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1 Réamhrá 

Is cúis mhór imní é cáilíocht an aeir ar fud an domhain agus meastar go bhfuil sé ar cheann 

de na rioscaí comhshaoil is mó ar shláinte an duine. Ó bhí na 1990í ann, léiríodh i dtaighde 

leighis naisc idir truailliú aeir agus tionchair ghearrthéarma agus fhadtéarma ar an tsláinte, 

lena n-áirítear tinneas cinn, deacrachtaí análaithe, greannú súile, riochtaí riospráide ag dul in 

olcas agus leibhéil níos mó maidir le strócanna, ailse agus galar riospráide agus 

cardashoithíoch. 

Léirítear i dtuarascáil na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, Cáilíocht an Aeir san Eoraip 

20201 go raibh nasc idir 1,300 mortlaíocht anabaí agus truailliú ó mhínábhar cáithníneach 

(PM2.5) in Éirinn sa bhliain 2018. Sonraítear sa tuarascáil chéanna 16,200 Bliain Saoil a 

Cailleadh, rud a léiríonn mortlaíocht i bhfad níos luaithe i gcás na mbásanna sin.  

Aithnítear breosla soladach a rialú mar mhodh chun dul i ngleic leis seo. Léirítear i dtaighde 

go bhfaigheann thart ar 350 duine níos lú bás gach bliain ó cuireadh an “cosc ar ghual 

toiteach” i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath in 1990, agus tá laghdú tagtha ar mhortlaíocht 

chardashoithíoch, cheirbreashoithíoch agus riospráide i measc an phobail i gcoitinne.  

Ach córas rialála níos forleithne a thabhairt isteach chun réimse leathan breoslaí soladacha 

a chur san áireamh, d’fhéadfaí cáilíocht an aeir a fheabhsú ar mhaithe le gach duine. Má 

dhéantar é seo, beidh Éire in ann na treoirlínte níos déine de chuid na hEagraíochta 

Domhanda Sláinte (EDS) a bhaint amach, seachas teorainneacha an AE maidir le 

hastaíochtaí a chomhlíonadh.  

Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán poiblí seo: 

 na buntáistí a bhaineann le cur chuige náisiúnta i leith breosla soladach a rialú a 

mheas; 

 cé na breoslaí soladacha nach mór a rialú a chinneadh; 

 plé a dhéanamh ar conas ba chóir na breoslaí seo a rialú; agus 

 amlíne chuí a leagan amach chun aon rialachán nua a chur i bhfeidhm. 

Cé gur gairm ar aighneachtaí a chabhróidh le forbairt na rialachán nua atá sa 

chomhairliúchán go príomha, beidh rannpháirtíocht phoiblí níos leithne nach mbeidh chomh 

foirmiúil céanna i gceist leis freisin.  

                                                
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2168 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2168
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2 Achoimre ar an gComhairliúchán  

Tá Clár an Rialtais tiomanta don chéad Straitéis um Aer Glan a fhoilsiú, lena n-áirítear an 

cosc ar ghual biotúmanach (“toiteach”) a leathnú go dtí bailte nua agus, thar théarma an 

Rialtais, bogadh i dtreo cosc iomlán ar fud na tíre le go mbeidh teacht ag daoine i ngach áit 

sa tír ar na buntáistí comhshaoil agus sláinte atá i gcathracha agus i mbailte na tíre cheana 

féin.  

Tá Gual Toiteach á rialú i gceantair ar leith, ar a dtugtar Limistéir ar Bheagán Deataigh, ó 

tugadh limistéir dá leithéid isteach den chéad uair i mBaile Átha Cliath sna 1990í. Bhí an 

beart beartais seo an-éifeachtach maidir le cáilíocht an aeir a fheabhsú agus chonacthas 

tionchair ar shláinte na ndaoine sna limistéir seo. Cuireadh sonraí breise ar fáil ón gCóras 

Monatóireachta Náisiúnta um Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh (AAMP) agus ó 

thionscadail thaighde mhaoinithe de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 

áfach, agus léiríonn sé seo a oiread agus a chuireann breoslaí soladacha eile, amhail móin 

agus adhmad fliuch, le hardleibhéil áitiúla d’ábhar cáithníneach agus de thruailleáin eile le 

linn shéasúr an téimh.  

Tarraingítear aird i dTuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) 2020 

ar Cháilíocht an Aeir gurb é breosla soladach chun tithe a théamh príomhfhoinse an ábhair 

cháithnínigh atá níos lú agus níos contúirtí. Droch-cháilíocht aeir is cúis le básanna anabaí, 

agus measann an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil gurb é is cúis le 1,300 bás anabaí 

in Éirinn in 2017. Léiríonn sé seo an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na roghanna a 

dhéanaimid maidir lenár dtithe a théamh ar ár sláinte féin agus ar shláinte ár dteaghlach 

agus ár bpobal. 

Is léir go gcaithfimid dul i ngleic anois le gach foinse den truailliú aeir a thagann ón teascóg 

chónaithe. Tá an páipéar comhairliúcháin seo á fhoilsiú roimh an Straitéis um Aer Glan chun 

tuairimí a fháil i dtaca le feidhmiú náisiúnta na rialachán a chuirtear i bhfeidhm ar ghual 

biotúmanach (‘toiteach’) faoi láthair, agus chun bonn eolas a chur faoi fhorbairt na srianta 

rialála cuí le haghaidh breoslaí soladacha cónaithe eile.  

Dírítear sa chomhairliúchán seo ar cheist an truaillithe aeir arb é dó na mbreoslaí soladacha 

le haghaidh téamh cónaithe is cúis leis, lena n-áirítear ionchuir dhifriúla na mbreoslaí 

éagsúla i dtruailliú aeir agus conas ba chóir iad a rialú amach anseo. Léiríonn an 

comhairliúchán go dtabharfar tuilleadh rialachán agus rialacháin níos cuimsithí chun tosaigh 

sa réimse seo ar aon dul le Clár an Rialtais. Cuireann an comhairliúchán seo deis ar fáil do 

gach páirtí ceisteanna agus ionchur sa phróiseas a phlé a luaithe is féidir, agus roghanna 

eile a phlé de réir mar is cuí.  
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Cuirfidh an comhairliúchán seo bonn eolais faoi chur chuige cuimsitheach náisiúnta rialála a 

fhorbairt maidir le breosla soladach a dhó chun tithe a théamh. 

3 Comhthéacs 

Mar fhreagra ar fhadhbanna tromchúiseacha leanúnacha an toitcheo i mBaile Átha Cliath, 

tugadh cosc ar ghual biotúmanach (an cosc ar ghual “toiteach”) a dhíol, a mhargú agus a 

dháileadh isteach i Meán Fómhair 1990. Rinneadh é seo trí An tAcht um Thruailliú Aeir, 

1987 (Breoslaí a Mhargú, a Dhíol agus a Dháileadh) Rialacháin, 1990 (S.I. Uimh. 123 de 

1990). 

Bhí an-rath ar an gcosc seo maidir le truailliú aeir a laghdú i mBaile Átha Cliath, agus 

léirítear i dtaighde go bhfuair thart ar 350 duine níos lú bás roimh am sa phríomhchathair 

mar gheall ar an gcosc seo. Tar éis rath an choisc i mBaile Átha Cliath, cuireadh i bhfeidhm i 

gCorcaigh (1995) é agus leathnaíodh go dtí 39 ceantar uirbeach eile ar fud na tíre é trí na 

hAchtanna seo a leanas: An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 (Breoslaí a Mhargú, a Dhíol agus 

a Dháileadh) Rialacháin, 1998, An tAcht um Thruailliú Aeir (Breoslaí Sainithe a Mhargú, a 

Dhíol, a Dháileadh agus a Dhó) Rialacháin 2012, agus An tAcht um Thruailliú Aeir (Breosla 

Sainithe a Mhargú, a Dhíol agus a Dháileadh) Rialacháin 2020 de réir Thábla 1 thíos: 

Tábla 1: Cathracha agus bailte ina bhfuil limistéir ar bheagán deataigh, agus an bhliain a tugadh na limistéir isteach 

Baile An Bhliain a Tugadh na 

Limistéir Isteach 

Baile Átha Cliath 1990 

Corcaigh 1995 

An tInbhear Mór, Droichead Átha, Dún Dealgan, Luimneach, Loch 

Garman 

1998 

Cill Droichid, Gaillimh, Léim an Bhradáin, an Nás, Port Láirge 2000 

Bré, Cill Chainnigh, Sligeach, Trá Lí 2003 

Baile Átha Luain, Ceatharlach, Cluain Meala, Inis 2011 

Na Clocha Liatha, Leitir Ceanainn, an Muileann gCearr, an Uaimh, 

Droichead Nua, Port Laoise, Cill Mhantáin (agus Ráth Naoi) 

2013 

Maigh Nuad 2015 

Cill Dhéagláin, Béal an Átha, Carraig Thuathail, Caisleán an 

Bharraigh, an Cabhán, Cóbh, Inis Córthaidh, Cill Airne, an Longfort, 

Mala, Mainistir na Corann, Trá Mhór, Tulach Mhór 

2020 (1 Meán Fómhair) 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1987/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1987/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1987/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/si/118/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/si/118/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/si/326/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/si/326/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/260/made/en/print#:~:text=No.-,260%2F2020%20%2D%20Air%20Pollution%20Act%20(Marketing%2C%20Sale%2C,Fuels)%20(Amendment)%20Regulations%202020&text=%E2%80%9CIris%20Oifigi%C3%BAil%E2%80%9D%20of%2024th%20July%2C%202020.&text=1.,)%20(Amendment)%20Regulations%202020.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/260/made/en/print#:~:text=No.-,260%2F2020%20%2D%20Air%20Pollution%20Act%20(Marketing%2C%20Sale%2C,Fuels)%20(Amendment)%20Regulations%202020&text=%E2%80%9CIris%20Oifigi%C3%BAil%E2%80%9D%20of%2024th%20July%2C%202020.&text=1.,)%20(Amendment)%20Regulations%202020.
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Mórchathracha agus bailte/ceirtleáin uirbeacha ina mbíonn breis agus 10,000 duine ina 

gcónaí ann atá sna ceantair seo, agus cuireadh an cosc i bhfeidhm le hIonstraim Reachtúil. 

Chomh maith le hobair a dhéanamh chun ár gcuid spriocanna diana atá ina gceangal dlí a 

bhaint amach maidir le hastaíochtaí a laghdú faoi 2020 agus 2030, tá an Rialtas tiomanta 

faoi Chlár an Rialtais do bhogadh i dtreo cosc iomlán ar ghual toiteach ar fud na tíre.  

Cé gur cuireadh an cosc ar “ghual toiteach” i bhfeidhm ar dtús mar fhreagra ar eachtraí 

toitcheo i mBaile Átha Cliath sna 1980í agus 1990í, scrúdaíodh i dtaighde eolaíoch ina 

dhiaidh sin tionchair an truaillithe aeir ar shláinte na ndaoine, go háirithe tionchair an 

mhínábhair cháithnínigh. 

D’aithin an EDS go bhfuil truailliú aeir trí chéile, agus ábhar cáithníneach go háirithe, ar 

cheann de na cúiseanna le hailse i ndaoine.2,3 Léirítear san fhianaise is déanaí go mbíonn 

tionchair an truaillithe aeir ar an tsláinte níos fairsinge (féach Fíor 1) ná mar a tuigeadh 

roimhe seo. Cé go bhfuil aithne againn ar fad ar chineálacha truaillithe aeir atá níos 

infheicthe, amhail deatach ó thinte guail, tugtar le fios i bhfianaise nua go bhfuil cineálacha 

dofheicthe truaillithe aeir, amhail mínábhar cáithníneach (dá dtagraítear le PM in éineacht le 

huimhir chun eolas a thabhairt faoi mhéid an cháithnín, amhail PM2.5), go bhfuil siad chomh 

díobhálach céanna dár sláinte le cineálacha truaillithe aeir atá níos infheicthe, ar a laghad.  

Bíonn nasc idir droch-cháilíocht aeir agus drochimpleachtaí sláinte, sa ghearrthéarma (tinnis 

ghéara shealadacha, deacrachtaí análaithe, nó greannú súile) agus san fhadtéarma 

(riochtaí ainsealacha leanúnacha, lena n-áirítear asma, feidhm ae laghdaithe, agus galar 

cardashoithíoch).  

Fíor 1: Achoimre ar Thionchair Shláinte an Truaillithe Aeir – an Ghníomhaireacht Eorpach 

Comhshaoil (2020) 

                                                
2
 An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse (IARC), 2012, Preaseisiúint 

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf 
3
 WHO, 2013, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/health-impacts-of-air-pollution/view
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/health-impacts-of-air-pollution/view
https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
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Tá na naisc idir cáilíocht an aeir agus na tionchair níos leithne ar shláinte an duine, amhail ar 

fhorbairt chognaíoch (Zhang et al., 2018) agus ar mheabhairshláinte (Braithwaite et al., 

2019), á léiriú i dtaighde a bhíonn ag dul i méid i gcónaí. Léiríodh i dtaighde a rinneadh in 

Éirinn le déanaí na tionchair dhiúltacha ar shláinte mhuintir na hÉireann (Carthy et al., 2020; 

Quintyne et al., 2020). 

Téann na tionchair dhiúltacha seo ar an tsláinte i bhfeidhm ar an duine féin agus ar an 

ngeilleagar. Chomh maith le básanna anabaí, truailliú aeir is cúis le neamhláithreacht ón 

obair, táirgiúlacht laghdaithe, níos mó caiteachais ar chógais, agus níos mó daoine ag dul 

isteach san ospidéal. 

Cuirtear measúnú ar cháilíocht an aeir in Éirinn sa bhliain 2019 ar fáil sa Tuarascáil is 

déanaí de chuid GCC ar Cháilíocht an Aeir, a foilsíodh i Meán Fómhair 2020. Bhí luachanna 

le haghaidh na láithreán líonra ar fad faoi luach teorann bliantúil an AE nach mór d’Éirinn 

cloí leis, ach sháraigh siad treoirluachanna níos déine EDS i gcás roinnt truailleán ag 

láithreáin aonair. 

Cuireann Innéacs Cháilíocht an Aeir le haghaidh Sláinte (ICAS) faisnéis suas chun dáta ar 

fáil ar cháilíocht an aeir thart ar roinnt suíomhanna in Éirinn agus tugtar le fios ann an 

bhféadfadh tionchar a bheith ag cáilíocht an aeir ar shláinte na saoránach áitiúil nó nach 
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bhféadfadh. Cuirtear léarscáil ar fáil ar shuíomh gréasáin GCC4 a thaifeadann cáilíocht 

reatha an aeir agus uasdátaítear idir gach dhá agus cúig nóiméad í. 

Léirítear i dtaighde go bhféadfadh ionchur na móna agus an adhmaid i leibhéil an ábhair 

cháithnínigh san aer thart orainn a bheith suntasach. Tá sé tábhachtach, dá bharr sin, na 

buntáistí sláinte a d’fhéadfaí a bheith ann dá leathnófaí rialacháin go dtí breoslaí soladacha 

cónaithe eile a phlé.  

Chun tuilleadh léitheoireachta a fháil ar nádúr, leibhéil agus tionchair an truaillithe aeir, téigh 

go dtí:  

- Innéacsanna agus Tionchair Shláinte Cháilíocht an Aeir de chuid FSS: 
https://www.epa.ie/pubs/reports/air/quality/hsereportonairqualityindices.html  

- Truailliú an Aeir Chomhthimpeallaigh: Tionchair Shláinte (EDS) 
- Stáisiúin Mhonatóireachta Fíor-ama: www.airquality.ie  
- Tuarascálacha mionsonraithe, anailís, taighde agus tuarascálacha ar cháilíocht an 

aeir ag: https://www.epa.ie/air/quality/reports/ 
- Tionscadal Sapphire, a rangaigh foinsí an ábhair cháithnínigh, anseo 

  

                                                
4
 Léarscáil Innéacs Cháilíocht an Aeir le haghaidh Sláinte 

 

https://www.epa.ie/pubs/reports/air/quality/hsereportonairqualityindices.html
https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
http://www.airquality.ie/
https://www.epa.ie/air/quality/reports/
https://www.epa.ie/pubs/reports/research/air/research318.html
http://www.epa.ie/air/quality/
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4 Rialacháin Náisiúnta a Fhorbairt 

Tá creat reachtaíochta reatha ann, a bunaíodh faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987, chun 

truailliú aeir ó théamh cónaithe na mbreoslaí soladacha a laghdú. Rinneadh é seo trí 

fhorbairt na rialachán reatha a choisceann díol, margú, dáileadh agus dó breoslaí sainithe in 

Limistéir ar Bheagán Deataigh.  

 

Forbróidh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide rialacháin nua ina ndéanfar na 

nithe seo a leanas: 

 rialáil na mbreoslaí sainithe i gceantair ainmnithe a leathnú, go dtí rialacháin a 

chuirtear i bhfeidhm ar fud na tíre ar fad;  

 réimse na mbreoslaí sainithe a rialófar a mhéadú (lena n-áirítear adhmad glas/fliuch 

agus móin/táirgí mona, ach níl sé teoranta dóibh), lena chinntiú nach mbeidh ach na 

táirgí is glaine le fáil ar díol; agus 

 an cur chuige rialála a oiriúnú bunaithe ar na hionstraimí reachtaíochta is cuí le 

haghaidh gach cineál breosla. 

Ba chóir go ndéanfaí machnamh ar gach breosla soladach, agus ar mhúnlaí molta maidir le 

rialáil agus forfheidhmiú i bhfreagraí ar an gcomhairliúchán seo.  

Tá sé tábhachtach go bhfuil na rialacháin bunaithe ar chur chuige cuí agus praiticiúil i leith 

beartais, ina n-úsáidtear na hionstraimí agus bearta beartais is oiriúnaí atá dírithe ar cheann 

de na breoslaí is truaillithe ar fud na tíre a laghdú. 

Ba chóir go gcuirfí bearta a chabhraíonn le tomhaltóirí iompú ar bhreoslaí nach bhfuil chomh 

truaillithe céanna san áireamh in aon chur chuige rialála. Ba chóir go dtacófaí freisin leis an 

aistriú i dtreo córais téimh atá níos tíosaí ar fhuinneamh agus nach bhfuil chomh truaillithe 

céanna, mar a leagtar amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. 

Mar a luadh, tá tiomantas i gClár an Rialtas bogadh i dtreo rialáil iomlán ar fud na tíre thar 

théarma an Rialtais seo. Cuirfidh toradh an chomhairliúcháin seo bonn eolais faoi fhorbairt 

na rialachán riachtanach. Samhlaítear gur chóir go dtabharfaí tréimhse dóthanach chun 

cead a thabhairt do sholáthraithe margaidh agus do thomhaltóirí ullmhú agus oiriúnú d’aon 

athrú molta.  
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5 Conas Freagra a Thabhairt 

Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) tiomanta do rannpháirtíocht 

phoiblí ar phríomhchinntí maidir le beart comhshaoil ar bhealach soiléir, oscailt agus 

trédhearcach  

5.1 Gairm ar Fhianaise Thacaíochta 

Lena chinntiú go bhforbraítear aon rialachán nua agus an fhianaise is fearr atá ar fáil á 

húsáid, cuireann an Roinn fáilte roimh fhaisnéis nó sonraí tacaíochta ábhartha in 

aighneachtaí ar an gcomhairliúchán. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist, ach 

níl sé teoranta do na nithe seo:  

 staidéar acadúil;  

 faisnéis/sonraí ar an úsáid a bhaintear as breoslaí san earnáil;  

 faisnéis/sonraí ar na hastaíochtaí agus ar phróifílí truailleáin breoslaí ar leith; agus 

 faisnéis/sonraí ar an margadh le haghaidh breoslaí ar leith.  

5.2 Próiseas na nAighneachtaí 

1. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh bunaithe ar na ceisteanna a leagtar amach sa 

doiciméad. Ní gá gach ceist a fhreagairt. Cuirtear fáilte freisin roimh ráitis bhreise lasmuigh 

de na ceisteanna a chuirtear.  

Is féidir aighneachtaí móra a chur ar ríomhphost trí: solidfuels@DECC.gov.ie nó i scríbhinn 

chuig an seoladh seo a leanas: 

Comhairliúchán ar Rialacháin na mBreoslaí Soladacha  

An Rannán um Cháilíocht an Aeir 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

Bóthar an Bhaile Nua 

Loch Garman 

Y35, AP90 

 

2. Beidh daoine in ann aighneachtaí níos gairide a dhéanamh ar cheisteanna an 

chomhairliúcháin trí cheistneoir ar líne ag www.gov.ie\cleanair. Tabhair faoi deara go bhfuil 

teorainn le 300 focal i bhfreagraí. 

 

Cé gur gairm ar aighneachtaí a chabhróidh le forbairt na rialachán nua atá sa 

chomhairliúchán go príomha, beidh rannpháirtíocht phoiblí níos leithne nach mbeidh chomh 

mailto:solidfuels@DECC.gov.ie
http://www.gov.ie/cleanair
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foirmiúil céanna i gceist leis freisin ar ár suíomh gréasáin, trí chainéil na meán sóisialta agus 

trí imeachtaí halla an bhaile ar líne. 

 

5.3 Próiseas an Athbhreithnithe 

Déanfar athbhreithniú ar gach aighneacht laistigh de mhí amháin ag deireadh thréimhse an 

chomhairliúcháin agus cuirfear doiciméad achoimre ar fáil ina dhiaidh sin. Cuirfear tús le 

hobair ar fhorbairt na rialachán tar éis sin. 

5.4 Dáta Deiridh 

Cuirfear deireadh leis an gcomhairliúchán poiblí ag 5.30pm Dé hAoine 2 Aibreán, 2021. 

5.5 Saoráil Faisnéise  

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi féir 

fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus na Rialachán um Rochtain ar 

Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol 2007-2014. Cé gur chóir faisnéis faoi rún nó faisnéis 

atá íogair ó thaobh na tráchtála de a aithint go soiléir i d’aighneacht, ba chóir do pháirtithe a 

thabhairt faoi deara go mbíonn aon nó gach freagra ar an gcomhairliúchán, ina n-iomláine, 

faoi réir fhorálacha Achtanna um Shaoráil Faisnéise agus d’fhéadfaí iad a fhoilsiú ar 

shuíomh gréasáin an RCAC. 

Ach freagairt don chomhairliúchán, toilíonn freagróirí lena n-ainmneacha a fhoilsiú ar líne 

leis an aighneacht. Folóidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist pearsanta 

roimh an bhfoilsiú. Tarraingítear d’aird ar fhógra príobháideachais sonraí na Roinne atá ar 

fáil anseo. 

  

http://www.gov.ie/cleanair
https://www.dccae.gov.ie/documents/DCCAE%20Privacy%20Notice_full.pdf
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6 Ceisteanna Comhairliúcháin 

1. An bhfuil tú ar son rialachán náisiúnta maidir le breoslaí soladacha, agus má tá, 

cén fáth? 

 

2. Cé na breoslaí soladacha ba chóir a bheith faoi réir an rialacháin agus cén fáth? 

 

3. Cé na caighdeáin nó sonraíochtaí ba chóir/a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar gach 

cineál breosla sholadaigh? 

 

4. Cad iad na cuir chuige is cuí is féidir a chur i ngníomh agus a fhorfheidhmiú le 

haghaidh gach cineál breosla soladach? 

 

5. Conas is féidir tacú le haistriú i dtreo breoslaí nach bhfuil chomh truaillithe 

céanna agus córais téimh níos tíosaí? (Cur leis na bearta atá leagtha amach 

cheana féin sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide) 

 

 

6. Tabhair tréimhse chuí le haghaidh rialachán náisiúnta ar bhreosla soladach a 

chur i ngníomh. 

 

7. Cén tréimhse ba chóir a chur i bhfeidhm chun breoslaí soladacha nua a chur san 

áireamh sa reachtaíocht chun an t-aistriú riachtanach a cheadú, lena n-áirítear 

céimniú amach na stoc reatha? 

 

8. Ar chóir idirthréimhse a thabhairt do sholáthraithe agus do mhiondíoltóirí stoic 

reatha de bhreoslaí soladacha nach gcomhlíonann caighdeáin na n-astaíochtaí a 

úsáid, agus más ea, cá fhad? 

 

9. An bhfuil dúshláin áirithe ann ó thaobh fhorfheidhmiú na rialachán a bhaineann le 

dó breoslaí soladacha, agus conas a d’fhéadfaí dul i ngleic leis na dúshláin seo? 

 

10. An bhfuil aon mholadh eile agat chun truailliú aeir ó théamh cónaithe a laghdú? 

 

11. Cé na caighdeáin feidhmíochta, modhanna deimhniúcháin nó scéimeanna 

cáilíochta ba chóir/a d’fhéadfaí a úsáid chun truailliú aeir, arb é dó breoslaí 

soladacha is cúis leis, a laghdú? 

https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
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12. An mbeadh sé cuí 10 ngram deataigh san uair a chur i bhfeidhm ar gach breosla 

soladach?  

 

13. An bhfuil aon chaighdeán astaíochtaí breise nó difriúil a d’fhéadfaí a chur i 

bhfeidhm ar réimse níos leithne breoslaí? 

 

14. An bhfuil sé cuí cion taise a úsáid mar chaighdeán maidir le cur i bhfeidhm na 

rialachán ar adhmad agus, má tá, cén teorainn ba chóir a shocrú don chion 

taise? 

 

15. Cén teorainn ba chóir a shocrú mar scoithphointe maidir le díol an adhmaid 

fhliuch?  

 Málaí/líonta amháin;  

 Suas le 2m3; 

 Gach adhmad fliuch; nó 

 Eile- tabhair cúiseanna nó fianaise chun tacú le do fhreagra le do thoil. 
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7 Faisnéis Bhreise 

7.1 Costais na mBreoslaí Soladacha 

Caithfidh daoine a dtithe a théamh agus bíonn imní ar dhaoine uaireanta faoin tionchar 

costais a bheadh ag tuilleadh rialachán maidir le breosla soladach ar theaghlaigh 

ísealioncaim nach bhfuil sé ar a n-acmhainn a gcórais téimh a uasghrádú. Foilsíonn Údarás 

Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) tuarascáil ar Comparáid idir Breoslaí Tí ó Thaobh 

Costas Fuinnimh de gach trí mhí, agus léiríodh sa tuarascáil is déanaí (Eanáir 2021) gur é 

gual ar bheagán deataigh (ubhchruthóidigh) an rogha guail is cost-éifeachtúla ó thaobh an 

teasa a thugtar sa cent, agus is é an dara gual is cost-éifeachtúla ar an iomlán é: 

Breosla  Cent/kWh 

Gual den Scoth (mála) 6.17 

Gnáthghual (mála) 5.98 

Ubhchruthóidigh ar 

Bheagán Deataigh 

(mála) 

5.73 

7.2 Tacaíochtaí Aisfheistithe 

Leagtar amach spriocanna uaillmhianacha i gClár an Rialtais agus sa Phlean um Ghníomhú 

ar son na hAeráide chun 500,000 teach a aisfheistiú i Rátáil Fuinnimh Foirgnimh de B2 nó 

atá optamach ó thaobh costais de, agus chun 400,000 teaschaidéal a shuiteáil i bhfoirgnimh 

reatha. 

Chun cabhrú leis na spriocanna seo a bhaint amach, tá an Rialtas ag tabhairt €286 milliún i 

maoiniú caipitil do ÚFIÉ i mbliana le haghaidh scéimeanna aisfheistithe cónaithe agus 

pobail. Is méadú €140 milliún é seo ar an mbliain roimhe seo, agus is ionann é agus 

beagnach dúbailt na hinfheistíochta idir 2020 agus 2021. Tacóidh €109 milliún den mhaoiniú 

seo le huasghráduithe saor in aisce le haghaidh teaghlaigh ísealioncaim agus caithfear 

€112.5 milliún ar scéimeanna deontais eile de chuid ÚFIÉ a fhorbairt agus ar thionscnaimh 

nua a thabhairt isteach. Mhéadaigh buiséad aisfheistithe an Údaráis Áitiúil ó €25 milliún in 

2020 go dtí €65 milliún in 2021. 

Spreagann deontais ÚFIÉ úinéirí tí le caillteanas teasa a laghdú trí insliú agus aeráil a 

shuiteáil ar an gcéad dul síos, sula bhfaighfear córais téimh nua. Tá sé seo ar aon dul le 

creatlach an chéad phrionsabail agus an dea-chleachtais. 

https://www.seai.ie/publications/Domestic-Fuel-Cost-Comparison.pdf
https://www.seai.ie/publications/Domestic-Fuel-Cost-Comparison.pdf
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Tá tuilleadh faisnéise ar dheontais SEAI ar fáil ag www.seai.ie/grants nó ach glaoch a chur 

ar 1850 927 000. 

  

http://www.seai.ie/grants
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8 Gluais na bPríomhthéarmaí 

An Cosc ar Ghual 

‘Toiteach’  

 

Téarma neamhfhoirmiúil ar na rialacháin a choisceann margú, díol, 

dáileadh agus dó na mbreoslaí sainithe laistigh de cheantair shainithe. 

Limistéar ar Bheagán 

Deataigh 

 

Ceantar ina gcuirtear na rialacháin i bhfeidhm. Clúdaítear 41 ceantar faoi 

na rialacháin faoi láthair, agus is féidir féachaint orthu ag: 

https://dcenr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=feee

728a0ee1427d9a3973a090a9f292  

Gual Biotúmanach (ar a 

dtugtar “Gual Toiteach” 

freisin)  

Rangaítear gual ina gceithre phríomhchineál: antraicít, biotúmanach, fo-

bhiotúmanach, agus lignít. Braitheann an rangú ar na cineálacha agus 

méideanna carbóin sa ghual agus ar an bhfuinneamh teasa is féidir leis 

an ngual a ghiniúint. Seo a leanas gráid an ghuail (ón gcion carbóin is mó 

go dtí an cion carbóin is lú): antraicít, biotúmanach, fo-bhiotúmanach, 

agus lignít.  

Gram Deataigh san Uair 

 

Is ionann seo agus méid na n-astaíochtaí deataigh a scaoileann aon 

bhreosla soladach le linn phróiseas an dócháin. 

Ábhar Cáithníneach (PM) 

 

 

Is téarma é ábhar cáithníneach (PM) a úsáidtear chun cur síos a 

dhéanamh ar mheascán cáithníní soladacha agus braoiníní leachtacha 

san aer. D’fhéadfadh sé gur de dhéantús an duine iad seo nó go bhfuil 

siad ann ó nádúr (m.sh. deannach, luaithreamhán agus cáitheadh na 

farraige). Astaítear ábhar cáithníneach nuair a bhíonn breoslaí soladacha 

agus leachtacha á ndó. Tarlaíonn sé seo, mar shampla, chun cumhacht a 

ghiniúint, tithe a théamh agus in innill feithiclí.  

 

Athraíonn ábhar cáithníneach ó thaobh méide de. Tá trastomhas 

éifeachtach de níos lú ná 2.5 micriméadar ag PM2.5, (tugtar miocróin 

orthu freisin)(µm). Is ionann PM10 agus gach cáithnín atá níos lú ná 10 

µm. 

Cion Taise  Is ionann é seo agus an méid taise a fhaightear i sampla de bhreosla 

soladach, agus tugtar mar chéatadán de mheáchan bunaidh (fliuch) an 

tsampla é. 

 

Bíonn aschur teasa níos lú ag breoslaí ag a bhfuil cion ard taise agus ní 

bhíonn sé seo chomh héifeachtúil céanna le haghaidh tomhaltóirí, ach 

d’fhéadfadh sé astaíochtaí truailleáin aeir, amhail ábhar cáithníneach, a 

mhéadú.  

 

https://dcenr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=feee728a0ee1427d9a3973a090a9f292
https://dcenr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=feee728a0ee1427d9a3973a090a9f292

