, ní bheidh duine faoi dhliteanas 
na muirir seo a leanas a íoc le hUisce Éireann i leith na tréimhse dar tosach an 
1 Eanáir 2015 agus dar críoch an 30 Meitheamh 2016—

  (a) muirear i leith Uisce Éireann do sholáthar seirbhísí uisce do theaghais 
(seachas muirear faoi mhír (b) d’alt 3(16)), nó

  (b) muirear i leith íoc déanach faoi alt 4.”.

Aisíocaíochtaí

22. Leasaítear Acht 2014 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3B (a chuirtear 
isteach le halt 21):

“3C. (1) Déanfaidh Uisce Éireann íocaíocht le custaiméir arb éard í an méid a d’íoc 
an custaiméir sin de mhuirear arna fhorchur ag Uisce Éireann i leith Uisce 
Éireann do sholáthar seirbhísí uisce do theaghais.

	 (2)	 Maidir	leis	an	íocaíocht	a	dhéanfaidh	Uisce	Éireann	faoi	fho-alt	(1),	déanfar	
í i ndáil leis an muirear arna fhorchur i leith soláthar seirbhísí uisce (seachas 
muirear faoi mhír (b) d’alt 3(16)) do theaghais i leith na tréimhse dar tosach 
an 1 Eanáir 2015 agus dar críoch an 31 Márta 2016.

 (3) A luaithe is indéanta agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná mí amháin tar 
éis teacht i ngníomh don alt seo, déanfaidh an tAire, chun críocha an ailt 
seo, ordachán i scríbhinn a thabhairt d’Uisce Éireann.

	 (4)	 Maidir	le	hordachán	ón	Aire	faoi	fho-alt	(3)—

  (a) ordófar leis d’Uisce Éireann íocaíochtaí a dhéanamh le custaiméirí 
chun críocha an ailt seo,

  (b) ordófar leis an modh ar a ndéanfar íocaíochtaí faoin alt seo,
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  (c) ordófar leis d’Uisce Éireann íocaíochtaí a dhéanamh, laistigh den 
tréimhse a shonrófar san ordachán, agus

  (d) ordófar leis d’Uisce Éireann a phróiseas gearán faoi alt 32(2)(ee) (a 
chuirtear isteach le halt 17(b) den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017) 
d’Acht Uimh. 2 de 2013 a chur in iúl do chustaiméirí.

 (5) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, 
ordachán	faoin	alt	seo	(lena	n-áirítear	ordachán	faoin	bhfo-alt	seo)	a	leasú	
nó a chúlghairm.

 (6) A luaithe is indéanta tar éis ordachán a thabhairt d’Uisce Éireann faoi 
fho-alt	(3)	nó	(5),	déanfaidh	an	tAire—

	 	 (a)	 a	chur	faoi	deara	an	t-ordachán	a	fhoilsiú	san	Iris	Oifigiúil,	agus

  (b) cóip den ordachán a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

 (7) Déanfaidh Uisce Éireann ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh laistigh 
den tréimhse ama a bheidh sonraithe san ordachán.”.

Réiteach díospóidí custaiméirí: ceangal leis an gcóras uisce poiblí agus an córas sin a úsáid

23. Leasaítear Acht 2014 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8:

“8A.  (1) I gcás go mbeidh socrú á dhéanamh maidir le ceangal le seirbhísí uisce 
arna soláthar ag Uisce Éireann nó i gcás go mbeidh téarmaí á dtairiscint 
maidir le hobair a dhéanamh chun ceangal a dhéanamh le seirbhísí uisce 
arna soláthar ag Uisce Éireann, nó chun seirbhísí uisce den sórt sin a úsáid, 
ní dhéanfaidh Uisce Éireann idirdhealú go héagórach idir aon daoine nó idir 
aon aicmí daoine.

 (2) Maidir le haon díospóid (cibé acu i dtaobh tairiscint a dhéanamh, i dtaobh 
na dtéarmaí a thairgtear, i dtaobh na muirear beartaithe nó i dtaobh ní eile), 
i gcás go ndéanfaidh Uisce Éireann tairiscint, nó i gcás go ndiúltóidh Uisce 
Éireann tairiscint a dhéanamh, i ndáil le ceangal a dhéanamh le seirbhísí 
uisce arna soláthar ag Uisce Éireann, nó i ndáil seirbhísí uisce den sórt sin 
a úsáid, ar díospóid í idir—

  (a) Uisce Éireann, agus

	 	 (b)	 aon	duine	ar	duine	é	nó	 í,	nó	a	éileoidh	gur	duine	é	nó	 í,	 a	n-iarrtar	
ar Uisce Éireann tairiscint a dhéanamh leis nó léi maidir le ceangal a 
dhéanamh le seirbhísí uisce den sórt sin, nó maidir le seirbhísí uisce den 
sórt sin a úsáid,

féadfaidh an Coimisiún, ar iarratas a fháil ón duine sin, í a chinneadh de réir 
alt 8 agus déanfaidh Uisce Éireann de réir aon chinneadh den sórt sin agus 
beidh sé faoi cheangal aige.

 (3) I gcás nach ndéanfaidh Uisce Éireann de réir cinneadh ón gCoimisiún faoin 
alt seo, féadfaidh an Coimisiún iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair, 
iar	bhfógra	d’Uisce	Éireann,	chun	na	hArd-Chúirte,	ar	ordú	á	cheangal	ar	
Uisce Éireann déanamh de réir an chinnidh ón gCoimisiúin, arna dhéanamh 
faoin alt seo, laistigh de thréimhse a shonróidh an Chúirt.
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	 (4)	 Ar	 iarratas	 a	 bheith	 déanta	 chuici	 faoi	 fho-alt	 (3),	 féadfaidh	 an	 Chúirt	
an	 t-ordú	 a	 bheidh	 á	 lorg	 a	 dhéanamh	 nó	 cibé	 ordú	 eile	 a	 dhéanamh	 a	
mheasfaidh	sí	a	bheith	cuí,	lena	n-áirítear	ordú	a	bhaineann	le	costais,	nó	
féadfaidh sí diúltú aon ordú a dhéanamh.”.

CUID 5

an FóRam uisce

caibidil 1

An Fóram Uisce a bhunú

An lá bunaithe chun críocha Chuid 5

24. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha na 
Coda seo.

An Fóram Uisce a bhunú

25. Ar an lá bunaithe, beidh arna bhunú comhlacht ar a dtabharfar, sa Ghaeilge, an Fóram 
Uisce nó, sa Bhéarla, the Water Forum (dá ngairtear an “Fóram” san Acht seo) chun na 
feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

Feidhmeanna an Fhóraim

26. (1) Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an bhFóram:

  (a) comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le beartas uisce Rialtais ag féachaint do na 
nithe seo a leanas, i measc nithe eile:

   (i) caomhnú uisce;

   (ii) seirbhísí uisce tuaithe;

   (iii) leasanna chustaiméirí Uisce Éireann;

  (b) moltaí a chur faoi bhráid Uisce Éireann—

   (i) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna ag Uisce Éireann, agus

   (ii) maidir le haon doiciméad beartais arna ullmhú ag Uisce Éireann, nuair a 
dhéanfaidh Uisce Éireann iarraidh i scríbhinn chuige sin;

  (c) comhairle a thabhairt agus tuairimí a sholáthar don Choimisiún—

   (i) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna ag Uisce Éireann, agus

	 	 	(ii)	 maidir	le	haon	doiciméad	comh-chomhairliúcháin	arna	ullmhú	ag	an	gCoimisiún	
i leith seirbhísí uisce arna soláthar ag Uisce Éireann, nuair a dhéanfaidh an 
Coimisiún iarraidh i scríbhinn chuige sin;
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  (d) comhairle a thabhairt don Choiste Comhairleach um Beartas Uisce (arna bhunú le 
Rialachán 3 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Beartas Uisce), 2014 (I.R. Uimh. 
350 de 2014))—

   (i) i ndáil le haon phlean bainistíochta abhantrach (de réir bhrí Rialachán 13 de 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce), 2003 (I.R. Uimh. 722 de 
2003)) agus i ndáil le cur i ngníomh an phlean sin,

	 	 	(ii)	 maidir	le	nithe	a	bhaineann	le	cuspóirí	na	Creat-Treorach	Uisce	ón	AE,	agus

   (iii) maidir le cibé nithe gaolmhara eile a bhaineann le bainistiú na timpeallachta 
uisciúla intíre agus acmhainní uisce;

	 	 (e)	 scrúdú	a	dhéanamh	ar	cibé	nithe	eile	a	bhaineann	le	huisce,	lena	n-áirítear	taighde	a	
dhéanamh	maidir	leis	na	nithe	sin,	a	n-iarrfaidh	an	tAire	ar	an	bhFóram	iad	a	scrúdú,	
agus comhairle a thabhairt don Aire dá réir sin.

 (2) Le linn don Fhóram a fheidhmeanna a chomhall faoin alt seo, beidh aird aige ar 
fheidhmeanna an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta.

 (3) Faoi réir an Achta seo, beidh ag an bhFóram na cumhachtaí go léir is gá nó is  
fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

 (4) San alt seo—

	 	 tá	le	“Creat-Treoir	Uisce	ón	AE”	an	bhrí	a	shanntar	dó	in	Acht	2007;

  tá le “seirbhísí uisce” an bhrí a shanntar dó in Acht 2007.

Comhaltas an Fhóraim

27.	 (1)	 20	comhalta	ar	a	laghad	agus	40	comhalta	ar	a	mhéad	(lena	n-áirítear	cathaoirleach)	a	
bheidh ar an bhFóram.

 (2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Fhóraim.

 (3) Ag féachaint do na feidhmeanna a bheidh le comhlíonadh ag an bhFóram, déanfaidh an 
tAire rialacháin lena bhforordófar an méid seo a leanas—

  (a) comhdhéanamh an Fhóraim,

	 	 (b)	 téarma	 oifige	 comhaltaí	 den	 Fhóram,	 scor	 oifige	 comhaltaí	 den	 Fhóram	 agus 
in-athcheapthacht	comhaltaí	den	Fhóram,

	 	 (c)	 an	t-eolas	agus	an	saineolas	nach	foláir	a	bheith	ag	comhaltaí	den	Fhóram,

  (d) comhalta den Fhóram a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach 
den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil,

  (e) earnálacha a mbeidh ionadaíocht acu ar an bhFóram,

  (f) na socruithe maidir le cruinnithe den Fhóram, agus

  (g) cibé nithe eile is dóigh leis an Aire is gá le haghaidh oibriú agus riaradh an Fhóraim.

	 (4)	 Beidh	 comhalta	 den	 Fhóram	 i	 seilbh	 oifige	 ar	 cibé	 téarmaí	 agus	 coinníollacha	
(lena	 n-áirítear	 téarmaí	 agus	 coinníollacha	 i	 ndáil	 le	 liúntais	 agus	 i	 ndáil	 le	 haisíoc	 
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caiteachas	arna	dtabhú)	a	chinnfidh	an	tAire	le	toiliú	an	Aire	Caiteachais	Phoiblí	agus	
Athchóirithe.

Comhalta den Fhóram a chur as oifig nó d’éirí as oifig

28.	 (1)	 Scoirfidh	comhalta	de	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	comhalta	den	Fhóram	más	rud	é—

  (a) go mbeidh sé nó sí tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar a 
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach,

	 	 (b)	 gur	mhí-iompair	sé	nó	sí	é	féin	nó	í	féin	mar	a	bheidh	sonraithe,

	 	 (c)	 gur	dealraitheach	don	Aire	gur	gá	é	nó	í	a	chur	as	oifig	chun	go	ndéanfaidh	an	Fóram	
a fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, nó

  (d) go ndéanfar é nó í—

   (i) a chiontú ar díotáil i gcion,

   (ii) a chiontú i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, nó

   (iii) a chiontú lasmuigh den Stát i gcion arb éard é gníomhartha nó neamhghníomhartha 
ar chion iad ab intriailte ar díotáil dá mba sa Stát a dhéanfaí iad.

 (2) Más rud é, maidir le comhalta den Fhóram—

  (a) go bhfaighidh sé nó sí bás,

	 	 (b)	 go	scoirfidh	sé	nó	sí	de	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	comhalta	den	Fhóram,

	 	 (c)	 go	n-éireoidh	sé	nó	sí	as	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	comhalta	den	Fhóram,	nó

	 	 (d)	 go	gcuirfear	é	nó	í	as	oifig	mar	chomhalta	den	Fhóram,

  féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun an folúntas a líonadh ar feadh a mbeidh fágtha 
de	théarma	oifige	an	chomhalta	arb	é	is	cúis	leis	an	bhfolúntas	a	bheith	ann	é	nó	í	d’fháil	 
bháis,	é	nó	í	do	scor	de	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	comhalta,	é	nó	í	d’éirí	as	oifig	nó	
é	nó	í	a	chur	as	oifig	agus,	faoi	réir	an	ailt	seo,	beidh	an	duine	sin	a	cheapfar	amhlaidh	 
in-athcheaptha	mar	chomhalta	den	Fhóram	ar	dhul	in	éag	don	tréimhse	sin.

 (3) Féadfaidh comhalta éirí as bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Fhóram trí litir a 
bheidh dírithe chuig an Aire.

 (4) Beidh éifeacht le héirí as faoi fho-alt (3) ar cibé dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an dáta (más ann) a bheidh sonraithe sa litir, nó

  (b) cibé dáta eile a chomhaontóidh an comhalta leis an Aire.

caibidil 2

Oibriú an Fhóraim Uisce

Cathaoirleach an Fhóraim

29. Ceapfaidh an tAire comhalta den Fhóram chun bheith ina chathaoirleach nó ina  
cathaoirleach ar an bhFóram (dá ngairtear an “cathaoirleach” sa Chuid seo) go ceann 
tréimhse nach faide ná 3 bliana.
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Ceannas ar chruinnithe de chuid an Fhóraim

30. (1) Beidh an cathaoirleach i gceannas ar chruinnithe an Fhóraim, agus, i gcás nach mbeidh 
an cathaoirleach i láthair ag cruinniú de chuid an Fhóraim, déanfaidh na comhaltaí den 
Fhóram a bheidh i láthair comhalta eile a roghnú chun bheith i gceannas ar an gcruinniú.

	 (2)	 I	gcás	go	dtiocfaidh	oifig	an	chathaoirligh	chun	bheith	folamh,	déanfaidh	an	tAire	duine	
de chomhaltaí an Fhóraim a shainainmniú chun bheith i gceannas ar chruinnithe an 
Fhóraim go dtí go gceapfaidh an tAire cathaoirleach.

caibidil 3

Riaradh agus tuairisciú

Deontais don Fhóram

31.	 I	ngach	bliain	airgeadais,	féadfaidh	an	tAire	cibé	suimeanna	a	chinnfidh	an	tAire,	le	toiliú	
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a airleacan chuig an bhFóram as airgead a 
sholáthróidh an tOireachtas.

Tuarascáil bhliantúil an Fhóraim

32. (1) Déanfaidh an Fóram, tráth nach déanaí ná—

  (a) an 30ú lá d’Aibreán tar éis na chéad bliana féilire iomláine tar éis an lae bunaithe, 
tuarascáil (dá ngairtear “tuarascáil bhliantúil an Fhóraim” san alt seo) a ullmhú agus 
a chur faoi bhráid an Aire i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna le linn na tréimhse 
ón uair a bunaíodh é, agus

  (b) an 30ú lá d’Aibreán gach bliain dá éis sin, tuarascáil (dá ngairtear “tuarascáil 
bhliantúil an Fhóraim” freisin san alt seo) a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire i 
ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna le linn na bliana féilire roimhe sin.

	 (2)	 Beidh	i	dtuarascáil	bhliantúil	de	chuid	an	Fhóraim	cibé	sonraí	(lena	n-áirítear	na	cuntais	
go	léir	is	cuí	agus	is	gnách	ar	an	airgead	a	bheidh	faighte	nó	caite	aige)	a	chinnfidh	an	
Fóram is cuí a áireamh sa tuarascáil nó a ordóidh an tAire.

	 (3)	 A	luaithe	is	indéanta	tar	éis	tuarascáil	bhliantúil	de	chuid	an	Fhóraim	a	fháil,	cuirfidh	an	
tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

CUID 6

díscaoileadh agus Feidhmeanna a aistRiú

Míniú

33. Sa Chuid seo, déanfar “lá bunaithe” a fhorléiriú de réir alt 24.

Díscaoileadh

34. Beidh na comhlachtaí seo a leanas, dá ngairtear na “comhlachtaí díscaoilte” san Acht seo, 
arna ndíscaoileadh an lá bunaithe:
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  (a) an Fóram Uisce Poiblí;

  (b) an Coiste Náisiúnta Seirbhísí Uisce Tuathúil.

Feidhmeanna a aistriú

35. Maidir leis na feidhmeanna go léir a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe do cheachtar 
de	na	comhlachtaí	díscaoilte,	beidh	siad,	an	lá	bunaithe,	arna	n-aistriú	chuig	an	bhFóram.

Tagairtí in achtacháin

36. Maidir le tagairtí do cheachtar de na comhlachtaí díscaoilte in aon achtachán (seachas an 
tAcht seo), nó in aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán den sórt sin, déanfar iad a 
fhorléiriú, an lá bunaithe agus dá éis, mar thagairtí don Fhóram.

Talamh agus maoin eile a aistriú chuig an bhFóram

37. (1) Maidir leis na tailte go léir a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe do cheachtar de 
na comhlachtaí díscaoilte, agus maidir leis na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí 
go léir a bhaineann nó a ghabhann leis na tailte sin, beidh siad, an lá sin, arna ndílsiú don 
Fhóram, gan aon tíolacas ná sannadh, i leith an eastáit nó an leasa uile sa chéanna a bhí, 
díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe do na comhlachtaí díscaoilte, ach sin faoi réir na 
n-iontaobhas	agus	na	gcothromas	go	léir	a	dhéanann	difear	do	na	tailte	lena	mbaineann	
agus	atá	fós	ar	marthain	agus	in-chomhlíonta.

	 (2)	 Maidir	leis	an	maoin	go	léir	(seachas	talamh),	lena	n-áirítear	ábhair	i	gcaingean,	a	bhí,	
díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe do cheachtar de na comhlachtaí díscaoilte, beidh 
sí, an lá sin, arna dílsiú don Fhóram gan aon sannadh.

 (3) Maidir le gach ábhar i gcaingean a bhí dílsithe do cheachtar de na comhlachtaí díscaoilte 
de bhua fho-alt (2), féadfaidh an Fóram, ar an agus ón lá bunaithe, agra a dhéanamh 
ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin agus ní gá don Fhóram, ná 
do cheachtar de na comhlachtaí díscaoilte sin, de réir mar a bheidh, fógra faoin dílsiú 
a	dhéantar	leis	an	bhfo-alt	sin	a	thabhairt	d’aon	duine	atá	faoi	cheangal	ag	aon	ábhar	i	
gcaingean den sórt sin.

Cearta agus dliteanais a aistriú chuig an bhFóram, agus léasanna, ceadúnais agus  
ceadanna do leanúint i bhfeidhm ag an bhFóram

38. (1) Na cearta agus na dliteanas go léir de chuid ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte arna 
n-eascairt	de	bhua	aon	chonradh	nó	gealltanas	(sainráite	nó	intuigthe)	arna	dhéanamh	ag	
ceachtar	díobh	roimh	an	lá	bunaithe,	beidh	siad	arna	n-aistriú	chuig	an	bhFóram	an	lá	
sin.

 (2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an bhFóram le fo-alt (1), féadfaidh an Fóram, 
an lá bunaithe agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú, 
nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne an 
Fhóraim, ina ainm féin, agus ní gá don Fhóram, ná do cheachtar de na comhlachtaí 
díscaoilte, de réir mar a bheidh, fógra i dtaobh an aistrithe sin a thabhairt don duine a 
n-aistrítear	a	cheart	nó	a	ceart,	nó	a	dhliteanas	nó	a	dliteanas,	leis	an	bhfo-alt	sin.

 (3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead arna dheonú ag ceachtar de na comhlachtaí 
díscaoilte i ndáil le talamh nó le maoin eile a dhílsítear don Fhóram leis an Acht seo 
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nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé de bheith i 
bhfeidhm amhail is dá mba é an Fóram a dheonaigh é.

Dliteanas i leith caillteanas a tharlóidh roimh an lá bunaithe

39. (1) Maidir le héileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a líomhnófar a bheith fulaingthe 
ag aon duine agus a thig as feidhm de chuid ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte a 
chomhlíonadh roimh an lá bunaithe, is i gcoinne an Fhóraim a bheidh sé, an lá sin agus 
dá éis, agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte lena mbaineann.

 (2) Aon imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh díreach roimh an lá bunaithe agus ar páirtí 
iontu ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte, ar imeachtaí iad a bhaineann le feidhm de 
chuid ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte a aistrítear leis an Acht seo, leanfar díobh an 
lá sin agus dá éis ach an Fóram a chur in ionad an chomhlachta dhíscaoilte atá i gceist 
sna himeachtaí, a mhéid a bhaineann siad le feidhm den sórt sin, agus ní rachaidh na 
himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

 (3) I gcás, roimh an lá bunaithe, go mbeidh comhaontú déanta idir na páirtithe lena mbaineann 
mar shocrú ar éileamh lena mbaineann fo-alt (1), nach mbeidh téarmaí an chomhaontaithe 
curtha i ngníomh, nó go mbeidh breithiúnas in éileamh den sórt sin tugtha i bhfabhar 
duine ach nach mbeidh sé forfheidhmithe, beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an 
bhreithiúnais,	a	mhéid	atá	siad	in-fhorfheidhmithe	i	gcoinne	ceachtar	de	na	comhlachtaí	
díscaoilte,	 in-fhorfheidhmithe,	 an	 lá	 sin	 agus	 dá	 éis,	 i	 gcoinne	 an	 Fhóraim	 agus	 ní	 i	
gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte lena mbaineann.

 (4) Aon éileamh a bheidh déanta ag ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte, nó is cuí dóibh 
a dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó díobháil a thig as gníomh nó as mainneachtain 
aon duine roimh an lá bunaithe, measfar, an lá bunaithe agus dá éis, i gcás go mbaineann 
an	t-éileamh	le	feidhm	de	chuid	ceachtar	de	na	comhlachtaí	díscaoilte	a	aistrítear	leis	
an Acht seo, gur éileamh é a rinne an Fóram nó ba chuí don Fhóram a dhéanamh agus 
féadfaidh an Fóram é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá mba é an 
Fóram a d’fhulaing an caillteanas nó an díobháil.

Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní agus dliteanais a aistriú chuig an bhFóram

40. (1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh an lá bunaithe le húdarás 
nó faoi údarás ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte, féadfaidh an Fóram, a mhéid a 
bhaineann sé le feidhm de chuid ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte a aistrítear leis an 
Acht seo, leanúint ar aghaidh leis nó é a chríochnú an lá sin nó dá éis.

 (2) Maidir le gach ionstraim arna déanamh faoi achtachán, agus le gach doiciméad (lena 
n-áirítear	aon	deimhniú)	arna	dheonú	nó	arna	dhéanamh,	ag	ceachtar	de	na	comhlachtaí	
díscaoilte, más rud é go raibh an ionstraim sin nó an doiciméad sin i bhfeidhm, agus 
a mhéid a bhí an ionstraim sin nó an doiciméad sin i bhfeidhm, díreach roimh an lá 
bunaithe, beidh éifeacht léi nó leis an lá sin agus dá éis amhail is dá mba é an Fóram an 
dheonaigh nó a rinne í nó é.

 (3) Maidir le tagairtí do cheachtar de na comhlachtaí díscaoilte i meabhrán comhlachais agus 
in airteagail chomhlachais nó i mbunreacht aon chuideachta, ar tagairtí iad a bhaineann 
le feidhm a thugtar don Fhóram leis an Acht seo, forléireofar iad, an lá bunaithe agus dá 
éis, mar thagairtí don Fhóram.
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 (4) Maidir leis an airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a aistrítear le halt 37 
agus a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, in ainm ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte, 
déanfar iad a aistriú, ar iarraidh a fháil ón bhFóram, chuig an bhFóram ina ainm féin.

 (5) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon mhaoin, ceart nó dliteanas, 
gur dílsíodh nó nár dílsíodh í nó é don Fhóram faoi alt 37 nó 38, beidh sé ina fhianaise 
leordhóthanach, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna dheimhniú amhlaidh chun 
gach críche.

Taifid comhlachtaí díscaoilte

41. Gach taifead a bheidh i seilbh ceachtar de na comhlachtaí díscaoilte díreach roimh an lá 
bunaithe, beidh sé, an lá sin, arna aistriú chuig an bhFóram agus, an lá sin agus dá éis, is 
maoin de chuid an Fhóraim é agus measfar é a bheith i seilbh an Fhóraim.

CUID 7

an comhlacht comhaiRleach uisce

An lá bunaithe chun críocha Chuid 7

42. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha na 
Coda seo.

An Comhlacht Comhairleach Uisce a bhunú

43. (1) Ar an lá bunaithe, beidh arna bhunú comhlacht ar a dtabharfar, sa Ghaeilge, an 
Comhlacht Comhairleach Uisce nó, sa Bhéarla, the Water Advisory Body (dá ngairtear 
an “Comhlacht Comhairleach” san Acht seo) chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an 
Acht seo a chomhlíonadh.

 (2) Aon ní a bhaineann le nós imeachta i ndáil le ceapadh agus le hoibriú an Chomhlachta 
Chomhairligh nó i ndáil le feidhmeanna an chomhlachta sin a chomhall, féadfaidh an 
tAire é a fhorordú le rialacháin.

 (3) Faoi réir an Achta seo, beidh an Comhlacht Comhairleach neamhspleách i gcomhlíonadh 
a fheidhmeanna.

Feidhmeanna an Chomhlachta Chomhairligh

44. (1) Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an gComhlacht Comhairleach:

  (a) comhairle a thabhairt don Aire maidir leis na bearta is gá chun trédhearcacht agus 
cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú chun an mhuinín atá ag daoine den phobal as 
Uisce Éireann a mhéadú;

  (b) tuarascáil a thabhairt don Choiste, ar bhonn ráithiúil, maidir le feidhmíocht Uisce 
Éireann le linn dó a phlean gnó a chur i ngníomh, ag féachaint go háirithe do na nithe 
seo a leanas:

   (i) cur ar fáil bonneagair agus laghduithe ar shileadh;

   (ii) laghdú ar chostas agus feabhsuithe ar éifeachtúlacht;

cd.6 a.40



29

[Uimh. 29.][2017.]
  

An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017.
  

	 	 	(iii)	 feabhsuithe	 ar	 cháilíocht	 uisce,	 lena	 n-áirítear	 deireadh	 a	 chur	 le	 fógraí	 um	
fhiuchadh uisce;

   (iv) beartais maidir le sainfháil, luach saothair agus foireann;

	 	 	 (v)	 freagrúlacht	i	leith	riachtanais	pobal	agus	fiontar.

 (2) Faoi réir an Achta seo, beidh ag an gComhlacht Comhairleach na cumhachtaí sin go léir 
is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

 (3) A mhéid a bheidh sé ar comhréir le comhlíonadh cuí a fheidhmeanna, féachfaidh an 
Comhlacht Comhairleach le comhar riaracháin a áirithiú idir é agus an Coimisiún, 
an Ghníomhaireacht, Ervia, Uisce Éireann agus an Fóram agus, chun na críche sin, 
déanfaidh an Comhlacht Comhairleach socrú ó am go ham le comhlacht amháin nó níos 
mó de na comhlachtaí sin chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) comhar a éascú le linn do na comhlachtaí sin a bhfeidhmeanna, faoi seach, a 
chomhlíonadh, a mhéid a bhaineann siad le hUisce Éireann,

  (b) dúbailt gníomhaíochtaí ag an gComhlacht Comhairleach agus ag na comhlachtaí eile 
sin a sheachaint,

  (c) a chinntiú, a mhéid is indéanta, go gcomhoibreoidh na comhlachtaí eile sin le 
chéile	ar	an	modh	is	fearr	a	chuirfidh	chun	cinn	comhlíonadh	a	fheidhmeanna	ag	an	
gComhlacht Comhairleach, agus

  (d) a chinntiú, a mhéid is indéanta, go mbeidh breitheanna arna dtabhairt ag na 
comhlachtaí sin agus bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) i gcomhréir lena chéile.

 (4) Ní oibreoidh socrú faoi fho-alt (3)—

  (a) chun na páirtithe sa socrú a chur faoi cheangal, nó

  (b) chun a cheangal ar pháirtí sa socrú faisnéis a sholáthar do pháirtí eile sa socrú i gcás 
go dtoirmisctear le dlí ar an bpáirtí céadluaite an fhaisnéis sin a nochtadh.

 (5) Beidh aird ag údarás poiblí ar iarraidh a dhéanfaidh an Comhlacht Comhairleach chuige 
ar aon fhaisnéis, doiciméad nó rud atá iomchuí, i dtuairim an Chomhlachta Chomhairligh, 
chun cabhrú leis an gComhlacht Comhairleach le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, 
agus	déanfaidh	an	t-údarás	poiblí	gach	dícheall	chun	iarraidh	den	sórt	sin	a	éascú.

 (6) San alt seo—

  ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 
1992;

  ciallaíonn “plean gnó”—

  (a) an plean maoinithe straitéisigh is déanaí arna sholáthar faoi alt 34A d’Acht Uimh. 2 
de 2013 (a chuirtear isteach le halt 19), nó

  (b) i gcás nár ullmhaíodh an plean a luaitear i mír (a), an plean gnó agus airgeadais 
bliantúil rollach cúig bliana is déanaí a bheidh ullmhaithe ag Uisce Éireann, 
agus a bheidh leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais, ar plean é den chineál a 
thuairiscítear sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna eisiúint ag an 
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nó i cibé cóid nó doiciméid bheartais eile 
a eiseoidh comhalta den Rialtas ó am go ham;
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	 	 ciallaíonn	 “Coiste”	 an	 Coiste	 arna	 bhunú	 faoi	 Bhuan-Orduithe	 Dháil	 Éireann	 chun	
scrúdú a dhéanamh ar nithe a bhaineann le Tithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil agus 
chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann;

  ciallaíonn “laghdú ar chostas agus feabhsuithe ar éifeachtúlacht” an laghdú ar chostas 
agus na feabhsuithe ar éifeachtúlacht a thuairiscítear sa doiciméadacht is déanaí arna 
hullmhú ag an gCoimisiún chun ceadú plean muirear uisce faoi alt 22 d’Acht Uimh. 2 de 
2013 a éascú;

	 	 ciallaíonn	“feabhsuithe	ar	cháilíocht	uisce,	lena	n-áirítear	deireadh	a	chur	le	fógraí	um	
fhiuchadh uisce”—

  (a) na feabhsuithe ar cháilíocht uisce agus deireadh a chur le fógraí um fhiuchadh uisce, 
ar nithe iad a bhfuil gá leo chun Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil), 2014 
(I.R. Uimh. 122 de 2014) a chomhlíonadh, arna measúnú ag an nGníomhaireacht 
agus mar a thuairiscítear sa tuarascáil is déanaí maidir le huisce óil arna hullmhú 
agus arna foilsiú ag an nGníomhaireacht faoi alt 58 d’Acht 1992, agus

  (b) na feabhsuithe ar cháilíocht uisce a thuairiscítear sa tuarascáil is déanaí maidir 
le dramhuisce arna hullmhú agus arna foilsiú ag an nGníomhaireacht faoi alt 61  
d’Acht 1992;

  ciallaíonn “cur ar fáil bonneagair agus laghduithe ar shileadh” cur ar fáil bonneagair 
agus laghduithe ar shileadh, ar nithe iad dá dtagraítear—

  (a) in aon cheann díobh seo a leanas—

   (i) an plean straitéiseach seirbhísí uisce is déanaí arna ullmhú ag Uisce Éireann faoi 
alt 33 d’Acht Uimh. 2 de 2013,

   (ii) an plean infheistíochta is déanaí arna dhéanamh ag Uisce Éireann faoi alt 34 
d’Acht Uimh. 2 de 2013, nó

   (iii) an doiciméadacht is déanaí arna hullmhú ag an gCoimisiún chun ceadú plean 
muirear uisce arna ullmhú ag Uisce Éireann faoi alt 22 d’Acht Uimh. 2 de 2013 
a éascú,

   agus

  (b) in aon mheasúnacht ar fheidhmíocht Uisce Éireann arna foilsiú ag an gCoimisiún;

  ciallaíonn “beartais maidir le sainfháil, luach saothair agus foireann” na beartais sin a 
bheidh ceadaithe ag bord Ervia agus a bheidh ar áireamh sa scéim foilsitheoireachta is 
déanaí a bheidh ag Uisce Éireann arna hullmhú agus arna foilsiú faoi alt 8 den Acht um 
Shaoráil Faisnéise, 2014;

  tá le “údarás poiblí” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2007;

	 	 ciallaíonn	“freagrúlacht	i	leith	riachtanais	pobal	agus	fiontar”	na	tograí	ó	Uisce	Éireann	
maidir	le	freagrúlacht	Uisce	Éireann	i	leith	riachtanais	custaiméirí	agus	fiontar	a	bheidh	
san áireamh sa phlean straitéiseach seirbhísí uisce is déanaí arna ullmhú ag Uisce Éireann 
faoi alt 33 d’Acht Uimh. 2 de 2013.
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Comhaltas an Chomhlachta Chomhairligh

45.	 (1)	 5	chomhalta	a	bheidh	ar	an	gComhlacht	Comhairleach,	 lena	n-áirítear	na	comhaltaí	a	
shonraítear i bhfo-alt (4).

 (2) Faoi réir fho-alt (3), is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Chomhlachta 
Chomhairligh agus ceapfaidh sé nó sí duine dá líon ina chathaoirleach nó ina  
cathaoirleach.

 (3) Déanfaidh an tAire—

  (a) comhaltaí a cheapadh ag a bhfuil, i dtuairim an Aire, na cáilíochtaí, an saineolas  
agus an taithí is gá chun feidhmeanna an Chomhlachta Chomhairligh a chomhlíonadh 
go cuí agus go héifeachtach, agus

  (b) a mhéid is indéanta le réasún, a chinntiú go mbeidh cóimheá chothromasach ann  
idir	fir	agus	mná	i	gcomhaltas	an	Chomhlachta	Chomhairligh.

 (4) Déanfar gach duine díobh seo a leanas a cheapadh mar chomhalta den Chomhlacht 
Comhairleach:

  (a) fostaí de chuid an Choimisiúin, a bheidh ainmnithe ag an gCoimisiún chun na críche 
sin;

  (b) fostaí de chuid na Gníomhaireachta, a bheidh ainmnithe ag an nGníomhaireacht 
chun na críche sin;

  (c) ionadaí a bheidh ainmnithe ag an bhFóram chun na críche sin.

 (5) Déanfaidh an Coimisiún, aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh air, 2 iarrthóir ar a 
laghad a ainmniú chun críocha fho-alt (4)(a), a bhfuil ag gach duine acu, i dtuairim an 
Choimisiúin, na cáilíochtaí, an saineolas agus an taithí dá dtagraítear i bhfo-alt (3), agus 
déanfaidh	sé	ainmneacha	na	n-iarrthóirí	a	ainmneofar,	agus	na	cúiseanna	a	fhágann,	i	
dtuairim an Choimisiúin, gur daoine oiriúnacha iad lena gceapadh, a chur in iúl don Aire.

 (6) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh uirthi, 2 iarrthóir 
ar a laghad a ainmniú chun críocha fho-alt (4)(b), a bhfuil ag gach duine acu, i dtuairim 
na Gníomhaireachta, na cáilíochtaí, an saineolas agus an taithí dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3),	 agus	 déanfaidh	 sí	 ainmneacha	 na	 n-iarrthóirí	 a	 ainmneofar,	 agus	 na	 cúiseanna	 a	
fhágann, i dtuairim na Gníomhaireachta, gur daoine oiriúnacha iad lena gceapadh, a chur 
in iúl don Aire.

 (7) Déanfaidh an Fóram, aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh air, 2 iarrthóir ar a laghad a 
ainmniú chun críocha fho-alt (4)(c), a bhfuil ag gach duine acu, i dtuairim an Fhóraim, 
na cáilíochtaí, an saineolas agus an taithí dá dtagraítear i bhfo-alt (3), agus déanfaidh 
sé	ainmneacha	na	n-iarrthóirí	a	ainmneofar,	agus	na	cúiseanna	fhágann,	 i	dtuairim	an	
Fhóraim, gur daoine oiriúnacha iad lena gceapadh, a chur in iúl don Aire.

	 (8)	 Beidh	 comhalta	 den	 Chomhlacht	 Comhairleach	 i	 seilbh	 oifige	 ar	 cibé	 téarmaí	 agus	
coinníollacha	(lena	n-áirítear	téarmaí	agus	coinníollacha	i	ndáil	le	liúntais	agus	i	ndáil	le	
haisíoc	caiteachas	arna	dtabhú)	a	chinnfidh	an	tAire	le	toiliú	an	Aire	Caiteachais	Phoiblí	
agus Athchóirithe.
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Cathaoirleach an Chomhlachta Chomhairligh

46. (1) Féadfaidh cathaoirleach an Chomhlachta Chomhairligh éirí as mar chathaoirleach  
(agus éirí as nó gan éirí as freisin mar chomhalta) trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire.

 (2) Beidh éifeacht le héirí as faoi fho-alt (1) ar cibé dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an dáta (más ann) a bheidh sonraithe sa litir, nó

  (b) cibé dáta eile a chomhaontóidh an cathaoirleach leis an Aire.

	 (3)	 I	gcás	go	dtiocfaidh	oifig	an	chathaoirligh	chun	bheith	folamh,	déanfaidh	an	tAire	duine	
de chomhaltaí an Chomhlachta Chomhairligh a shainainmniú chun bheith i gceannas ar 
chruinnithe an Chomhlachta Chomhairligh go dtí go gceapfaidh an tAire cathaoirleach.

Téarma oifige comhaltaí

47. (1) Maidir le comhalta (seachas comhalta a shonraítear in alt 45(4))—

	 	 (a)	 beidh	sé	nó	sí	i	seilbh	oifige	ar	feadh	cibé	tréimhse	nach	faide	ná	5	bliana	a	chinnfidh	
an tAire, agus

  (b) a mbeidh 2 théarma curtha isteach aige nó aici (cibé acu is téarmaí comhleanúnacha 
iad	nó	nach	ea),	ní	bheidh	sé	nó	sí	in-athcheaptha	chun	an	Chomhlachta	Chomhairligh.

 (2) Beidh comhalta a shonraítear in alt 45(4)	i	seilbh	oifige	fad	a	bheidh	sé	nó	sí	i	seilbh	 
na	hoifige	ar	dá	bua	is	comhalta	den	sórt	sin	é	nó	í,	nó	fad	a	chomhlíonfaidh	sé	nó	sí	
dualgais	na	hoifige	sin.

 (3) I gcás, maidir le comhalta den Chomhlacht Comhairleach—

  (a) go bhfaighidh sé nó sí bás,

	 	 (b)	 go	 scoirfidh	 sé	 nó	 sí	 de	 bheith	 ina	 chomhalta	 nó	 ina	 comhalta	 den	 Chomhlacht	
Comhairleach,

	 	 (c)	 go	 n-éireoidh	 sé	 nó	 sí	 as	 bheith	 ina	 comhalta	 nó	 ina	 comhalta	 den	 Chomhlacht	
Comhairleach, nó

  (d) go gcuirfear é nó í as comhaltas den Chomhlacht Comhairleach,

  féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun an folúntas a líonadh ar feadh a mbeidh fágtha 
de	théarma	oifige	an	chomhalta	arb	é	is	cúis	leis	an	bhfolúntas	a	bheith	ann	é	nó	í	d’fháil	
bháis,	é	nó	í	do	scor	de	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	comhalta,	é	nó	í	d’éirí	as	oifig,	nó	
é	nó	í	a	chur	as	oifig,	agus,	faoi	réir	an	ailt	seo,	beidh	an	duine	sin	a	cheapfar	amhlaidh	 
in-athcheaptha	 mar	 chomhalta	 den	 Chomhlacht	 Comhairleach	 ar	 dhul	 in	 éag	 don	
tréimhse sin.

	 (4)	 Scoirfidh	 comhalta	 de	 bheith	 ina	 chomhalta	 nó	 ina	 comhalta	 den	 Chomhlacht	
Comhairleach más rud é—

  (a) go mbeidh sé nó sí tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar a 
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach,

	 	 (b)	 gur	mhí-iompair	sé	nó	sí	é	féin	nó	í	féin	mar	a	bheidh	sonraithe,

	 	 (c)	 gur	 dealraitheach	 don	Aire	 gur	 gá	 é	 nó	 í	 a	 chur	 as	 oifig	 chun	 go	 ndéanfaidh	 an	
Comhlacht Comhairleach a fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach, nó
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  (d) go ndéanfar é nó í—

   (i) a chiontú ar díotáil i gcion,

   (ii) a chiontú i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht, nó

   (iii) a chiontú lasmuigh den Stát i gcion arb éard é gníomhartha nó  
neamhghníomhartha ar chion iad ab intriailte ar díotáil dá mba sa Stát a dhéanfaí 
iad.

Comhalta d’éirí as oifig

48. (1) Féadfaidh comhalta éirí as bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhlacht 
Comhairleach trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire.

 (2) Beidh éifeacht le héirí as faoi fho-alt (1) ar cibé dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an dáta (más ann) a bheidh sonraithe sa litir, nó

  (b) cibé dáta eile a chomhaontóidh an comhalta leis an Aire.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás 
áitiúil

49.	 (1)	 Scoirfidh	 comhalta	 de	 bheith	 ina	 chomhalta	 nó	 ina	 comhalta	 den	 Chomhlacht	
Comhairleach i gcás—

	 	 (a)	 go	n-ainmneofar	an	duine	mar	iarrthóir	lena	thoghadh	nó	lena	toghadh	mar	chomhalta	
de cheachtar Teach den Oireachtas,

	 	 (b)	 go	 n-ainmneofar	 an	 duine	 mar	 iarrthóir	 lena	 thoghadh	 nó	 lena	 toghadh	 mar	 
chomhalta de Pharlaimint na hEorpa nó chun folúntas a líonadh i gcomhaltas na 
Parlaiminte sin, nó

	 	 (c)	 go	n-ainmneofar	an	duine	mar	iarrthóir	lena	thoghadh	nó	lena	toghadh	mar	chomhalta	
d’údarás áitiúil.

 (2) Ní bheidh duine incháilithe lena cheapadh nó lena ceapadh mar chomhalta den 
Chomhlacht Comhairleach i gcás—

	 	 (a)	 go	n-ainmneofar	an	duine	mar	chomhalta	de	Sheanad	Éireann,

  (b) go dtoghfar an duine chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach 
den Oireachtas nó ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa,

  (c) go measfar, faoi Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um  
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, an duine a bheith tofa chun na 
Parlaiminte sin, nó

  (d) gur comhalta d’údarás áitiúil an duine.

Cruinnithe agus nósanna imeachta an Chomhlachta Chomhairligh

50. (1) Tionólfaidh an Comhlacht Comhairleach cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe is gá 
chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.
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 (2) Faoi réir na Coda seo, déanfaidh an Comhlacht Comhairleach rialáil, le buanorduithe 
nó	ar	 shlí	 eile,	 ar	a	nós	 imeachta	 (lena	n-áirítear	a	nós	 imeachta	maidir	 le	cruinnithe	
leictreonacha)	agus	ar	a	ghnó,	lena	n-áirítear	taifead	a	choimeád	ar	a	chruinnithe	agus	ar	
bhreitheanna a thabharfar.

 (3) Féadfaidh an Comhlacht Comhairleach cruinniú a thionól nó a choinneáil ar siúl trí aon 
mheán cumarsáide a úsáid lena bhféadfaidh na rannpháirtithe go léir cloisteáil, agus lena 
bhféadfar, ag an am céanna, iad féin a chloisteáil (dá ngairtear “cruinniú leictreonach” 
san alt seo).

 (4) Maidir le comhalta den Chomhlacht Comhairleach a ghlacfaidh páirt i gcruinniú 
leictreonach, glacfar leis, chun gach críche, go raibh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú.

 (5) 3 is córam do chruinniú den Chomhlacht Comhairleach.

 (6) Féadfaidh an Comhlacht Comhairleach gníomhú d’ainneoin aon fholúntais ina 
chomhaltas, agus ní chuirfear a chuid imeachtaí ó bhail mar gheall ar aon fholúntais den 
sórt sin, ach sin faoi réir córam mar a leagtar amach i bhfo-alt (5) a bheith i láthair.

 (7) Ag cruinniú den Chomhlacht Comhairleach, is é nó is í cathaoirleach an  
Chomhlachta Chomhairligh, arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 45(2), a bheidh 
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú má tá sé nó sí i láthair, ach 
mura mbeidh cathaoirleach an Chomhlachta Chomhairligh i láthair ag cruinniú nó má 
tá	 oifig	 an	 chathaoirligh	 sin	 folamh,	 ansin	 déanfaidh	 na	 comhaltaí	 den	 Chomhlacht	 
Comhairleach a bheidh i láthair ag an gcruinniú duine dá líon a roghnú chun bheith  
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

Leasanna a dhearbhú

51. (1) I gcás go mbeidh leas ábhartha ag comhalta den Chomhlacht Comhairleach in aon ní a 
bheidh le breithniú ag an gComhlacht Comhairleach—

  (a) sula ndéanfar breithniú ar an ní, nochtfaidh sé nó sí don Chomhlacht Comhairleach 
go bhfuil an leas sin aige nó aici agus cén cineál leasa é,

  (b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le tionchar a imirt, ar bhreith 
a bheidh le tabhairt i ndáil leis an ní,

  (c) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt i mbreithniú ar an ní,

  (d) ní bheidh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú nó ag an gcuid sin den chruinniú lena 
mbaineann ar lena linn a phléifear an ní, agus

  (e) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní.

 (2) I gcás go ndéanfar nochtadh don Chomhlacht Comhairleach de bhun an ailt seo, déanfar 
sonraí faoin nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann.

	 (3)	 I	 gcás	 go	 n-éireoidh	 ceist	 ag	 cruinniú	 den	 Chomhlacht	 Comhairleach	 i	 dtaobh	 arbh	
ionann nó nárbh ionann iompar áirithe ag duine, dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus 
mainneachtain ag an duine ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh an duine 
a bheidh i gceannas ar an gcruinniú an cheist a chinneadh, faoi réir fho-alt (4), agus is 
breith chríochnaitheach a bheidh i mbreith an duine sin agus, i gcás go gcinnfear ceist 
den sórt sin amhlaidh, déanfar sonraí faoin gcinneadh a thaifeadadh i miontuairiscí an 
chruinnithe den Chomhlacht Comhairleach.
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 (4) I gcás, ag cruinniú den Chomhlacht Comhairleach, gurb é nó í an duine a bheidh i 
gceannas ar an gcruinniú an comhalta ar ina leith a bheidh ceist lena mbaineann fo-alt 
(3) le cinneadh, ansin roghnóidh na comhaltaí eile a bheidh ag freastal ag an gcruinniú 
duine de na comhaltaí a bheidh i láthair ag an gcruinniú chun bheith i gceannas ar an 
gcruinniú chun an cheist lena mbaineann a chinneadh.

 (5) I gcás gur deimhin leis an Aire, ar an gComhlacht Comhairleach á chur in iúl dó nó di, 
gur sháraigh duine is comhalta den Chomhlacht Comhairleach fo-alt (1), tabharfaidh an 
tAire	breith	maidir	leis	an	mbeart	cuí	(lena	n-áirítear	cur	as	oifig)	a	bheidh	le	déanamh	
i ndáil leis an duine sin agus féadfaidh sé nó sí, más cuí leis nó léi é, an duine sin a 
chur	as	oifig	agus	beidh	an	duine	sin	dícháilithe	ansin	chun	bheith	ina	chomhalta	nó	ina	
comhalta den Chomhlacht Comhairleach.

 (6) San alt seo, déanfar “leas ábhartha” a fhorléiriú de réir alt 2(3) den Acht um Eitic in 
Oifigí	Poiblí,	1995.

Deontais don Chomhlacht Comhairleach agus tacaíocht eile

52.	 (1)	 I	 ngach	bliain	 airgeadais,	 féadfaidh	 an	 tAire	 cibé	 suimeanna	 a	 chinnfidh	an	 tAire,	 le	
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a airleacan don Chomhlacht 
Comhairleach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

 (2) Féadfaidh an tAire—

  (a) faoi réir fho-alt (1), cibé seirbhísí de chineál rúnaíochta agus riaracháin a sholáthar 
don Chomhlacht Comhairleach a theastóidh ón gComhlacht Comhairleach chun a 
fheidhmeanna a chomhall, agus

  (b) a cheadú don Chomhlacht Comhairleach úsáid a bhaint as áitreabh, nó as cibé 
cuid	 d’áitreabh,	 a	 mheasfar,	 tar	 éis	 comh-chomhairliúchán	 idir	 an	 Comhlacht	
Comhairleach agus an tAire, a bheith cuí chun go gcomhlíonfaidh an Comhlacht 
Comhairleach a chuid feidhmeanna.

Tuarascáil bhliantúil an Chomhlachta Chomhairligh

53. (1) Déanfaidh an Comhlacht Comhairleach, tráth nach déanaí ná—

  (a) an 30ú lá d’Aibreán tar éis na chéad bliana féilire iomláine tar éis an lae bunaithe, 
tuarascáil (dá ngairtear “tuarascáil bhliantúil an Chomhlachta Chomhairligh” san alt 
seo) a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna 
le linn na tréimhse ón uair a bunaíodh é, agus

  (b) an 30ú lá d’Aibreán gach bliain dá éis sin, tuarascáil (dá ngairtear “tuarascáil 
bhliantúil an Chomhlachta Chomhairligh” freisin san alt seo) a ullmhú agus a chur 
faoi bhráid an Aire i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna le linn na bliana féilire 
roimhe sin.

 (2) Beidh i dtuarascáil bhliantúil de chuid an Chomhlachta Chomhairligh cibé sonraí (lena 
n-áirítear	na	cuntais	go	léir	is	cuí	agus	is	gnách	ar	an	airgead	a	bheidh	faighte	nó	caite	
aige)	a	chinnfidh	an	Comhlacht	Comhairleach	is	cuí	a	áireamh	sa	tuarascáil	nó	a	ordóidh	
an tAire.
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 (3) A luaithe is indéanta tar éis don Aire tuarascáil bhliantúil de chuid an Chomhlachta 
Chomhairligh	a	fháil,	cuirfidh	sé	nó	sí	faoi	deara	cóip	den	tuarascáil	a	leagan	faoi	bhráid	
gach Tí den Oireachtas.

CUID 8

leasuithe ilghnéitheacha a bhaineann le haiRgeadas

Cáin mhaoine áitiúil a aistriú isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil

54. Leasaítear an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 tríd an alt seo a leanas a chur 
in ionad alt 157:

“157.  (1) Déanfaidh an tAire méid atá comhionann leis an gcáin mhaoine áitiúil a 
íocadh	 isteach	sa	Phríomh-Chiste	 le	 linn	na	mblianta	airgeadais	2014	go	
2017	a	íoc	isteach	sa	Chiste	Rialtais	Áitiúil	as	an	bPríomh-Chiste	(nó	as	a	
thoradh fáis).

 (2) D’ainneoin alt 960D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, déanfaidh na 
Coimisinéirí Ioncaim, i ngach bliain airgeadais dar tosach an bhliain 2018, 
an cháin mhaoine áitiúil a bheidh faighte acu le linn na bliana sin a íoc 
isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil.

 (3) San alt seo, folaíonn ‘cáin mhaoine áitiúil’ aon ús nó pionóis a bheidh íoctha 
ar an gcáin sin.”.

Leasú ar alt 2 d’Acht 1998

55. Leasaítear alt 2 d’Acht 1998—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	 (7),	 trí	 “(seachas	aon	ní	a	 luaitear	 in	alt	5(3)	nó	7(1))”	a	chur	 isteach	 i	
ndiaidh “san Acht seo”,

	 	 (b)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(7):

 “(7A) Féadfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ordachán a thabhairt 
chun críche aon ní a luaitear in alt 5(3) nó 7(1) mar ní is ábhar d’ordachán.”,

   agus

	 	 (c)	 tríd	an	bhfo-alt	seo	a	leanas	a	chur	isteach	i	ndiaidh	fho-alt	(8):

 “(8A) Féadfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ordachán a thabhairt 
lena leasaítear nó lena gcúlghairtear ordachán arna thabhairt aige nó aici 
faoin	Acht	seo	(lena	n-áirítear	ordachán	faoin	bhfo-alt	seo).”.

Leasú ar alt 4 d’Acht 1998

56. (1) Leasaítear alt 4(6) d’Acht 1998—

  (a) trí “Ar an agus ón 1 Eanáir 2018, aon airgead a bheidh faighte” a chur in ionad “Aon 
airgead a bheidh faighte”,

  (b) i mír (a), trí “nó” a scriosadh,
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  (c) i mír (b), trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “1993,”,

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

  “(c) ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ó údaráis áitiúla de réir 
alt 5(2),”,

   agus

	 	 (e)	 trí	“íocfaidh	an	tAire	Iompair,	Turasóireachta	agus	Spóirt	isteach	sa	Phríomh-Chiste	
é.” a chur in ionad “íocfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, de réir 
mar a bheidh, isteach sa Chiste é, seachas airgead arna íoc leis an Aire Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt as an gCiste nó airgead a sholáthraíonn an tOireachtas 
don Aire sin.”.

 (2) D’ainneoin alt 4(6) d’Acht 1998 a leasú faoi fho-alt (1), leanfar den cháin mhótarfheithicle 
go léir nó de na táillí agus de na dleachtanna ilghnéitheacha go léir arna mbailiú ag an 
Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ag gach údarás áitiúil anuas go dtí an 31 
Nollaig 2017, agus an dáta sin san áireamh, a íoc isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil.

Leasú ar alt 5 d’Acht 1998

57. (1) Leasaítear alt 5 d’Acht 1998—

	 	 (a)	 trí	fho-alt	(1)(e)	a	scriosadh,

	 	 (b)	 i	bhfo-alt	(2)—

   (i) trí “ar an agus ón 1 Eanáir 2018” a chur isteach i ndiaidh “eile,”, agus

   (ii) trí “leis an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt” a chur in ionad “isteach sa 
Chiste”,

   agus

	 	 (c)	 i	bhfo-alt	(3)—

   (i) trí “leis an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt” a chur in ionad “isteach sa 
Chiste”, agus

   (ii) trí “Iompair, Turasóireachta agus Spóirt” a chur isteach i ndiaidh “an tAire”.

 (2) Maidir le haon ordachán ón Aire arna thabhairt faoi alt 5 d’Acht 1998—

  (a) leanfaidh sé i bhfeidhm d’ainneoin alt 5 den Acht sin a leasú le fo-alt (1), agus

  (b) féadfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt é a leasú de réir an ailt sin 5.

Leasú ar alt 6 d’Acht 1998

58. Leasaítear alt 6 d’Acht 1998—

	 	 (a)	 trí	fho-alt	(1A)	a	scriosadh,

	 	 (b)	 trí	fho-alt	(2A)	a	scriosadh,

	 	 (c)	 trí	fho-alt	(2AB)	a	scriosadh,
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	 	 (d)	 trí	fho-alt	(2B)	a	scriosadh,

	 	 (e)	 i	bhfo-alt	(2C)—

   (i) i mír (a), trí “31 Nollaig 2017” a chur in ionad “31 Eanáir 2017”,

   (ii) i mír (b)—

    (I) i bhfomhír (i), trí “agus” a chur isteach i ndiaidh “an tráth sin,”,

    (II) i bhfomhír (ii), trí “i gcoitinne.” a chur in ionad “i gcoitinne, agus”, agus

    (III) trí fhomhír (iii) a scriosadh,

    agus

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

	 	“(c)	 Ní	mó	ná	€250	milliún	méid	 iomlán	na	n-íocaíochtaí	uile	a	dhéanfar	
faoi mhír (a).”,

	 	 (f)	 trí	fho-alt	(2CA)	a	scriosadh,	agus

	 	 (g)	 trí	fho-alt	(9)	a	scriosadh.

Leasú ar alt 7 d’Acht 1998

59. (1) Leasaítear alt 7(1) d’Acht 1998 trí “Iompair, Turasóireachta agus Spóirt” a chur isteach 
i ndiaidh “ag an Aire”.

 (2) Maidir le haon ordachán ón Aire arna thabhairt faoi alt 7 d’Acht 1998—

  (a) leanfaidh sé i bhfeidhm d’ainneoin alt 7 den Acht sin a leasú le fo-alt (1), agus

  (b) féadfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt é a leasú de réir an ailt sin 7.

CUID 9

FoRáil idiRthRéimhseach agus leasuithe ilghnéitheacha

Nithe idirthréimhseacha a dhéanann difear d’alt 22 d’Acht Uimh. 2 de 2013

60. (1) Déanfaidh Uisce Éireann cibé leasuithe iarmhartacha ar an bplean muirear uisce, a 
bheidh i bhfeidhm ar theacht i ngníomh d’ailt 53A, 53B, 53C agus 53D (a chuirtear 
isteach le hailt 8, 9, 10 agus 11, faoi seach) d’Acht 2007, is gá chun éifeacht a thabhairt 
do na hailt sin.

 (2) Ní léifear fo-alt (1)	mar	fho-alt	lena	ndéantar,	ar	theacht	i	ngníomh	d’ailt	53A,	53B,	53C	
agus 53D d’Acht 2007—

  (a) a cheangal ar Uisce Éireann plean muirear uisce a chur faoi bhráid an Choimisiúin 
faoi alt 22 d’Acht Uimh. 2 de 2013, nó

  (b) a cheangal ar an gCoimisiún a ordú d’Uisce Éireann plean muirear uisce a ullmhú 
agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoi alt 22(1) d’Acht Uimh. 2 de 2013.
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 (3) Nuair a leasóidh Uisce Éireann an plean seirbhísí uisce faoi fho-alt (1),	cuirfidh	sé	an	
plean a leasaíodh amhlaidh faoi bhráid an Choimisiúin lena cheadú faoi alt 22(8) d’Acht 
Uimh. 2 de 2013.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “plean muirear uisce” an plean muirear uisce arna cheadú ag an 
gCoimisiún faoi alt 22(8) d’Acht Uimh. 2 de 2013.

Leasú ar an Acht Luachála, 2001

61. Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht Luachála, 2001 trí mhír 21 a scriosadh.

Leasú ar alt 70B d’Acht 2007

62. Leasaítear alt 70B d’Acht 2007—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(5),	trí	“ar	feadh	tréimhse	5	bliana”	a	scriosadh,	agus

	 	 (b)	 trí	fho-ailt	(6)	agus	(7)	a	scriosadh.
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