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Is é an Comhchoiste um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí sa Todhchaí a 

d’iarr aighneachtaí ar na ceisteanna seo a leanas- 

 Oiriúnacht chosaint bhunreachtúil a chur ar fáil; 

 An leor an chosaint atá ann faoi láthair de bhun na 

reachtaíochta reatha, na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce 2007-

14 san áireamh, maidir le hUisce Éireann a aistriú ó úinéireacht 

phoiblí; 

 An Riosca maidir le torthaí gan choinne a bhainfeadh le cosaint 

bhunreachtúil, na himpleachtaí do sholáthar de bhun 

grúpscéimeanna agus scéimeanna aonair san áireamh. 

 

1. An tábhacht a bhaineann le fáil a bheith ar uisce. 

Is riachtanas bunúsach é fáil a bheith ar uisce ó thaobh na 

beatha daonna, sláinte agus folláine de. Dá bhrí sin, glactar leis 

gur ceart daonna bunúsach é soláthar uisce agus ba chóir 

soláthar díreach uisce a mheas mar fheidhm bhunúsach de 

chuid stáit ar bith. 

Is féidir togra chun caidreamh atá bunaithe ar an margadh a 

thabhairt isteach i gcomhthéacs uisce a sholáthar a thuiscint 

mar an chéad chéim i dtreo soláthar an uisce an phríobháidiú 

agus a chur ar bhonn tráchtála agus mar sin an chéad chéim 

chun an ceart daonna chun uisce a shrianadh.  

Déanann caidreamh atá ar bhonn tráchtála go príomha 

athmhíniú ar nádúr an uisce mar sheirbhís phearsanta seachas 



mar fóntas nó mar mhaitheas poiblí, seirbhís is féidir a bhaint 

mura féidir íoc aisti. 

Is tátal réasúnach é gurb ionainn an bhagairt seo de bhun an 

tóra ar bhrabús as uisce a sholáthar agus bagairt ar fáil a bheith 

ag an bpobal i gcoitinne ar uisce. 

Is iomaí tír agus cathair a chuaigh chun trioblóide chun a 

soláthar uisce a thabhairt faoi úinéireacht phoiblí ath-uair toisc 

na praghsanna don tomhaltóir a bheith ag éirí as cuimse, ina 

measc sin tá: Páras, Buneos Aires, Kuala Lumpur agus an 

Bholaiv.  

D’ardaigh praghas an uisce ar shaoránaigh Phárais 265% thar 

23 bliain agus shábháil an chomhairle chathrach 35m€ nuair a 

tugadh faoi úinéireacht phoiblí arís an soláthar. Stopadh 

soláthar uisce ar theaghlaigh in Detroit, Michigan, nár fhéad na 

billí iomarcacha a íoc. Sa chás sin fágadh an soláthar uisce in 

úinéireacht phoiblí ach tugadh fo-chonradh do dhreamanna 

príobháideacha. 

 

2. An leor an chosaint atá ann faoi láthair? 

Na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce 2007-14 

Bhunaíodh de bhun an Achta um Sheirbhísí Uisce 2007 (‘Acht 

2007’) údaráis uisce lena limistéir feidhme agus é mar aidhm 

aige comhdhlúthú a dhéanamh ar an reachtaíocht a bhí an uair 

sin ann maidir le seirbhísí uisce agus foráil a dhéanamh maidir 

le ceadúnais a bhronnadh i dtaobh seirbhísí uisce. Foráiltear in 

ailt 31 agus 32, faoi seach, d’fheidhmeanna agus do 

chumhachtaí na n-údarás seirbhísí uisce seo. 



Cruthaíodh de bhun an Achta um Sheirbhísí Uisce 2013 (‘Acht 

2013’) an t-árthach a bhféadfaí na feidhmeanna a cruthaíodh le 

haghaidh na n-údarás seirbhísí uisce faoi Acht 2007 (na 

húdaráis áitiúla) a aistriú chuige. Bunaíodh an t-árthach sin mar 

chuideachta shain-fheidhme faoi theorainn scaireanna de bhun 

Acht na gCuideachtaí 2014. Bheadh an chuideachta nua seo ina 

a fho-chuideachta de chuid Bhord Gáis Éireann (an tan seo: 

Ervia) ar a dtabharfaí Uisce Éireann. Forordaíodh go dtiocfadh 

meamram agus airteagail Uisce Éireann leis an Acht seo. 

Foráladh sa reachtaíocht chomh maith don bhunús dlí faoina 

bhféadfadh Uisce Éireann méadair uisce a chur isteach in ionaid 

chónaithe agus iad a chothabháil. 

Foráladh de bhun an Achta um Sheirbhísí Uisce 2013 (Uimhir 

2)(‘Acht 2013: Uimhir 2’) go príomha le haghaidh aistriú 

feidhmeanna agus maoine ó na húdaráis uisce ar foráladh 

dóibh in Acht 2007 chuig Uisce Éireann faoi ailt 7 agus 10 faoi 

seach. Foráladh de bhun Acht 2013: Uimhir 2 freisin go mbeadh 

an chumhacht ag Uisce Éireann táille a ghearradh as uisce. 

Achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2014 (‘Acht 2014’) chun 

foráil a dhéanamh don riachtanas reachtúil gur gá pobal-

bhreith maidir le togra ar bith a rachadh os comhair ceachtar Tí 

den Oireachtas faoina n-aistreofaí scaireanna Eriva ón Aire 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (‘an tAire’) agus ón Aire 

Airgeadais. Foráladh le hAcht 2014 freisin d’uasmhéid ar 

mhuirir uisce agus do dheontas agus inter alia do bhunú fóram 

poiblí um uisce. 

 

 



3. Oiriúnacht Chosaint Bhunreachtúil 

(i) Is é an Bunreacht an mheicníocht dlí oiriúnach chun 

príobháidiú a chosc go héifeachtach toisc go bhfuil an 

Rialtas faoi cheangal aige agus ní féidir é a athrú gan toiliú 

Mhuintir na hÉireann. 

(ii) Aithníonn Réamhrá an Bhunreachta go dtagann gach 

údarás ón bPobal. Is é an Pobal, an mhuintir, ó cheart a 

chinneann an beartas poiblí ar deireadh. 

(iii) Tá fáil ar uisce riachtanach don tsláinte phoiblí. Is bagairt 

thromchúiseach don rochtain sin ar uisce é príobháidiú. Is 

í an t-aon mheicníocht dhlíthiúil atá againn a chinnteodh 

go mbeadh cosc ar Rialtas dul síos an bóthar seo chun 

aimhleasa an Phobail ná toirmeasc bunreachtúil faoina 

mbeadh freagracht shoiléir ar an Rialtas as úinéireacht, 

bainistíocht agus cothabháil an chórais uisce phoiblí. 

 

4. An Riosca maidir le torthaí gan choinne a bhainfeadh le 

cosaint bhunreachtúil 

Fónann toibreacha príobháideacha do thithe aonair de ghnáth 

agus ní bhíonn siad ceangailte leis an soláthar uisce poiblí. 

Bíonn siad faoi úinéireacht phríobháideach agus ní bhíonn siad 

faoi rialú ag an Rialtas faoin Rialacháin an Aontais Eorpaigh 

(Uisce Óil) 2014. 

Chun críoch fóirdheontais, sainmhínítear grúpscéim uisce mar  

Scéim chun soláthar príobháideach uisce chuig dhá theach 

nó chuig líon níos mó tithe ó chomhfhoinse nó foinse 

choiteann agus le córas coiteann dáileacháin. 



Chomh fada lenár n-eolas cuireadh tús le grúpscéimeanna uisce 

sna 1950í agus is ann dóibh toisc nach síneann an soláthar uisce 

poiblí chomh fada le ceantair áirithe tuaithe toisc dlús íseal 

daonra. 

Ba réiteach níos fearr é cead á deonú ag údaráis áitiúla go 

mbunófaí grúpscéimeanna príobháideacha uisce chun freastal 

ar bhallraíocht áirithe. 

Bíonn dhá chineál grúpscéimeanna ann de ghnáth: Iadsan a 

bhfuil a bhfoinse uisce phríomháideach féin acu agus iadsan a 

fhaigheann a gcuid uisce ón gcóras poiblí.  

Ní chuirfidh an leasú bunreachta molta isteach ar cheachtar 

cineál acu mar tá an infrastrúchtúr atá riachtach don dá chineál 

faoi úinéireacht phríobháideach cibé acu ag comharchumann, 

cuideachta nó iontaobhas agus tá ballraíocht sna scéimeanna 

faoi rialú ag conarthaí príobháideacha. Nuair is mian le 

grúpscéim a bheith mar chuid den chóras soláthar uisce poiblí, 

féadfaidh siad iarratas a dhéanamh chuige sin faoi Acht 2007. 
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