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Is é seo an dara Tuarascáil Bhliantúil 
ón gComhlacht Comhairleach Uisce 
(an CCU), a chlúdaíonn an tréimhse 
ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

Ráiteas ón 
gCathaoirleach

Paul McGowan Cathaoirleach



Bunaíodh an CCU in 2018 mar chomhlacht 
neamhspleách stáit. Tá dhá phríomhról ag an 
CCU. Is é an chéad ról ná tuairisc a thabhairt 
ar cé chomh maith agus atá Uisce Éireann ag 
feidhmiú agus is é an dara ról ná cabhrú le 
muinín an phobail in Uisce Éireann a mhéadú.

Ullmhaíonn an CCU tuarascálacha ráithiúla 
ar Uisce Éireann don Oireachtas. Leagann an 
tuarascáil seo amach dearcadh na cuideachta 
ar cé chomh maith agus atá Uisce Éireann 
ag feidhmiú i gcoinne a phlean maoinithe 
straitéisigh. Féachann an CCU leis an bhfaisnéis 
a chur i láthair ina thuarascálacha ag úsáid 
teanga shimplí, saor ó bhéarlagair, chomh 
fada agus is féidir, ar mhaithe le soiléire agus 
simplíocht tuisceana..

Le linn 2020 d’fhoilsigh an CCU trí thuarascáil 
ráithiúla: 

 Tuarascáil Ráithiúil CCU 1 de 2020

 Tuarascáil Ráithiúil CCU 2 de 2020

 Tuarascáil Ráithiúil CCU 3 de 2020

Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl d’Uisce 
Éireann, don Choimisiún um Rialáil Fóntais, 
An Fóram Uisce agus an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil as na hiarrataí éagsúla 
ar fhaisnéis a rinne an CCU a chomhlíonadh 
le linn 2020 agus do na comhlachtaí, na 
gníomhaireachtaí agus na ranna eile a thacaigh 
an CCU ina chuid oibre thar an tréimhse.

Chuaigh COVID 19 i bhfeidhm ar obair an CCU 
in 2020, go sonrach nuair a tugadh comhairle 
dó oibríochtaí a fhoirceannadh nuair a bhí 
foireann rúnaíocht an CCU le haistriú chun rianú 
teagmhálacha oibríochtaí. Cé nár tharla sé seo 
sa deireadh, níor lú an tionchar a bhí ag an staid 
seo ar an gclár oibre.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na 
comhaltaí boird eile as an obair luachmhar agus 
fairsing a rinne siad ó bunaíodh é.

Is mian liom freisin mo bhuíochas a chur in iúl 
don Rúnaíocht CCU as a dtacaíocht agus a 
gcuid oibre crua thar ceann an Chomhlachta.

D’fhaomh baill an CCU an tuarascáil seo an 20 
Aibreán 2021.

Paul McGowan 
Cathaoirleach

2021
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Bunaíodh an CCU ar an  
1 Meitheamh 2018.

Achoimre Feidhmiúcháin

Is é cuspóir an CCU comhairle a thabhairt don 
Aire maidir le bearta is gá chun trédhearcacht 
agus cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú; 
agus chun tuairisc a thabhairt, ar bhonn ráithiúil 
go Coiste Oireachtais ar fheidhmíocht Uisce 
Éireann i gcur i bhfeidhm a Phlean Maoinithe 
Straitéisigh.

Roghnaíodh sraith táscairí feidhmíochta chun 
ionadaíocht a dhéanamh ar ghníomhaíocht 
Uisce Éireann maidir le comhlíonadh a 
fheidhmeanna. Déantar sonraí maidir leis na 
táscairí seo a chomhordú agus a fhoilsiú mar 
chuid de thuarascálacha ráithiúla an CCU 
chun faisnéis a sholáthar faoi fheidhmíocht. 
Tá an fhaisnéis seo ábhartha d’Uisce na 
hÉireann féin, chun a fheidhmíocht féin a rianú 
le himeacht ama, ach freisin chun tuilleadh 
eolais a thabhairt don Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil & Oidhreachta agus don Oireachtas ar 
fheidhmíocht Uisce Éireann.

Tá feidhmeanna an CCU leagtha amach i gCuid 
a Seacht den Acht um Sheirbhísí Uisce 2017 
ar féidir leis a fheiceáil ar shuíomh gréasáin 
Leabhar Reachtanna na hÉireann:  
http://www.irishstatutebook.ie

Is doiciméad poiblí é Plean Maoinithe 
Straitéiseach Uisce Éireann agus tá sé ar fáil ar 
shuíomh gréasáin Uisce Éireann: www.water.ie

Ullmhaítear gach tuarascáil don Oireachtas 
agus foilsítear é ar shuíomh gréasáin an CCU:  
www.wateradvisorybody.ie
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Forordaítear ballraíocht an 
CCU go reachtúil ar a laghad 
cúigear.

Ballraíocht an CCU

Tugann na baill cheaptha saineolas éagsúla 
dá gcuid oibre ar an CCU lena n-áirítear rialáil, 
dlí, tomhaltóir, iniúchadh agus comhshaoil. Ag 
deireadh 2020 bhí cúigear ball boird ar an CCU. 
D’éirigh Tom Collins as a phost mar ionadaí An 
Fóram Uisce agus tháinig Dónal Purcell ina áit 
ar an 6 Samhain 2020.

Is iad seo a leanas na baill reatha agus a dátaí 
ceapacháin:

Ceaptha Deireadh an téarma

Cathaoirleach Paul McGowan 01/06/2018 31/05/2023

Baill Miriam McDonald 14/12/2018 13/12/2023

Martin Sisk 14/12/2018 13/12/2023

Michelle Minihan 28/11/2019 31/05/2023

Dónal Purcell 06/11/2020 31/05/2023

Tom Collins 28/11/2019 Téarma dar críoch 
06/11/2020
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Beathaisnéisí Ball

Paul McGowan Cathaoirleach

Miriam McDonald

Martin Sisk






Paul McGowan, Cathaoirleach
Dátaí Téarma: 1 Meitheamh 2018 - 31 Bealtaine 2023

D’fhóin an Dr McGowan mar Choimisinéir leis an gCoimisiún um Rialáil 
Fóntais ó 2013 agus d’fhóin sé mar Chathaoirleach idir Feabhra 2017 
agus Feabhra 2020.

I measc a a phríomhfhreagrachtaí laistigh den CRF tá rialáil uisce agus 
sábháilteacht fuinnimh. Thosaigh Paul le CRU i 2000 agus i measc na 
róil a bhí aige roimhe seo bhí Stiúrthóir Sábháilteachta, Stiúrthóir na 
Margaí Fuinnimh Uile-Oileáin, Ceannasaí Sinsearach Gáis agus Anailísí 
(i Rialachán Gáis agus i Margaí Leictreachais).

Sula ndeachaigh sé isteach san CRU, d’oibrigh Paul roimhe seo sna 
hearnálacha ola & gáis amach ón gcósta, oideachais agus tógála 
amach ón gcósta.

Miriam McDonald
Dátaí Téarma: 14 Nollaig 2018 - 13 Nollaig 2023

Stiúrthóir Margaíochta / Speisialtóir Feabhais Custaiméirí gairmiúil 
agus ardchumasach í Iníon McDonald, a bhfuil taithí aici. D’oibrigh sí i 
raon tionscal éagsúil ó sheirbhísí gairmiúla chuig gnó go gnó (B2B). Tá 
saineolas ar leith aici i réimse na bhfóntas a d’oibrigh mar Cheannasaí 
Bainistíochta Custaiméirí,, BSL agus mar Speisialtóir Cumarsáide do 
SEAI ar thrialacha náisiúnta fuinnimh agus gáis. Ina theannta sin, chuir 
sí le roinnt cuideachtaí i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh, in-
athnuaite agus inbhuanaitheacht.

Martin Sisk
Dátaí Téarma: 14 Nollaig 2018 - 13 Nollaig 2023

Tá céim Bhaitsiléara dlí ag an Uasal Sisk agus is aturnae é de réir 
gairme. Tar éis dó a bheith ag obair roimhe seo do na Coimisinéirí 
Ioncaim, chaith sé an chuid is mó dá ghairm bheatha i rialáil airgeadais 
agus ar shlí eile mar Chláraitheoir na gCumann Cairdiúil agus ina 
dhiaidh sin mar oifigeach sinsearach i mBanc Ceannais na hÉireann. 
D’fhóin sé roimhe seo mar Chathaoirleach ar Vhi um Chúram Sláinte 
agus tá sé ina chathaoirleach ar Údarás Maoirseachta Iniúchta agus 
Cuntasaíochta na hÉireann faoi láthair (IAASA). Tá Martin ina bhall de 
Bhord de chomhair chreidmheasa na hÉireann freisin.
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Beathaisnéisí Ball

Michelle Minihan

Dónal Purcell

Tom Collins






Michelle Minihan
Dátaí Téarma: 28 Samhain 2019 - 31 Bealtaine 2023

Thosaigh an Dr. Minihan leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
i mí Aibreáin 2018, áit a dtéann sí i gceannas ar an bhFoireann Uisce Óil 
laistigh den Oifig um Fhorfheidhmiú Comhshaoil. Tá sé de fhreagracht 
ar Michelle as rialáil Uisce Éireann, ag cinntiú go gcomhlíonann cáilíocht 
an uisce óil a sheachadtar tríd an soláthar poiblí i bPoblacht na hÉireann 
riachtanais reachtaíochta.

Tá an Dr. Minihan ina bhall den Ghrúpa Saineolaithe Uisce Óil an AE agus 
d’oibrigh sé ar athmhúnlú na Treorach um an Uisce Óil.

Tar éis dí a PhD a chríochnú i gCeimic in Ollscoil Luimnigh, tá an Dr. Minihan 
ag obair sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí sula dtéann siad 
isteach in Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, áit ar oibrigh sí le breis 
agus 10 mbliana d’aois i róil éagsúla.

Dónal Purcell
Dátaí Téarma: 06 Samhain 2020 - 31 Bealtaine 2023

Tá céim Bhaitsiléara Eolaíochta agus Oideachais ag Dónal Purcell. D’oibrigh 
sé i réimsí an oideachais, na forbartha áitiúla, an rialtais áitiúil agus faoi 
láthair tá sé an ceannasaí feidhmiúcháin faoi láthair le an Fóram Uisce.

Bunaíodh an Fóram Uisce mar chomhlacht reachtúil i Meitheamh 2018 
chun rannpháirtíocht agus díospóireacht geallsealbhóirí a éascú ar 
shaincheisteanna a bhaineann le huisce mar acmhainn, cáilíocht uisce, 
saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar chustaiméirí Uisce Éireann agus 
saincheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm na Creat-Treorach Uisce. Is 
éard atá sa Fhóram ná 26 ionadaí ó raon leathan eagraíochtaí a bhfuil naisc 
dhíreacha acu le saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht an uisce.

Tom Collins
Dátaí Téarma: 28 Samhain 2019 - 06 Samhain 20200

Tá an tOllamh Tom Collins ina Chathaoirleach ar an bhFóram Uisce agus 
ar an gCathaoirleach Bunaithe ar Ollscoil Ollscoile is Déanaí agus is Mó na 
hÉireann. Is iar-Ollamh Oideachais é in Ollscoil Mhá Nuad inar sheirbheáil 
sé freisin mar Déan Dhámh na nEolaíochtaí Sóisialta agus Leas-Uachtarán. 
Roimh seo, 2001-2006, bhí sé i gceannas in Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan.

Comhlacht Comhairleach Uisce | Tuarascáil Bhliantúil 2020
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Tá triúr de na baill den 
CCU lena n-áirítear an 
cathaoirleach ball de bhrí 
oifige, rud a chiallaíonn nach 
bhfaigheann siad táille.

Táillí

Is é an táille bhliantúil is iníoctha leis na 
comhaltaí sin den CCU dlite táille € 5,985.00.

Cuireann an CCU an prionsabal “Tuarastal 
amháin do Dhuine amháin” i bhfeidhm maidir 
le táillí ball a íoc le haghaidh fostaí sa tseirbhís 
phoiblí na hÉireann.

Íoctar caiteachais taistil agus cothabhála 
a thabhaítear ag rátaí caighdeánacha na 
státseirbhíse. Tá na rátaí is infheidhme in 
2020 ar fáil ag HTTPS: //www.revenue.ie/en/
employing-people/ Fostaí-Costais / Taisteal-
agus-chothabháil / index.aspx

Soláthraítear tábla a liostóidh tinreamh 
comhaltaí ag cruinnithe an CCU in 2020 in 
Aguisín 1.

Ba mhaith leis an CCU a bhuíochas a chur in 
iúl d’fhoireann Rúnaíocht CCU as a gcuid oibre 
agus tacaíochta crua in 2020.
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Reáchtáil an CCU naoi gcruinniú  
in 2020.

Gníomhaíochtaí

Foilsítear miontuairiscí na gcruinnithe seo ag 
www.waterudvisory.ie

Tháinig an CCU le chéile le roinnt comhlachtaí 
agus gníomhaireachtaí in 2020 lena n-áirítear 
Uisce Éireann agus Rannán Uisce an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

In 2020, d’fhoilsigh an CCU trí thuarascáil 
maidir lena fheidhm chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm a Phlean 
Maoinithe Straitéisigh ag Uisce Éireann:

 Tuarascáil ráithiúil CCU 1 de 2020

 Tuarascáil ráithiúil CCU 2 de 2020

 Tuarascáil Ráithiúil CCU 3 de 2020

Tuarascáil ráithiúil  
CCU 1 de 2020
Ba é seo an dara tuarascáil ráithiúil a d’fhoilsigh 
an CCU maidir lena fheidhm maidir le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
Uisce Éireann dá phlean maoinithe straitéisigh. 
Mar chuspóir an CCU chun comhairle a 
thabhairt don Aire maidir le bearta is gá chun 
trédhearcacht agus cuntasacht Uisce Éireann 
a fheabhsú; agus chun tuairisc a thabhairt 
ar bhonn ráithiúil don Choiste Oireachtais ar 
fheidhmíocht Uisce Éireann i gcur i bhfeidhm 
a Phlean Maoinithe Straitéisigh, roghnaíodh 
sraith táscairí feidhmíochta chun ionadaíocht 
a dhéanamh ar ghníomhaíocht Uisce Éireann 
maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna.

Déantar sonraí maidir leis na táscairí seo 
a chomhordú agus a fhoilsiú mar chuid de 
thuarascálacha ráithiúla an CCU chun faisnéis 
oibiachtúil a sholáthar maidir le feidhmíocht.

Tá an fhaisnéis seo ábhartha d’Uisce Éireann 
féin, chun a fheidhmíocht féin a rianú le 
himeacht ama, ach freisin chun tuilleadh 
eolais a thabhairt don Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil & Oidhreachta agus don Oireachtas ar 
fheidhmíocht Uisce Éireann.

Comhlacht Comhairleach Uisce | Tuarascáil Bhliantúil 2020
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Tá na torthaí seo a leanas ón tuarascáil faoi deara:

Sceitheadh - le haon bheart, tá ráta sceite na 
hÉireann do-ghlactha agus ní mór é a bheith ina 
fhócas d’Uisce Éireann amach anseo. Leanfaidh an 
CCU ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar an 
leibhéal a bhaineann le huisce gan chuntas ’ go dtí 
deireadh na bliana seo go dtí go ndéanann Uisce 
Éireann a méadrach sceite nua ar fáil le haghaidh 
measúnaithe.

An scéim Chéad Deisigh (First Fix) - tá titim i líon 
na ndeisiúchán sceite a cuireadh i gcrích faoin 
scéim Chéad Deisigh ó lár 2016. Mar sin féin, beidh 
dliteanas i leith na muirir úsáide iomarcacha do 
theaghlaigh intíre a thabhairt isteach go déanach i 
2020 le chéad bhillí a eisiúint in 2022. Táthar ag súil 
go spreagfaidh sé seo do chustaiméirí chun leas a 
bhaint as an scéim agus go mbeidh líon níos airde 
de deisiúcháin sceite a bhaint amach sa todhchaí.

Liosta Gníomhaíochta Feabhais (Uisce) - Tá 
na saincheisteanna ag Gléasra Cóireála Uisce 
Léim an Bhradáin lé leochaileacht soláthar uisce 
Bhaile Átha Cliath, atá macasamhlaithe freisin 
ar fud na tíre. Leanann an CCU a bheith i gceist 
go n-infheistíonn Uisce Éireann i gcleachtais 
acmhainne, athléimneachta agus oibriúcháin chun 
feabhas leanúnach a sheachadadh ar cháilíocht 
agus ar shlándáil an tsoláthair uisce.

Liosta Ceantair Uirbeach Tosaíochta (fuíolluisce) 
- Tugann an CCU dá aire agus glacann sé leis 
an tuairim na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil nach bhfuil Éire ag tabhairt aghaidh ar 
na heasnaimh ina bhonneagar cóireála fuíolluisce 
ag luas tapa go leor. Tá an tuairim seo aibhsithe 
arís, le déanaí, ag an GCC.

Naisc seirbhíse luaidhe - Tá sé mar aidhm ag 
Uisce Éireann gach píobán luaidhe taobh poiblí 
a bhaint faoi 2026, agus tá spriocanna sonracha 
leagtha síos sa chomhthéacs sin. Is mian leis an 
CCU a fheiceáil go gcríochnófar an sprioc luaidhe 
taobh poiblí ag, ar a laghad, an spriocdháta 2026 
atá leagtha amach ag Uisce Éireann ina luaidhe i 
bplean maolaithe uisce óil.

Ráta Athsholáthair Príomhlíonra (le haghaidh 
príomhlíonra uisce) - cé go bhfuil ráta 
athsholáthair príomhlíonra Uisce Éireann de 0.33% 
laistigh de raon atá inchomparáide le heintitis eile 
dá samhail, aontaíonn an CCU leis an gCoimisiún 
chun dearcadh fóntais a rialáil go gcaithfidh ráta 
athsholáthair Uisce Éireann a bheith níos airde toisc 
gur dóigh go mbeidh bonneagar Uisce Éireann níos 
sine agus i riocht níos measa ar an meán. 

Comhlíonadh foriomlán le táscairí 
micribhitheolaíochta le haghaidh uisce óil 
- go ginearálta, tugann an CCU faoi deara 
go bhfuil comhlíonadh na gcaighdeán 
micribhitheolaíochta ard.

Fógra uisce a fhiuchadh - Nuair a ghlac Uisce 
Éireann i gceannas ar sholáthairtí uisce in 2014 
shocraigh sé sprioc chun deireadh a chur le 
gach Fógra uisce a fhiuchadh a bhí i bhfeidhm 
ag an am sin. Baineadh an sprioc seo amach 
agus cé nach bhfuil aon spriocanna sonracha 
sa todhchaí leagtha amach, tá Uisce Éireann 
ag obair chun leanúint ar aghaidh ag laghdú 
líon na ndaoine a ndéanann Fógraí uisce 
a fhiuchadh orthu. Mar sin féin, tugann an 
CCU faoi deara nach nglactar le Fógra uisce 
a fhiuchadh gearrthéarmacha a ghabháil i 
gcónaí trí scrúdú a dhéanamh ar an daonra 
atá fágtha ar Fhógra uisce a fhiuchadh ag 
deireadh an ceathrú cuid. Is léir é seo i R4 2019, 
áit ar gearradh dhá Fógra uisce a fhiuchadh 
ghearrthéarmacha ar an ionad cóireála uisce 
Léim an Bhradáin. Ba é seo an Fógra uisce a 
fhiuchadh is mó a fhorchuirtear in Éirinn, le níos 
mó ná 600,000 tomhaltóir tionchar.

Comhlíonadh cóireála fuíolluisce uirbigh 
(UWWT); Gléasraí le Gníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil Scaoileadh Ceadúnais 
- Ar an iomlán, tá comhlíonadh le haghaidh 
cóireála fuíolluisce uirbigh an-íseal. Is féidir le 
níos mó ná leath den 75% neamhchomhlíonadh 
a chur i leith ionad cóireála fuíolluisce amháin - 
an gléasra ag An Rinn, Baile Átha Cliath.

Teagmhála Éasca - tá scóir sástachta 
custaiméirí do na trí bliana go dtí 2017 ar 
threocht aníos, agus mar sin is cúis díomá é 
titim i bhfeidhmíocht Uisce Éireann a fheiceáil in 
2018. Tá an CCU ag súil le hUisce Éireann chun 
a fheidhmíocht a fheabhsú i gcoinne an táscaire 
seo sa todhchaí.

Bainistíocht Gearán Custaiméirí Uisce Éireann 
- Tá sé léirithe ag Uisce Éireann feidhmíocht 
mhaith i gcoinne na méadrach seo agus tá sé 
gar d’aidhm luaite Uisce Éireann ina “Phlean 
Straitéiseach Seirbhísí Uisce” chun réiteach a 
réiteach (nó gur thug tú breac-chuntas ar na 
céimeanna a glacadh i dtreo réiteach) 100% de 
na gearáin laistigh de chúig lá oibre

Ar fáil go hiomlán ag www.wateradvisorybody.ie
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Tuarascáil Ráithiúil CCU 
2 de 2020
Sa dara tuarascáil ráithiúil an CCU ar 2020 agus 
comóradh a chéad fhoilseacháin, léiríonn an 
tuarascáil ar phríomhthéamaí atá ag teacht chun 
cinn ar fheidhmíocht na n-uiscí Éireannacha agus 
a mheasann moltaí don Aire agus don Oireachtas 
araon, ag teacht le feidhmeanna reachtúla. 
Glacann an CCU an deis freisin chun machnamh 
a dhéanamh ar thionchar na Covid-19 agus an 
triomach in 2020.

Tá na torthaí seo a leanas ón tuarascáil faoi deara:

Sceitheadh - ní mór sceitheadh a bheith ina 
fhócas d’Uisce Éireann sa todhchaí. Admhaíonn 
Uisce Éireann go bhfuil sceitheadh óna “líonraí 
soláthair uisce ag leibhéil neamh-inghlactha agus 
go maith os cionn noirm idirnáisiúnta”. Tá an méid 
‘uisce gan chuntas’ ard agus tá méadú tagtha go 
seasta thar an tréimhse 2016 - 2018. Is toradh é an 
laghdú ar “gan údar le haghaidh uisce” as 2018 go 
2019 ar mheascán d’uisce na hÉireann a bheith in 
ann úsáid uisce agus gníomhaíochtaí laghdaithe 
sceite Uisce Éireann a rangú i rith na bliana. 
Tugann an figiúr do 2019 léiriú níos fearr ar an 
méid uisce atá caillte le sceitheadh. Leis an rolladh 
amach as a chóras bainistíochta sceite, leanfaidh 
Uisce Éireann ar aghaidh ag feabhsú conas a 
mheastar agus a thuairiscíonn caillteanais uisce a 
eascraíonn as sceitheadh ar a líonra.

An scéim Chéad Deisigh (First Fix) - Amhail 
an Ráithe 2 2019 Bhí thart ar 15,000 deisiúchán 
sceite críochnaithe ag Uisce Éireann agus bhí 
thart ar 43,000 deisiúchán sceite críochnaithe ag 
custaiméirí. Measann Uisce Éireann go bhfuil an 
scéim shábháil beagnach 150 milliún lítear uisce in 
aghaidh an lae suas go dtí deireadh ráithe 2 2019. 

Ceadaíodh Uisce Éireann maoiniú breise don 
scéim Chéad Deisigh thar thréimhse rialaithe na 
gCoimisinéirí Ioncaim le teacht, ó 2020 go 2024.
Tá an táscaire feidhmíochta seo a léiríonn titim 
leanúnach agus díomách i líon na ndeisiúchán 
sceite a cuireadh i gcrích faoin scéim ó lár 2016. Tá 
sé seo ag teacht le fionraí agus deireadh a chur le 
muirir uisce tí faoi dheireadh. Má thabharfar isteach 
na muirir úsáide iomarcacha (a bhfuiltear ag súil go 
dtabharfar isteach é in 2021 - moill mar gheall ar 
COVID-19) do chustaiméirí a spreagadh chun leas 
a bhaint as an scéim agus táthar ag súil go mbeidh 
líon níos airde deisiúcháin sceite a bhaint amach 
amach anseo.

Liosta Gníomhaíochta Feabhais (Uisce) - Tá plean 
gníomhaíochta i bhfeidhm ag Uisce Éireann chun 
na soláthairtí uisce óil atá san áireamh faoi láthair 
ar an liosta gníomhaíochta leasúcháin a leigheas. 
Déanfaidh tuarascálacha CCU amach anseo 
monatóireacht ar dhul chun cinn Uisce Éireann chun 
na spriocanna atá leagtha síos acu a chomhlíonadh

Seachain na 53 soláthairtí uisce sin trí na 
nuashonruithe ráithiúla ar an liosta gníomhaíochta 
leasúcháin. Déanfaidh an CCU monatóireacht freisin 
ar líon na soláthairtí uisce óil nua a chuirtear ar an 
liosta in aon ráithe.

Liosta Ceantair Uirbeach Tosaíochta (fuíolluisce) 
- is é tuairim na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil go bhfuil an luas ag a bhfuil Uisce 
Éireann ag socrú oidhreacht na n-easnamh i 
ndramhaíl na hÉireann Ní leor bonneagar cóireála 
uisce agus tá moill arís agus arís eile maidir le 
cóireáil a sholáthar do go leor ceantar.

 Níor chomhlíon 19 Bailte agus Cathracha Móra 
caighdeáin an Aontais Eorpaigh atá leagtha síos 
chun an comhshaol a chosaint.

 Leanfaidh 33 baile agus sráidbhaile ar aghaidh le 
séarachas amh a urscaoileadh tar éis 2021 toisc 
nach mbeidh gléasra cóireála fuíolluisce fós acu.

 Níl pleananna gníomhaíochta ceartaitheacha 
ag 23 ceirtleáin a theastaíonn chun cabhrú 
lenár n-oibleagáidí treorach réime uisce a 
chomhlíonadh.

Naisc seirbhíse luaidhe - Faoi ghnáth imthosca 
tá súil ag an CCU chun athsholáthar leanúnach a 
dhéanamh ar sheirbhísí luaidhe mar atá leagtha 
amach in Uisce Éireann i bplean maolaithe uisce óil.

Ráta athsholáthair príomhlíonra (le haghaidh 
príomhphíopaí uisce) - in 2018 agus 2019, tá 
méadú tagtha ar ráta athsholáthair príomhlíonra 
Uisce Éireann. 
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Tháinig Uisce na hÉireann in ionad 407 km de 
phríomhlíonra uisce in 2018 agus 333km in 2019. Is 
ionann é seo agus 1.2% de líonra Uisce Éireann. Ba 
é an meánráta athsholáthair ná 155 bliain in 2018 
agus 189 bliain in 2019. Is méadú suntasach é seo i 
gcomparáid leis an ráta uair amháin gach 301 bliain 
in 2017.

Comhlíonadh foriomlán le táscairí 
micribhitheolaíocha le haghaidh uisce óil - tá 
comhlíonadh micribhitheolaíoch, go ginearálta, 
an-ard. Go ginearálta, tugann an CCU faoi 
deara go bhfuil comhlíonadh na gcaighdeán 
micribhitheolaíochta ard mar atá léirithe i bhFíor 11, a 
thaispeánann go bhfuil comhlíonadh níos mó ná 99% 
sa tréimhse 2014 - 2019. Léiríonn torthaí do 2019 
go raibh 99.91% de na samplaí comhlíonta leis an 
gcaighdeán do 99.91% de na samplaí E.coli.

Fógra uisce a fhiuchadh - tá laghdú tagtha ar 
líon na ndaoine ar fhógraí uisce a fhiuchadh ag 
deireadh gach ráithe, le linn 2020. Mar sin féin, ní 
léiríonn sé seo an pictiúr iomlán. Thar na sé cheathrú 
deireanach, bhí tionchar ag formhór mór na ndaoine 
ar fhógraí uisce a fhiuchadh ar feadh níos mó ná 
30 lá. Tugann an CCU dá aire go bhfuil imní air go 
leanfaidh na treochtaí maidir le fógraí fadtéarmacha 
uisce a chuir an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil a aibhsiú agus leanfaidh sé ar aghaidh 
ag déanamh monatóireachta ar dhul chun cinn 
Uisce Éireann lena chinntiú go bhfanfaidh uisce a 
fhiuchadh i bhfeidhm le haghaidh tréimhse ama 
chomh gearr agus is féidir.

Comhlíonadh cóireála fuíolluisce uirbigh (UWWT); 
Gléasraí le Gníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil Scaoileadh Ceadúnais - Ar an iomlán, 
tá comhlíonadh an-íseal ach tá méadú tagtha ar 
chéatadán na gceantar uirbeach a chomhlíonann 
a gcaighdeáin cheadúnais. Is féidir le níos mó ná 
leath den 75% neamhchomhlíonadh a chur i leith 
ionad cóireála fuíolluisce amháin - an gléasra ag 
An Rinn, Baile Átha Cliath. Tá sé de chumas ag 
déileáil leis na saincheisteanna neamhchomhlíonta 
sa ghléasra seo feabhas suntasach a chur ar an ráta 
comhlíonta foriomlán. Cé go bhfeabhsóidh cáilíocht 
an uisce dramhaíola cóireáilte mar go n-oibríonn an 
t-uasghrádú ag An Rinn, ní mheastar go dtosóidh 
sé ag freastal ar na caighdeáin riachtanacha go dtí 
deireadh 2022 ar a luaithe. Tá imní ar an CCU gur 
leathnaigh Uisce Éireann an fráma ama arís agus 
arís eile chun cóireáil a sholáthar do go leor de na 
bailte agus na sráidbhailte nach bhfaigheann aon 
chóireáil fuíolluisce agus go leanfaidh 33 limistéar ag 
scaoileadh fuíolluisce gan chóireáil tar éis 2021

Ar fáil go hiomlán ag www.wateradvisorybody.ie

Uarascáil Ráithiúil  
CCU 3 de 2020
Sa tuarascáil seo, leagann an CCU béim ar athruithe 
ar chúig cinn de na táscairí feidhmíochta. Tugann 
sé dá aire go gcaithfidh Uisce Éireann a chinntiú go 
bhfuil plean gníomhaíochta i bhfeidhm chun gach 
ceann de na soláthairtí uisce óil atá san áireamh 
faoi láthair ar an Liosta Gníomhaíochta Feabhais a 
leigheas. Chomh maith leis sin aibhsítear é an imní 
leis an easpa dul chun cinn ag Uisce Éireann le linn 
2020 chun naisc luaidhe a athsholáthar, gan mórán 
dul chun cinn ar an táscaire feidhmíochta seo le 
linn 2020.

Tá na torthaí seo a leanas ón tuarascáil faoi deara:

Liosta Gníomhaíochta Feabhais (Uisce) - 
Caithfidh Uisce Éireann a chinntiú go bhfuil plean 
gníomhaíochta i bhfeidhm chun gach ceann de na 
soláthairtí uisce óil atá ar an Liosta Gníomhaíochta 
Feabhais a athshlánú. Déanfaidh tuarascálacha 
CCU amach anseo monatóireacht ar dhul chun 
cinn Uisce Éireann chun na spriocanna atá 
leagtha síos acu chun na 51 soláthairtí uisce sin 
a leigheas trí nuashonruithe ráithiúla ar an Liosta 
Gníomhaíochta Feabhais. Déanfaidh an CCU 
monatóireacht freisin ar líon na soláthairtí uisce óil 
nua a chuirtear ar an liosta in aon ráithe.

Naisc seirbhíse luaidhe - Tugann an CCU dá 
aire imní faoin easpa dul chun cinn a rinne 
Uisce Éireann le linn 2020 chun naisc luaidhe 
a athsholáthar. In ainneoin na moilleanna gan 
choinne mar gheall ar Covid-19, ciallaíonn tionchar 
na srianta seo i dteannta le sprioc laghdaithe 
Uisce Éireann cheana féin ar athsholáthar nasc 
luaidhe le linn na Tréimhse Rialaithe Ioncaim 3 
bliana nach ndearnadh mórán dul chun cinn ar an 
táscaire feidhmíochta seo le linn 2020. 
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Faoi ghnáthchúinsí tá an CCU ag súil le 
hathsholáthar leanúnach a dhéanamh ar sheirbhísí 
luaidhe go dtí an dáta críochnaithe 2026.

Fógra uisce a fhiuchadh - Thar na seacht gceathrú 
deireanach, bhí tionchar ag formhór na ndaoine a 
bhí ar fhógraí uisce a fhiuchadh ar feadh níos mó 
ná 30 lá. Tugann an CCU dá aire imní leanúnach 
na treochtaí maidir le fógraí uisce a fhiuchadh 
fadtéarmacha a leag an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil béim orthu. Leanfaidh sé ar 
aghaidh ag déanamh monatóireachta ar dhul chun 
cinn Uisce Éireann sa réimse seo agus a chinntiú 
go bhfanfaidh fógraí uisce a fhiuchadh i bhfeidhm 
chomh gearr le tréimhse ama agus is féidir.

Teagmhála Éasca - Fáiltíonn an CCU roimh 
fheidhmíocht fheabhsaithe Uisce Éireann in 
aghaidh gach ceithre mhéadracht “Teagmhála 
Éasca” in 2019 i gcomparáid le 2018. Tá súil 
ag an CCU go leanfaidh Uisce Éireann chun a 
fheidhmíocht a fheabhsú i gcoinne an táscaire seo 
amach anseo.

Bainistíocht Gearán Custaiméirí Uisce Éireann 
- Léirigh Uisce Éireann feidhmíocht mhaith i 
gcoinne na méadrach bainistíochta gearán ó 
chustaiméirí agus tá sé gar d’aidhm luaite Uisce 
Éireann ina “Phlean Straitéiseach um Sheirbhísí 
Uisce” chun réiteach a fháil (nó céimeanna a 
glacadh chun cinn i dtreo réiteach) 100% de na 
gearáin laistigh de chúig lá oibre. Bhí titim bheag 
ann in 2019 in Ráta freagartha Uisce Éireann 
le gearáin ó chustaiméirí neamhthí a eisítear 
cinneadh deiridh laistigh de dhá mhí. Tá súil ag an 
CCU ar Uisce Éireann a fheidhmíocht a fheabhsú i 
gcoinne an táscaire seo amach anseo.

Cóireáil fuíolluisce uirbigh - maidir le “Cóireáil 
Dramhuisce Uirbeach 2019” an Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil, tugann an CCU 
faoi deara go háirithe go bhfuil na caighdeáin 
éigeantacha atá leagtha síos sa Treoir maidir le 
Cóireáil Dramhuisce Uirbeach agus gurbh é an 
spriocdháta deiridh chun na caighdeáin seo a 
chomhlíonadh ná 2005. Ba é Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, a sheirbheálfaidh ionad cóireála 
An Rinn, ceann de na réimsí nár chomhlíon na 
caighdeáin agus léirigh an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil imní faoi leith seo toisc 
go dtáirgeann sé beagnach leath (44 %) d’uisce 
fuíolluisce na hÉireann. Níl an cumas ag an 
ngléasra An Rinn an t-uisce dramhaíola go léir a 
fhaigheann sé a chóireáil go héifeachtach.

Mar sin féin, tugann an CCU faoi deara go bhfuil 
an gléasra á uasghrádú faoi láthair agus is é 
an dáta críochnaithe a bhfuiltear ag súil leis le 
haghaidh gach oibreacha uasghrádaithe ag an 
ngléasra 2025.

Leanann sé ar aghaidh le dearcadh an CCU 
go dteastaíonn gníomhaíocht shuntasach 
agus leanúnach agus feabhsú an bhonneagair 
uisce óil agus fuíolluisce, go háirithe i réimsí na 
n-sceitheadh, deisiúcháin príomhlíonra agus 
cóireáil fuíolluisce.

Ar fáil go hiomlán ag www.wateradvisorybody.ie
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Gníomhaíochtaí eile

Cruinnithe
Bhuail an CCU le hUisce Éireann ar an 11 
Meitheamh 2020 agus 4 Meán Fómhair 2020.

Tugadh cuireadh d’Uisce Éireann chuig cruinniú 
mhí an Mheithimh ag an CCU chun nuashonrú 
foriomlán a sholáthar le béim ar Covid 19 agus 
na tionchair ar a phlean gnó agus seachadadh 
plean maoinithe straitéiseach, lena n-áirítear 
oibríochtaí, comhlíonadh rialála, clár Capex 
agus ioncam / airgeadas.

D’fhreastail Uisce Éireann ansin ar an gcruinniú 
CCU Meán Fómhair a chur i láthair ar an dul 
chun cinn foriomlán agus nuashonrú ar an 
athbhreithniú ar Uisce Éireann

Plean Maoinithe Straitéisí i Ráithe 3, an dara 
tonn de Covid-19 agus an triomach 2020 a chur 
san áireamh.

Bhuail an CCU leis an Rannán Uisce an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta ar an 9 
Iúil 2020.

Phléigh siad an Clár don Rialtas agus 
dheimhnigh siad nach mbeadh tionchar aige ar 
fheidhmeanna uisce. Pléadh an tionchar agus 
an freagra ar Covid 19 mar aon le seachadadh 
clár iomlán Uisce Éireann. Ar deireadh, tugadh 
forbhreathnú ar an nGrúpa Monatóireachta ar 
Aschuir don CCU.

Leanfaidh an CCU ar aghaidh ag bualadh le 
páirtithe leasmhara tábhachtacha nuair is féidir, 
i gcomhthéacs Covid 19.

Athbhreithniú ar Nósanna 
Imeachta Soláthair Uisce 
Éireann
Cuireadh tús le hathbhreithniú ar phróiseas 
soláthair Uisce Éireann. D’aontaigh na comhaltaí 
go mbeidh na trí réimse seo a leanas mar 
bhonn le hobair an CCU:

 Tá beartais agus nósanna imeachta soláthair 
iomchuí i bhfeidhm ag Uisce Éireann;

 Tá beartais agus nósanna imeachta 
bainistíochta conarthaí soláthair iomchuí ag 
Uisce Éireann;

 Tá beartais agus nósanna imeachta iomchuí 
infheistíochta caipitil / pleanála soláthair i 
bhfeidhm ag Uisce Éireann.

D’admhaigh na comhaltaí go bhfuil an CRU ag 
déanamh athbhreithnithe faoi láthair ar Chlár 
Infheistíochta Caipitil Uiscí na hÉireann. Maidir 
leis seo d’aontaigh na comhaltaí go ndíreodh 
obair an CCU ar an gcéad dá réimse ar dtús 
agus go ndéanfadh sé machnamh ar an tríú 
limistéar nuair a dhéantar athbhreithniú an CRU 
a chur i gcrích.

Chuir Uisce Éireann nóta nuashonraithe ar fáil a 
chlúdaíonn dul chun cinn a ndréacht-thuarascáil 
Soláthair Chéim 1. Reáchtáil na Comhaltaí 
plé ar seo agus d’aontaigh sé a thabhairt 
faoi deara agus trácht a chur ar fáil nuair a 
bheidh tuarascáil iomlán curtha ar fáil. Ba 
chóir go mbeadh sé seo mar chuid den rannóg 
tráchtaireachta don chéad tuarascáil ráithiúil 
de 2021. De réir mar a shocraíonn an CCU na 
téarmaí tagartha don Tuarascáil Soláthair agus 
Ernst & Young ag déanamh an athbhreithnithe, 
aontaíodh chun cuireadh a thabhairt dóibh 
chuig an gcruinniú CCU 2021 Eanáir chun na 
torthaí na tuarascála a mhíniú.
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Tuarascáil Bhliantúil CCU
Foilsíodh an chéad Tuarascáil Bhliantúil ar 
an CCU i Márta 2020 agus thuairiscigh sé ar 
na sonraí go léir ó bunaíodh an CCU ar an 1 
Meitheamh 2018 go Nollaig 2019 mar atá leagtha 
amach san Acht um Sheirbhísí Uisce 2017.

Seoladh é chuig an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta.

Suíomh gréasáin
Sheol an CCU a shuíomh gréasáin i Meán 
Fómhair 2019. Cuirtear doiciméadú cabhrach 
cosúil le tuarascálacha ráithiúla agus an 
Tuarascáil Bhliantúil leis le haghaidh rochtain 
phoiblí. Tá sonraí na cuideachta , na mball, na 
gcruinnithe agus conas teagmháil a dhéanamh 
linn ar an láithreán gréasáin. Is é an láithreán 
gréasáin an príomhfhoinse faisnéise ar an CCU. 
In 2020, tháinig 959 úsáideoir nua ar shuíomh 
gréasáin an CCU rochtain a fháil ar an suíomh, 
den chuid is mó as Éirinn, an Ríocht Aontaithe 
agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá. Is úsáideoirí 
ar ais iad 21% d’úsáideoirí. 

Rannpháirtíocht le meáin 
shóisialta
D’ardaigh na huimhreacha úsáideoirí ar shuíomh 
gréasáin CCU le scaoileadh gach tuarascáil 
ráithiúil CCU, le cúnamh ón Twitter eisiúintí tríd 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Aonad 
Cumarsáide Oidhreachta. Gabhaim buíochas le 
CCU an tAonad Cumarsáide as a gcúnamh. 

Na Meáin Náisiúnta
D’oibrigh an CCU chun feasacht an phobail 
a mhéadú faoi obair agus spriocanna na 
cuideachta. Le gach scaoileadh ráithiúil, chuir 
an CCU an tuarascáil chun cinn go náisiúnta 
le cúnamh ó pháirtí caidrimh phoiblí. Tá na 
tuarascálacha agus a bpríomhtheachtaireachtaí 
le feiceáil sa phreas náisiúnta agus sa raidió ar 
roinnt ócáidí.
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Tacaíonn Rúnaíocht leis 
an CCU le comhionann 
lánaimseartha 2.90. 
Soláthraíonn na baill foirne 
seo tacaíocht don CCU mar 
chuid dá gcuid oibre, mar 
aon le dualgais eile.

Acmhainní

Soláthraíonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
& Oidhreacht don fhoireann. Ba é buiséad an 
CCU in 2020 ná € 220,000.

Caiteachas 2020
Ba é an caiteachas CCU ón dáta bunaithe 1 
Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020 ná € 18,498.32.

Measann na comhaltaí an ráiteas caiteachais 
a bheith ina radharc fíor agus cothrom ar 
chaiteachas an CCU ó bunaíodh é.

  Caiteachas   Méid

Táillí Ball (ÁSPC san áireamh) €13,292.70

Taisteal & Cothabháil €973.98

Dearadh Suíomh Gréasáin €9,495.60

Foilsitheoireacht Deisce / Preas Ráiteas €4,132.60

Costais eile (Costais Ilghnéitheacha) €99.04

Iomlán €18,498.32
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Member 09/01/ 
2020

07/02/ 
2020

12/03/ 
2020

22/05/ 
2020

11/06/ 
2020

09/07/ 
2020

04/09/ 
2020

01/10/ 
2020

07/12/ 
2020

Iomlán

Paul 
McGowan

Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá 9

Miriam 
McDonald

Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá 9

Martin  
Sisk

Tá Níl Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá 8

Michelle 
Minihan

Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá Tá 9

Dónal 
Purcell

NA NA NA NA NA NA NA NA Tá 1*

Tom  
Collins

Tá Níl Tá Níl Tá Tá Tá NA NA 5*

Aguisín 1

*Thosaigh Tom Collins mar ionadaí An Fóram Uisce agus tháinig Dónal Purcell ina áit an 6 Samhain 2020.
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Aguisín 2

Téarmaí Tagartha
Bunaíodh an Comhlacht Comhairleach Uisce 
(CCU) faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2017 
le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018. Ghlac an 
CCU le córas rialachais chorparáidigh de 
réir an chleachtais is fearr. De réir an Achta 
um Sheirbhísí Uisce 2017 an CCU tá sé 
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Is é cuspóir an doiciméid seo téarmaí tagartha 
an CCU a leagan amach. Cheadaigh na 
baill na téarmaí tagartha seo (“TT”) ar an 
5 Deireadh Fómhair 2018. Beidh na TT seo 
mar ábhar athbhreithnithe tar éis an dá bhall 
neamhspleácha den chorp a cheapadh.

1. Ballraíocht
 Is éard a bheidh sa CCU 5 chomhalta 

atá déanta suas d’fhostaí ón gCoimisiún 
um rialáil fóntais (“CRU”), fostaí ón 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
(“EPA”), ionadaí ón An Fóram Uisce (AFU “), 
gach duine arna cheapadh ag an Aire agus 
2 bhall arna gceapadh tríd an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí (“PAS”).

 Níl de cheart ag ach baill den CCU freastal 
ar chruinnithe Boird. Mar sin féin, i gcás 
nach bhfuil ball buan den CCU ar fáil 
chun freastal ar chruinniú, féadfaidh an 
comhalta sin malartach a ainmniú óna 
n-eagraíochtaí faoi seach chun freastal ina 
n-áit. Sa chás go bhfuil malartach á ainmniú 
ag an gCathaoirleach chun freastal air / 
uirthi ina áit, ní mór do bhall buan den CCU 
cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú. 
Féadfar cuireadh a thabhairt d’fhoireann 
na Rúnaíochta agus do dhaoine aonair eile 
freastal ar aon chruinniú ar fad nó cuid d’aon 
chruinniú, mar is cuí nó riachtanach.

 Beidh ceapacháin ar an CCU ar feadh 
tréimhse suas le 5 bliana, a d’fhéadfadh a 
bheith síneadh le haghaidh tréimhse bhreise 
amháin suas le 5 bliana.

 I gcás ina dtiocfaidh oifig an Chathaoirligh 
folamh, ainmneoidh an tAire duine de 
chomhaltaí an CCU chun cathaoirleacht 
a dhéanamh ar a chruinnithe go dtí go 
gceapfaidh an tAire cathaoirleach.

2. Rúnaíocht CCU
 Cinnteoidh Rúnaíocht an CCU go 

bhfaigheann na comhaltaí faisnéis agus 
páipéir go tráthúil chun breithniú iomlán 
agus go cuí ar na saincheisteanna.

 Tá an Rúnaíocht freagrach freisin as 
ionduchtú foirmiúil bhaill nua CCU a 
ionduchtú agus meantóireacht a eagrú do 
bhaill nuair is gá le tacaíocht ó chomhaltaí 
an Bhoird ball de bhrí oifige mar is cuí.
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3. Feidhmeanna Reachtúla an CCU
 Tá an creat reachtúil a rialaíonn an CCU 

leagtha amach i gCuid 7 den Acht um 
Sheirbhísí Uisce 2017. San Acht sin, 
foráiltear le halt 43 (3) go mbeidh an 
Comhlacht Comhairleach neamhspleách 
i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. Tá 
feidhmeanna substainteacha an CCU 
leagtha amach in alt 44, atá:

a) Comhairle a thabhairt don Aire ar na 
bearta is gá chun trédhearcacht agus 
cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú ar 
mhaithe le muinín an phobail in Uisce 
Éireann a mhéadú;

b) Tuarascáil a thabhairt, ar bhonn ráithiúil, 
chuig an gCoiste ar fheidhmíocht Uisce 
Éireann i gcur i bhfeidhm a phlean gnó 
go háirithe maidir leis an méid seo a 
leanas:

a. Seachadadh bonneagair agus laghduithe 
sceite;

b. Laghdú costais agus feabhsuithe 
éifeachtúlachta;

c. Feabhsuithe ar cháilíocht an uisce, lena 
n-áirítear deireadh a chur le Fógraí uisce 
a fhiuchadh;

d. Polasaithe Soláthair, Luach Saothair agus 
Foirne; agus

e. Freagrúlacht do riachtanais na bpobal 
agus na fiontraíochta.

 Agus na feidhmeanna atá leagtha amach 
thuas á gcur i gcrích aige, beidh an CCU 
ag brath a mhéid is féidir ar aschuir / 
tuarascálacha reatha an EPA, AFU agus CRU 
chun a thuarascálacha a thiomsú. Chun é 
seo a éascú, foráiltear leis an reachtaíocht 
gur chóir go ndéanfadh an CCU, chomh 
fada agus atá sé comhsheasmhach le 
comhlíonadh a fheidhmeanna, an comhar 
riaracháin a dhaingniú idir é agus an CRU, 
an EPA, Ervia, Uisce Éireann agus An Fóram 
Uisce. Sa chomhthéacs sin is féidir leis an 
CCU socruithe a dhéanamh, de réir mar is cuí, 
ó am go ham leis na comhlachtaí seo chun -

 Comhoibriú a éascú i gcomhlíonadh 
fheidhmeanna faoi seach na 
gcomhlachtaí sin a mhéid a bhaineann 
siad le hUisce Éireann;

 Seachain dúbailt na hoibre ag an CCU 
agus na comhlachtaí eile sin;

 A chinntiú go gcomhoibríonn na 
comhlachtaí eile sin lena chéile is 
fearr a chuireann feidhmíocht CCU a 
fheidhmeanna chun cinn; agus

 Comhsheasmhacht a chinntiú idir cinntí a 
dhéanann na comhlachtaí sin agus iad ag 
iarraidh trédhearcacht agus cuntasacht 
Uisce Éireann a fheabhsú.

4. Freagrachtaí Tuairiscithe
 Ar bhonn ráithiúil, tabharfaidh an CCU 

tuarascáil don Choiste Oireachtais chuí 
ar fheidhmíocht Uisce Éireann ar chur i 
bhfeidhm a phlean gnó.

 Ullmhóidh an CCU, tráth nach déanaí ná 
an 30ú lá d’Aibreán tar éis na chéad bliana 
féilire iomláine tar éis an lae bunaithe, 
tuarascáil bhliantúil an CCU agus a chur faoi 
bhráid an Aire. Beidh an tuarascáil bhliantúil 
maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an 
CCU le linn na tréimhse ó bunaíodh é, agus 
an 30ú lá d’Aibreán i ngach bliain ina dhiaidh 
sin cuir isteach tuarascáil bhliantúil maidir 
le comhlíonadh a fheidhmeanna le linn na 
bliana féilire roimhe sin. Ní mór don Aire an 
tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí 
den Oireachtas.

5. Feidhmeanna eile an CCU
 Coinneoidh an CCU athbhreithniú ar 

fhorbairtí rialachais chorparáidigh (lena 
n-áirítear Nithe a bhaineann le Eitic) 
a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don 
chomhlacht stáit, agus é mar aidhm a 
chinntiú go leanfaidh a bheartais agus 
cleachtais rialachais chorparáidigh de bheith 
ag teacht le dea-chleachtas.

 Cinnteoidh an CCU go gcloítear leis na 
prionsabail agus na forálacha atá leagtha 
amach sa Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (agus aon chóid rialachais 
chorparáidigh eile a bhaineann leis).
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6. Feidhmeanna a Fheidhmiú
 Féadfaidh an CCU cibé foghrúpaí a bhunú 

is gá chun cuidiú leis i gcomhlíonadh a 
dhualgas. Féadfaidh siad baill nach bhfuil 
baill den CCU a bheith san áireamh má tá 
scileanna speisialaithe ag teastáil. Sa chás 
go bhfuil foghrúpa bunaithe:

 Déanfar na téarmaí tagartha a shonrú 
i scríbhinn agus faofa ag an CCU agus 
déanfar athbhreithniú orthu go bliantúil;

 Ceapfaidh an CCU, ar ainmniúchán an 
Chathaoirligh, a chomhaltaí;

 Gheobhaidh an CCU tuarascálacha ón 
bhfoghrúpa a léiríonn gníomhaíocht a 
dhéanann an Grúpa;

 Cuirfear gach prótacal a bhaineann le 
hoibriú an CCU i bhfeidhm ar fho-ghrúpa; 
agus

 Déanfar nótaí ar chruinnithe foghrúpa a 
scaipeadh ar gach ball den CCU.

7. Córam
 Trí chomhalta a bheidh sa chóram is gá 

chun gnó a dhéanamh. Beidh cruinniú go cuí 
tionóil den CCU ag a bhfuil córam i láthair 
inniúil a fheidhmiú go léir nó aon cheann 
de na húdaráis, cumhachtaí agus discréidí 
infheidhmithe ag an CCU.

8. Údarás
 Faoi réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 

2017, beidh na cumhachtaí sin go léir ag an 
CCU riachtanach nó fóirsteanach chun a 
fheidhmeanna a chomhlíonadh.
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