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Príomhchuspóirí: 

 Creat náisiúnta beartais a chur ar fáil le haghaidh aistriú na hÉireann i dtreo 

geilleagar ciorclach agus ceannaireacht san earnáil phoiblí a chur chun cinn maidir le 

glacadh le beartais agus cleachtais chiorclacha; 

 Tacú le bearta a laghdaíonn bearna chiorclaíochta na hÉireann go mór agus na 

bearta seo a chur i bhfeidhm, i ndearbhthéarmaí agus i gcomparáid le Ballstáit eile 

den AE, le go mbeidh ráta na hÉireann os cionn mheán an AE faoin mbliain 2030; 

 Teaghlaigh, gnólachtaí agus daoine aonair a chur ar an eolas faoin ngeilleagar 

ciorclach agus conas is féidir leis a saol a fheabhsú; 

 Tacú le níos mó infheistíochta sa gheilleagar ciorclach in Éirinn agus an infheistíocht 

seo a chur chun cinn, chun fás geilleagrach agus fostaíocht atá inbhuanaithe agus 

cothrom ar fud na réigiún a chur ar fáil; agus  

 Bacainní geilleagracha, rialála agus sóisialta ar aistriú na hÉireann i dtreo geilleagar 

níos ciorclaí a aithint agus dul i ngleic leo. 
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1 Céard é an Geilleagar Ciorclach 

Tá geilleagar an domhain sa lá atá inniu ann bunaithe go mór ar mhúnla líneach (‘tóg-déan-

dramhaíl’) táirgthe agus ídithe. Níl tionchair an mhúnla línigh seo ar an gcomhshaol 

inbhuanaithe. Is múnla é ina n-eastóscaimid méideanna móra d’acmhainní nádúrtha chun 

rudaí a dhéanamh, agus seans nach n-úsáidfimid na rudaí seo ach uair amháin sula 

gcaithfimid uainn iad. Is ionann acmhainní agus earraí a chur amú agus caillteanas 

suntasach luacha agus méadaíonn sé ár spleáchas ar shlabhraí soláthair casta domhanda. 

Rogha eile ar an múnla líneach seo atá sa gheilleagar ciorclach. Sa gheilleagar seo, 

bainimid úsáid as acmhainní a fhad agus is féidir, bainimid an t-uasluach astu agus úsáid á 

baint astu, agus aisghabhaimid agus athghinimid táirgí agus ábhair ag deireadh na ré.  

Tá gníomhaíochtaí an gheilleagair chiorclaigh coitianta cheana féin, go páirteach. Seo a 

leanas samplaí simplí de bhealaí a d’fhéadfaí cur le tréimhse saoil táirge trí athúsáid 

agus/nó trí dheisiú: cupán in-athúsáidte le haghaidh caife, rudaí a thabhairt do shiopa 

carthanais, nó péire bróg a dheisiú seachas iad a chaitheamh uait. 

Is sampla níos speisialaithe den gheilleagar ciorclach é athmhonarú. Is próiseas tionsclaíoch 

é seo ina mbaintear táirgí as a chéile, glantar iad, deisítear iad agus cuirtear le chéile arís 

iad ar chaighdeán ‘ar nós ceann nua’le gur féidir úsáid a bhaint astu arís. Is cleachtas 

seanbhunaithe é athmhonarú i roinnt tionscal, earnálacha na mótarfheithiclí agus na 

heitlíochta san áireamh. Ní gá go spreagfadh ceisteanna comhshaoil athmhonarú. 

Spreagfadh ardluach na gcomhpháirteanna athmhonaraithe iad, áfach, agus is fearr 

timthriallta cothabhála, lena mbaineann athmhonarú sceidealaithe, ná cliseadh 

comhpháirteanna sula bhfaightear cinn nua. 

Dá bharr sin, níl prionsabail agus cleachtais an gheilleagair chiorclaigh go hiomlán nua. 

Ní mór cur chuige claochlaitheach, níos uaillmhianaí a ghlacadh i leith táirgthe agus caithimh 

chun geilleagar ciorclach a bhfuil tábhacht shistéamach leis a bhaint amach. Sa gheilleagar 

seo, íoslaghdaítear dramhaíl agus úsáid acmhainní de réir réamhshocraithe, agus 

caomhnaíonn dearadh maith luach táirgí a fhad agus is féidir trí mharthanacht agus trí 

dheisiú. Ina theannta sin, nuair atá táirge ag deireadh a shaolré, is féidir a 

chomhpháirteanna a úsáid arís agus arís eile chun táirgí úsáideacha eile a chruthú.  
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2 Cén fáth a mbeadh Geilleagar Ciorclach uainn? 

Beidh tionchair dhearfacha ag geilleagar ciorclach ar an gcomhshaol, an geilleagar agus an 

tsochaí. Is féidir le creat beartais dea-dheartha um gheilleagar ciorclach na tionchair seo a 

uasmhéadú agus comhbhuntáistí a aithint, ionas go gcuireann ‘buanna’ comhshaoil 

deiseanna geilleagracha agus sóisialta, agus vice versa, ar fáil freisin. 

Sin an fáth ar tiomnaíodh i gClár an Rialtais, ár dTodhchaí Chomhroinnte, do réimse 

gníomhartha chun tacú leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach. Áirítear leis seo Aonad 

Geilleagair Chiorclaigh trasrialtais a bhunú sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

(RCAC) agus glacadh le Straitéis Geilleagair Chiorclaigh. Is gníomh faoin bPlean um 

Ghníomhú ar son na hAeráide 2019 é glacadh leis an Straitéis seo. 

Sa chás is fearr, thabharfaí níos mó rochtana ar tháirgí atá deartha níos fearr faoi 

gheilleagar ciorclach seanbhunaithe agus d’fhéadfaí na táirgí seo a roinnt, a athúsáid, a 

dheisiú agus a athdhéanamh. Dá réir sin, chuirfeadh sé seo deiseanna ar fáil i dtaca le 

monarú agus athmhonarú áitiúil, rud a thacóidh le poist agus le seirbhísí áitiúla agus an 

tionchar is lú á imirt ar chaighdeán an uisce, an aeir, na hithreach agus na sláinte. Le gairid, 

mar gheall ar phaindéim COVID, chonacthas luach slabhraí soláthair níos giorra agus níos 

logánta maidir le freastal ar ár gcuid riachtanas ós rud é gur tarraingíodh aird ar 

leochaileacht slabhraí soláthair domhanda.  

Ó thaobh an chomhshaoil de, is é an phríomhchúis le geilleagar ciorclach ná nach bhfuil gnó 

mar is gnách (‘tóg-déan-dramhaíl) inbhuanaithe, ós rud é go bhfuil caitheamh domhanda 

acmhainní ag sárú acmhainn acmhainní nádúrtha an domhain. Ach baint acmhainní 

nádúrtha agus diúscairt dramhaíola a mhéadú, cuireann sé go mór le caillteanas gnáthóige 

agus bithéagsúlachta agus le téamh domhanda. Tagann leath d’iomlán na n-astaíochtaí gás 

ceaptha teasa agus breis agus 90% de chaillteanas bithéagsúlachta agus de strus uisce ó 

bhaint agus ó phróiseáil acmhainní. Dá bhrí sin, beidh ról tábhachtach ag baint amach an 

gheilleagair chiorclaigh maidir le tionchar domhanda carbóin a laghdú agus acmhainní 

nádúrtha, comhshaol agus sláinte a chosaint.  

Ó bhí 2018 ann, thuairiscigh an eagraíocht neamhbhrabúis Circle Economy ar an ‘mbearna 

chiorclaíochta’ dhomhanda. Tomhaiseann an bhearna seo méideanna iomlána na n-ábhar 

athchúrsáilte mar chion de na hionchuir iomlána ábhair sa gheilleagar domhanda gach 

bliain. Go bunúsach, rianaíonn an méadrach seo forbairt an gheilleagair chiorclaigh 

dhomhanda. De réir Thuarascáil 2021 ar an mBearna Chiorclaíochta, mhéadaigh caitheamh 

ábhair faoi thrí ó 26.7 billiún tona sa bhliain 1970 go dtí 92 billiún tona sa bhliain 2017. 

Meastar sa Tuarascáil freisin go gcaithfidh an geilleagar ciorclach domhanda méadú faoi 

https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
https://www.circle-economy.com/about
https://www.circularity-gap.world/2021#downloads
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dhó, ó leibhéal reatha 8.4% den gheilleagar iomlán, má táthar chun cliseadh aeráide agus 

cliseadh comhshaoil níos leithne a sheachaint. Cuirtear múnla DTARDTT na Tuarascála, ina 

dtugtar achoimre ar na príomhghnéithe den gheilleagar ciorclach, ar fáil in Aguisín 4. 

Ó thaobh an gheilleagair de, d’fhéadfadh geilleagar ciorclach tacú le deiseanna fiontraíochta 

inmharthana agus inbhuanaithe, poist agus oiliúint. D’fhéadfadh an geilleagar ciorclach a 

bheith faoi bhláth laistigh de roinnt múnlaí nuálacha gnó – scéimeanna roinnte le haghaidh 

earraí tomhaltóra, rothar agus carranna; socruithe léasaithe le haghaidh earraí bána, 

troscáin, agus éadaí fiú; gnólachtaí athúsáide agus athmhonaraithe. Tá méadú ag teacht ar 

fhiontair nua atá dírithe ar an ngeilleagar ciorclach agus atá bunaithe ar na múnlaí gnó seo. 

Tá cleachtais chiorclacha á gcur san áireamh ag comhlachtaí níos seanbhunaithe freisin. 

Teastaíonn oibrithe atá oilte ar dheisiú agus ar chothabháil ar fud na gcineálacha táirge uile 

sa gheilleagar ciorclach. Léiríonn sé seo deis (ath)oiliúna agus uasoiliúna d’oibrithe óga 

agus d’oibrithe níos sine ar fud réigiúin na tíre seo. Dá bhrí sin, tá sé ag teacht go maith le 

hiarracht náisiúnta an Aistrithe Chóir. 

Measadh i dtuarascáil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh in 2018 ar thionchair pholasaithe an 

gheilleagair chiorclaigh ar mhargadh an tsaothair go bhféadfadh aistriú ciorclach 700,000 

post breise san AE a chur ar fáil ar fud na leibhéal scile ar fad faoi 2030. Luadh freisin gur 

measadh i staidéir eile gurbh ionann díbhinn Eorpach ar phoist chiorclacha agus idir 1.2 

agus 3 mhilliún, ar bhonn chumhacht chaithimh mhéadaithe an tomhaltóra toisc go raibh 

ábhair athchúrsáilte ní ba shaoire ar fáil go forleathan. 

Ar ndóigh, ní mór dul in oiriúint do mhúnlaí nua gnó agus do phatrúin chaithimh mar chuid 

d’aon aistriú geilleagrach ar cóimhéid leis an aistriú a bhaineann le geilleagar ciorclach a 

bhaint amach. Chonaiceamar ón bhfreagairt ar ráig COVID-19, áfach, a thapa is féidir le 

gnólachtaí oiriúnú chun seirbhísí a chur ar fáil ar bhealaí nuálacha, nó chun táirgí nua a 

fhorbairt le freastal ar éilimh na dtomhaltóirí a bhíonn ag athrú.  

Soiléiríodh na buntáistí sóisialta a bhaineann leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach mar 

gheall ar an taithí atá againn ar phaindéim COVID agus ar na tionchair fhadtéarmacha a 

d’fhéadfadh a bheith aici ar an mbealach a mairimid agus a n-oibrímid. Cuireann teacht chun 

cinn na cianoibre agus méadú na seirbhísí digiteacha deis ar fáil d’Éirinn díriú ar fhorbairt 

ionchuimsitheach, chothrom agus inbhuanaithe, go háirithe ó thaobh na forbartha réigiúnaí 

agus tuaithe de. D’fhéadfadh beartais dea-dheartha um gheilleagar ciorclach tacú leis na 

próisis seo. Mar shampla, d’fhéadfadh moil áitiúla deisithe tacú le hathnuachan 

gheilleagrach agus shóisialta lár na mbailte agus na sráidbhailte. Is cuid thábhachtach 

d’fhorbairt chothrom réigiúnach agus d’athnuachan na tuaithe é seo agus is tiomantas de 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
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chuid Chlár an Rialtais é freisin. Tá baint ag fiontair shóisialta le gnólachtaí athúsáide agus 

athchóirithe le fada. Bhain go leor acu leas as ábhair nach raibh de dhíth chun caipiteal 

sóisialta a thógail i bpobail trí oiliúint, miondíol agus acmhainn an phobail a fhorbairt. Tá 

eagraíochtaí amhail Líonra Athúsáide Pobail na hÉireann (CRNI) ag léiriú conas is féidir le 

pobail saol níos inbhuanaithe a chaitheamh agus beidh siad fós ina gceannairí tábhachtacha 

san aistriú i dtreo geilleagar ciorclach. 

3 An Geilleagar Ciorclach in Éirinn sa Lá atá Inniu 

ann agus Cuspóirí na Straitéise seo 

Ach an straitéis seo a chur le chéile, táthar ag iarraidh an geilleagar ciorclach a shoiléiriú, 

agus an bhearna idir an geilleagar ciorclach mar choincheap beartais agus an geilleagar 

ciorclach mar ghníomhartha atá á ndéanamh ag daoine gach lá cheana féin a shárú. Mar a 

leagadh amach i Mír 1 thuas, ní rudaí nua iad prionsabail agus cleachtais an gheilleagair 

chiorclaigh in Éirinn, agus tá siad coitianta i roinnt cásanna cheana féin. Is féidir teacht ar 

chíosghnólachtaí agus ar ghnólachtaí deisithe i bhformhór na gcathracha agus na mbailte, 

agus bíonn líonraí siopaí ag go leor carthanas a athdhíolann réimse leathan earraí 

athláimhe. Tá an úsáid atá á baint as ardáin dhigiteacha a éascaíonn an geilleagar roinnte 

(m.sh. DublinBikes, GoCar) seanbhunaithe freisin, chomh maith leis na líonraí éagsúla 

neamhfhoirmiúla, féineagraithe, áitiúla agus pobalbhunaithe a éascaíonn athúsáid earraí tí 

(m.sh. ‘Grúpaí Babhtála’ áitiúla i gcomhair éadaí agus bréagán do leanaí).  

Tá éiceachóras aibí atá ag fás ann freisin ina bhfuil comhlachtaí poiblí (nó comhlachtaí a 

dtacaíonn an pobal leo) agus tionscnaimh a thacaíonn leis an ngeilleagar ciorclach agus a 

chuireann chun cinn é, mar shampla: 

 Is tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann é an Clár Náisiúnta um Chosc ar 

Dhramhaíl (CNCD), faoi threoir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 

(GCC), a thacaíonn le cláir ag leibhéal náisiúnta chun dramhaíl a chosc agus an 

geilleagar ciorclach a spreagadh in Éirinn. Cuireann an CNCD cláir mhaoinithe ar fáil 

chun tacú le réitigh nua a fhorbairt le haghaidh an gheilleagair chiorclaigh. Is iad 

dramhbhia, tógáil & scartáil, plaistigh, talmhaíocht, acmhainní & amhábhair agus 

cosc ar dhramhaíl áitiúil réimsí tosaíochta an Chláir. Tá atheagrú á dhéanamh ar an 

CNCD faoi láthair agus Clár Geilleagair Chiorclaigh na hÉireann a bheidh ann ina 

dhiaidh sin. 

 Ionad náisiúnta le haghaidh an gheilleagair chiorclaigh in Éirinn atá san Ionad 

Athfhionnachtana. Tugann an tIonad scileanna agus saineolas ealaíontóirí, eolaithe, 

https://crni.ie/
https://www.dublinbikes.ie/en/home
https://welcome.gocar.ie/brand/?utm_source=google&utm_medium=cpc&&utm_term=GoCar&utm_campaign=Brand+ENG+DUB+SPART+ADW+NM&gclid=EAIaIQobChMI-sK17ISZ7wIVVuDtCh0QKA3OEAAYASAAEgKen_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.epa.ie/waste/nwpp/
https://www.epa.ie/waste/nwpp/
http://www.rediscoverycentre.ie/
http://www.rediscoverycentre.ie/
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dearthóirí agus ceardaithe le chéile ar mhaithe leis an inbhuanaitheacht. Agus é suite 

sa Choire-Theach i mBaile Munna ar baineadh athearraíocht as agus atá ina 

éiceashaoráid shaincheaptha taispeántas anois, tacaíonn an tIonad le ceithre 

fhiontar shóisialta athúsáide: Troscán a Athfhionnadh, Faisean a Athfhionnadh, Péint 

a Athfhionnadh agus Rothaíocht a Athfhionnadh. Úsáideann na gnólachtaí seo 

ábhair nach bhfuil de dhíth chun táirgí nua a fhorbairt agus a dhearadh, rud a léiríonn 

éifeachtúlacht éifeachtach acmhainní, athúsáid agus maireachtáil íseal charbóin. Tá 

an tIonad á mhaoiniú ag GCC, RCAC agus DCC, agus tacaíonn réimse comhlachtaí 

poiblí agus neamhphoiblí leis. 

 Is comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí €4.5 milliún é CIRCULÉIRE a 

chomhchruthaigh Taighde Déantúsaíochta na hÉireann agus trí Chomhpháirtí 

Straitéiseacha: RCAC, GCC agus EIT Climate-KIC. Tá 25 Bunaitheoir Tionscail aige. 

Is é cuspóir uileghabhálach CIRCULÉIRE idir 2020 agus 2022 córais chiorclacha 

mhonaraithe, slabhraí soláthair agus múnlaí gnó ciorclacha a fháil, a thástáil, a 

mhaoiniú agus a scálú chun laghduithe suntasacha ar astaíochtaí CO2 agus ar 

dhramhaíl a bhaint amach i mballraíocht CIRCULÉIRE thar shaolré an tionscadail.  

 Ar mhaithe le pleanáil na bainistíochta dramhaíola, roinntear Éire ina trí réigiún, 

Réigiúin Dramhaíola an Deiscirt, an Oirthir-Lár Tíre, agus Chonnacht-Uladh. Tá 

Plean Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola i bhfeidhm i ngach réigiún agus tá siad 

páirteach sna réimsí seo a leanas: oideachas agus comhairle a chur ar fáil do 

theaghlaigh agus do phobail chun iad a chumhachtú le hábhar a laghdú, athúsáid 

agus athchúrsáil; obair a dhéanamh le húdaráis áitiúla chun cosc ar dhramhaíl agus 

spriocanna maidir le héifeachtúlacht acmhainní a bhaint amach; agus obair a 

dhéanamh le gnólachtaí chun athsmaoineamh a dhéanamh ar an gcur chuige atá 

acu i leith bainistíochta dramhaíola, ach féachaint ar ár ndramhaíl mar acmhainn 

ábhartha luachmhar. Féach mír 6. thíos chun sonraí a fháil ar fhorbairt na 

bpleananna amach anseo. 

Baineann Éire leas freisin as iarrachtaí líonra bríomhar grúpaí deonacha, pobail agus ENR, 

amhail Líonra Comhshaoil na hÉireann (LCÉ), Voice Ireland agus CRNI, a oibríonn i réimse 

na héifeachtúlachta acmhainní agus an gheilleagair chiorclaigh. 

Tá an ghníomhaíocht fhairsing seo ag leibhéal náisiúnta mar chuid d’iarracht dhomhanda 

níos mó chun an geilleagar ciorclach a bhaint amach. Tá aontoilíocht ar fud na Náisiún 

Aontaithe (NA), na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus 

an Aontais Eorpaigh (AE) maidir leis an ngá atá lenár ngeilleagar líneach athrú ó bhonn ina 

gheilleagar ciorclach mar chuid de thodhchaí atá neodrach ó thaobh carbóin de.  

https://circuleire.ie/
https://ien.ie/
https://voiceireland.org/
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Aithnítear i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an NA an tábhacht atá le patrúin 

inbhuanaithe maidir le caitheamh agus táirgeadh a bhaint amach, agus tá ECFE i gceannas 

ar phríomhstaidéar ar acmhainn an gheilleagair chiorclaigh ar fud na cathrach agus go 

réigiúnach. Leanfaidh Éire uirthi ag tacú leis na spriocanna seo agus glacfaidh sí páirt iontu 

agus i dtionscadail idirnáisiúnta eile.  

Tagann go leor den chomhthéacs sonrach le haghaidh ghníomhaíocht an gheilleagair 

chiorclaigh in Éirinn ó pholasaí agus reachtaíocht AE. Tá straitéisí AE chun geilleagar na 

hEorpa a ailíniú i dtreo múnla níos ciorclaí lárnach sa ‘Chomhaontú Glas don Eoraip’, agus 

tugadh é seo chun críche leis an dara Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach i 

Márta 2020. Aithnítear i bPlean Gníomhaíochta 2020 um Gheilleagar Ciorclach ‘d’Eoraip 

níos glaine agus níos iomaíche’ de chuid an Choimisiúin Eorpaigh an gá atá le dlús a chur 

leis an aistriú seo go dtí an geilleagar foirmiúil ar fad. Féach Aguisín 5 chun tuilleadh eolais a 

fháil ar Phlean Gníomhaíochta 2020. 

Ag tógáil ar an ngníomhaíocht seo de chuid an AE, ghlac Éire le plean nua uaillmhianach 

dar teideal Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach (PGDGC) i mí 

Mheán Fómhair 2020. Cuirfidh sé seo bonn eolais faoi phleanáil agus bainistíocht 

dramhaíola in Éirinn sna blianta amach romhainn agus tabharfaidh sé treoir ina leith. 

Tiomnaítear sa Phlean d’fheidhmíocht na hÉireann a mhéadú go mór i dtaca le bainistíocht 

dramhaíola, éifeachtúlacht acmhainní agus an geilleagar ciorclach. Tá liosta cuimsitheach 

gníomhartha agus spriocanna inghnóthaithe, forbairt na Straitéise Geilleagair Chiorclaigh 

san áireamh, mar bhonn agus thaca ag uaillmhian an Phlean. 

Tá spriocanna dramhaíola AE á mbaint amach go hiomlán ag Éirinn nó tá sí ar an mbóthar 

ceart chun na spriocanna seo a bhaint amach. Is éacht dearfach é seo ann féin, agus tá sé 

an-suntasach de bharr gur thuairiscigh an Chúirt Bhreithiúnais nach raibh ag éirí le hÉirinn 

riachtanais Chreat-treoir Dramhaíola an AE a bhaint amach “go ginearálta agus go seasta”, 

agus níl ann ach 2005 féin ó tuairiscíodh an méid seo. Is é an uaillmhian nua atá ag Éirinn, 

áfach, bogadh ar aghaidh ó chomhlíonadh simplí. Baineann fócas níos leithne ar an 

ngeilleagar ciorclach a fhorbairt, seachas spriocanna bainistíochta dramhaíola, le 

hardleibhéal uaillmhéine dá leithéid. 

Ar an drochuair, tá Éire chun deiridh ar a piaraí AE bunaithe ar an tslat tomhais níos leithe 

seo ó thaobh na ciorclaíochta de. In 2019, bhí ráta úsáide na hÉireann maidir le hábhar 

ciorclach ar an dara ráta ba mheasa san AE (tomhaiseann an ráta seo sciar an ábhair a 

aisghabhtar agus a chuirtear ar ais sa gheilleagar - rud a shábhálann baint na bpríomh-

amhábhar - ó thaobh úsáid fhoriomlán an ábhair de). Is ionann ráta na hÉireann agus 1.6% i 

https://sdgs.un.org/goals
http://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/circular-economy-cities.htm
http://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/circular-economy-cities.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/4221c-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
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gcomparáid le meán an AE de 11.9%. Is í an Ísiltír an Ballstát is fearr san AE agus bhain sí 

ráta 28.5% amach.  

Cé gur iomaí cúis atá le feidhmíocht na hÉireann, m.sh. struchtúr an gheilleagair bhaile agus 

ár suíomh mar oileán ar imeall tíreolaíoch an AE, tá sé suntasach go bhfuil an chuma ar an 

scéal go mbaineann na tíortha is rathúla san aistriú i dtreo na ciorclaíochta leas as beartais 

uileghabhálacha um gheilleagar ciorclach a bheith acu. Tugann na beartais seo creat 

comhtháite do ghníomhaíocht an rialtais, na hearnála poiblí agus na sochaí sibhialta, agus 

leagtar amach iontu uaillmhianta agus tosaíochtaí náisiúnta i dtaca leis an ngeilleagar 

ciorclach.  

3.1. An Straitéis seo 

Leagadh beartas na hÉireann ar an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach amach go soiléir sa 

Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach: Tá Éire go hiomlán tiomanta 

d’aistriú i dtreo geilleagar ciorclach agus do ghlacadh leis na deiseanna a d’fhéadfadh a 

bheith ag baint leis an aistriú seo. Áireofar leis na deiseanna sin obair a dhéanamh ar son ár 

ngnáthóga nádúrtha a athchóiriú, tacú le baint amach na neodrachta aeráide, agus fás 

geilleagrach agus fostaíocht atá inbhuanaithe agus cothrom ar fud na réigiún a chur ar fáil.  

Is é an chéad phríomhaidhm de chuid na straitéise an creat tosaigh a chur ar fáil le haghaidh 

na ngníomhartha chun fíorú an bheartais sin a chumasú, agus chun ceannaireacht na 

hearnála poiblí a chur chun cinn maidir le glacadh le beartais agus cleachtais chiorclacha. 

Aithneofar i straitéis chomhtháite uile-Rialtais na gníomhaithe poiblí agus príobháideacha 

ábhartha, déanfar cur síos ar uaillmhian fhoriomlán na hÉireann maidir leis an ngeilleagar 

ciorclach, agus cuirfear na hearnálacha agus na modheolaíochtaí a bheidh tábhachtach 

chun ár n-uaillmhian a bhaint amach in iúl.  

Déanfar forbairt ar Straitéis Geilleagair Chiorclaigh na hÉireann agus uasdátófar go rialta í i 

bhfianaise an dul chun cinn a bhainfear amach, agus de réir mar a aithneofar deiseanna 

agus dúshláin nua.  

Níl sé i gceist gur plean gníomhaíochta a bheidh sa chéad leagan ach léirítear ann 

spriocanna sonracha a leagadh amach cheana féin agus gníomhartha atá á ndéanamh 

cheana freisin (féach Mír 6. thíos). Cuirfear spriocanna breise i leaganacha eile den Straitéis 

ina dhiaidh seo, agus beidh siad níos cosúla le formáid ‘an phlean ghníomhaíochta’ de chuid 

an PGDGC. D’fhéadfaí gach leagan nua den Straitéis a fhorlíonadh ach anailís théamach a 

dhéanamh ar earnálacha agus/nó gníomhartha sonracha, m.sh. an scóip le cleachtais 

chiorclacha a leabú laistigh d’earnálacha dian ar acmhainní, nó acmhainn seirbhísí 

digiteacha nó teicnící nua monaraithe chun dramhaíl a ‘dhearadh amach’.  
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Táthar ag súil go n-uasdátófar an Straitéis ina hiomláine idir gach 18 mí agus dhá bhliain.  

4 Uaillmhian agus Cur Chuige na hÉireann 

Ar aon dul leis an PGDGC, is é uaillmhian na hÉireann bogadh ar aghaidh ó chomhlíonadh 

spriocanna agus a bheith ina ceannaire geilleagair chiorclaigh i measc a piaraí Eorpacha.  

Is é uaillmhian shonrach na hÉireann don bhliain 2030 feabhas mór a chur ar ráta 

úsáide na tíre maidir le hábhar ciorclach (i ndearbhthéarmaí agus i gcomparáid le 

Ballstáit eile den AE) le go mbeidh ár ráta náisiúnta os cionn mheán an AE faoi 

dheireadh na ndeich mbliana seo. Is é an feabhsú seo sa bhearna chiorclaíochta a 

bhaint amach an dara príomhchuspóir de chuid na Straitéise seo. 

Beidh sé seo an-dúshlánach i bhfianaise staid tosaigh na hÉireann agus de bharr go mbeidh 

Ballstáit eile ag iarraidh a gcuid feidhmíochtaí a fheabhsú freisin. Is féidir é a bhaint amach, 

áfach, trí fheasacht phoiblí níos mó agus rannpháirtíocht leis an ngeilleagar ciorclach, agus 

trí infheistíocht mhéadaithe.  

Dá bhrí sin, seo a leanas an tríú agus an ceathrú príomhchuspóir de chuid na 

Straitéise seo: 

 Teaghlaigh, gnólachtaí, pobail agus daoine aonair a chur ar an eolas faoin 

nGeilleagar Ciorclach agus faoi conas is féidir leis a saol a fheabhsú (féach mír 

5. thíos chun tuilleadh eolais a fháil; agus 

 Tacú le níos mó infheistíochta sa gheilleagar ciorclach in Éirinn agus an 

infheistíocht seo a chur chun cinn, chun fás geilleagrach agus fostaíocht atá 

inbhuanaithe agus cothrom ar fud na réigiún a chur ar fáil. 

Caithfear glacadh le cur chuige uile-Rialtais chun é seo a bhaint amach. Ní mór don Aire 

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (an tAire) a bheith i gceannas ar fhorbairt an 

gheilleagair chiorclaigh, ach caithfear na hAirí agus na Ranna Rialtais ar fad, chomh maith le 

rialtas áitiúil agus gníomhaireachtaí stáit ábhartha, a bheith páirteach ann freisin. Más cuí, 

ba chóir do gach luamhán beartais atá ar fáil, lena n-áirítear cinntí rialála, fioscacha agus 

soláthair, tacú le huaillmhian na hÉireann geilleagar ciorclach agus sprioc 2030 a bhaint 

amach, agus machnamh a dhéanamh ar aon tionchar diúltach sóisialta nó geilleagrach ag 

an am céanna.  
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Tosaíocht leanúnach a bheidh i mbacainní geilleagracha, rialála agus sóisialta ar 

fhorbairt an gheilleagair chiorclaigh in Éirinn a aithint, chomh maith le réitigh a 

fhorbairt. Is é seo an cúigiú cuspóir straitéiseach de chuid na Straitéise seo.  

Nuair a thagann bacainní dá leithéid ó bheartas agus/nó reachtaíocht AE, tacóidh Éire le 

leasú ar son an gheilleagair chiorclaigh i gcónaí. Agus Éire ag tacú leis na leasuithe seo, 

déanfaidh sí iarracht páirt a ghlacadh in iarrachtaí coiteanna nó a bheith i gceannas orthu i 

bpáirt le Ballstáit uaillmhianacha eile den AE. Cuirfear comhthionchar na Stát ;e chéile chun 

uaillmhian an AE maidir leis an ngeilleagar ciorclach a uasmhéadú. Aithneofar sa chéad 

leagan eile den Straitéis seo deiseanna ar leith i dtaca le comhoibriú dá leithéid ag leibhéal 

an AE (nó leibhéal idirnáisiúnta níos leithne). 

Forbróidh Grúpa Oibre nua um Gheilleagar Ciorclach, a bheidh RCAC ina cathaoirleach 

air, an beartas geilleagair chiorclaigh ar an gcéad dul síos. Bunófar an Grúpa Oibre seo tar 

éis fhoilsiú na Straitéise seo agus beidh rannpháirtíocht ar fud na hEarnála Poiblí á lorg ag 

an Aire. 

Cé gurb é an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide a bheidh freagrach as an 

mbeartas, beidh ról lárnach ag GCC fós maidir le haistriú na hÉireann i dtreo an gheilleagair 

chiorclaigh tríd an gClár Geilleagair Chiorclaigh. Déanfar iniúchadh sa Chlár nua ar réimsí 

eile seachas bainistíocht dramhaíola, chun an chiorclaíocht mar mhúnla geilleagrach a chur 

chun cinn agus chun comhtháthú agus ailíniú a fheabhsú, i measc gníomhaíochtaí náisiúnta, 

réigiúnacha agus áitiúla. Cuirfear clár iomaíoch de thacaíochtaí don gheilleagar ciorclach ar 

fáil trí dheontais nuálaíochta, urraíochtaí agus síolchistiú. Cuirfear feabhas sa Chlár freisin ar 

eolas mhuintir na hÉireann agus cuirfear fianaise ar fáil chun bonn eolais a chur faoi 

fhorbairt an gheilleagair chiorclaigh in Éirinn. 

Tugtar achoimre in Aguisín 2 ar réimse gníomhaithe ar fud na n-earnálacha poiblí, 

príobháideacha agus deonacha agus tacóidh an obair a dhéanann siad le geilleagar 

ciorclach a bhaint amach. Chomh maith le creat beartais ar son an gheilleagair chiorclaigh a 

fhorbairt, leanfaidh an Rialtais air ag tacú le taighde, oideachas agus oiliúint maidir leis an 

ngeilleagar ciorclach, trí chláir náisiúnta thaighde agus trí leas a bhaint as maoiniú ábhartha 

AE. 

Tacóidh beartas i dtaca le Soláthar Poiblí Glas le bunú agus/nó leathnú margaí le haghaidh 

táirgí agus seirbhísí ciorclacha, mar a leagtar amach i gClár an Rialtais agus sa PGDGC. Ar 

aon dul leis an gcur chuige idirnáisiúnta a pléadh thuas, aithneoidh Éire deiseanna chun 

páirt a ghlacadh i dtionscnaimh ilnáisiúnta maidir le soláthar glas agus/nó a bheith i 

gceannas orthu. Giarálfar barainneachtaí scála níos mó trí chomhoibriú dá bharr sin; 
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barainneachtaí a bheadh níos mó ná na cinn a bhainfeadh Éire amach mar mhargadh beag-

meánmhéide.  

Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh agus tacaíocht dhíreach á tabhairt aige do thionscnaimh a 

bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach, go háirithe tionscnamh faoi threoir an phobail 

agus/nó oibrithe deonacha. De réir bhainistíocht stuama an airgid phoiblí, déanfaidh an 

Rialtas iarracht tacaíocht dhíreach do thionscnaimh dá leithéid a mhéadú go seasta. Is é an 

chéad sampla den tacaíocht mhéadaithe seo ná seoladh Scéim Deontas Nuálaíochta um 

Gheilleagar Ciorclach, a d’fhógair an tAire Ryan ar 16 Aibreán 2021. Cuirfear maoiniú 

bliantúil (atá socraithe ag €250k ar dtús, agus táthar ag súil go méadófar go dtí €1m sa 

bhliain laistigh de 4 bliana é) ar fáil sa Scéim seo le haghaidh tionscadail nuálacha a 

d’fhéadfadh tacú le forbairt an gheilleagair chiorclaigh go náisiúnta nó go réigiúnach. Tá an 

Scéim dírithe go mór mór ar thionscnaimh faoi threoir an phobail, oibrithe deonacha agus 

ENR, ach níl sé teoranta do na grúpaí seo. 

Baineann rannpháirtíocht idir an Rialtas, an earnáil phríobháideach agus an tsochaí 

shibhialta le rudaí eile seachas soláthar tacaíochtaí díreacha agus/nó indíreacha, áfach. Is 

tiomántóirí tábhachtacha iad an earnáil phoiblí agus an tsochaí shibhialta ó thaobh an 

aistrithe chiorclaigh de, agus tá an Rialtas tiomanta do chur chuige comhoibríoch le gach 

páirtí leasmhar. Saintréith d’aistriú na hÉireann is ea dul níos faide ná an cur chuige uile-

Rialtais a pléadh thuas, agus glacadh le clár níos leithne ar fud na sochaí don gheilleagar 

ciorclach. Ag foghlaim ón rannpháirtíocht an-dearfach le páirtithe leasmhara sa PGDGC, 

bunófar Grúpa Comhairleach nua maidir leis an nGeilleagar Ciorclach chun tacú le cur i 

bhfeidhm na Straitéise seo agus chun cuidiú le leaganacha eile a fhorbairt. Déanfar 

ionadaíocht sa Ghrúpa seo do na páirtithe leasmhara agus na hearnálacha ábhartha ar fad. 

Tabharfaidh an tAire cuireadh do gach ball den Ghrúpa Comhairleach Dramhaíola teacht ar 

an nGrúpa Comhairleach maidir leis an nGeilleagar Ciorclach. 

Tá rannpháirtíocht fhairsing agus leanúnach le páirtithe leasmhara an-tábhachtach i dtaca 

leis an ngeilleagar ciorclach. Cé go bhféadfadh agus gur chóir don aistriú ciorclach luach 

níos fearr ar airgead a thabhairt do thomhaltóirí, d’fhéadfadh tionchair dhiúltacha 

gheilleagracha agus shóisialta a bheith i gceist le beartais nach ndeartar nó nach gcuirtear i 

bhfeidhm i gceart. Ag gach céim den fhorbairt bhreise a dhéantar ar bheartas geilleagair 

chiorclaigh, déanfaidh an Rialtas iarracht ghníomhach tuairimí na bpáirtithe leasmhara a lorg 

chun dearadh beartais a fheabhsú agus torthaí diúltacha socheacnamaíocha a sheachaint.  
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5 An Geilleagar Ciorclach a Chur in Iúl 

Bacainn shóisialta mór amháin ar an aistriú ciorclach is ea easpa feasachta poiblí ar a bhfuil 

i gceist leis an ngeilleagar ciorclach, conas a bhaineann sé le cinntí laethúla ceannaigh agus 

caithimh, agus na buntáistí féideartha comhshaoil, sláinte agus geilleagracha a bhaineann le 

ciorclaíocht níos mó. Is tarraingt ar infheistíocht sa gheilleagar ciorclach í an easpa 

feasachta seo, nuair is ionann í agus easpa éilimh.  

Faightear bacainn ar leith atá gaolmhar nuair a bhíonn tomhaltóirí agus/nó gnólachtaí ar an 

eolas faoin ngeilleagar ciorclach mar choincheap, ach ní bhíonn dóthain muiníne acu 

infheistíocht a dhéanamh i dtáirgí nó i seirbhísí ciorclacha. D’fhéadfadh sé gur cúiseanna 

imní maidir le heaspa cáilíochta a shíltear a bheith ann i gcás earraí athúsáidte nó deisithe, 

mar shampla, nó amhras faoi dhintiúir chomhshaoil na dtáirgí atá in ainm a bheith ‘glas’, is 

cúis leis an mbacainn seo. Táthar ag dul i ngleic leis an bpointe seo cheana féin sa dara 

Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach. Aithnítear sa Phlean seo go bhfuil sé 

tábhachtach tomhaltóirí agus ceannaitheoirí poiblí a chumasú mar chuid den aistriú i dtreo 

na ciorclaíochta agus molfar reachtaíocht chun cinnte a dhéanamh de go bhfaigheann 

tomhaltóirí faisnéis iontaofa faoi tháirgí glasa maidir le marthanacht, deisiú agus 

creidiúnacht.  

Ach buntuiscint na dtomhaltóirí, na dteaghlach agus na ngnólachtaí ar acmhainn an 

gheilleagair chiorclaigh a fheabhsú, ba chóir gur príomhsprioc de chuid an bheartais 

náisiúnta a bheadh ann mar sin. Níl i bhforbairt na Straitéise seo ach céim thosaigh sa 

phróiseas, cé go bhfuil sí tábhachtach mar sin féin. Cuirtear cuspóir beartais uile-rialtais ar 

fáil agus tugtar pointe thagartha aonair do pháirtithe leasmhara i dtaca le ‘treo an taistil’ i 

mbeartas geilleagair chiorclaigh.  

Ní mór tús áite a thabhairt do thuilleadh gníomhaithe, áfach. Dá bhrí sin, forbróidh an Grúpa 

Oibre um Gheilleagar Ciorclach moltaí d’ardán náisiúnta ar líne maidir leis an ngeilleagar 

ciorclach, agus do ‘bhranda’ uileghabhálach náisiúnta um gheilleagar ciorclach in Éirinn. Ach 

é seo a dhéanamh, rachaidh an Grúpa Oibre i gcomhairle go rialta leis an nGrúpa 

Comhairleach maidir leis an nGeilleagar Ciorclach. Tabharfar na moltaí seo chun críche 

agus cuirfear tús leis an gcéim feidhmiúcháin laistigh de 12 mhí ó fhoilsiú na Straitéise seo. 

Ach ardán náisiúnta ar líne a bhunú, cuirfear foinse údarásach faisnéise ar fáil faoina bhfuil i 

gceist leis an ngeilleagar ciorclach agus conas atá an t-aistriú ciorclach ag tarlú in Éirinn. 

Aithneofar príomhghníomhaithe, tionscnaimh leanúnacha go háitiúil, go réigiúnach agus go 

náisiúnta, agus réimsí a dhéanfaidh dul chun cinn amach anseo, is dócha. Ach an fhaisnéis 

seo ar fad a chur in ardán amháin, rachaidh sé chun tairbhe do theaghlaigh agus do 
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ghnólachtaí, ar ndóigh. Rachaidh sé chun tairbhe freisin do chleachtóirí agus do lucht 

déanta beartais i réimse an gheilleagair chiorclaigh trí léargas ginearálta a thabhairt ar raon 

iomlán gníomhaíochtaí a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach, lena n-áirítear réimsí ina 

bhféadfadh dúbláil agus/nó bearnaí a bheith iontu. 

Tiocfaidh méadú ar fheasacht an phobail ach glacadh le branda náisiúnta agus é a úsáid go 

forleathan. Aithneoidh agus cúiteoidh sé seo dea-chleachtas freisin. Díreofar i mbrandáil dá 

leithéid ar thionscadail agus ar thionscnaimh a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach agus 

a fhaigheann tacaíocht/maoiniú poiblí ar dtús, chun ardleibhéil aitheantais i measc an 

phobail a bhaint amach. Cuirfear brandáil san áireamh i ndoiciméid ábhartha bheartais ar 

fud an Rialtais, in oiliúint maidir leis an ngeilleagar ciorclach agus in ábhar oideachais.  

Agus an chéad leagan eile den Straitéis á fhorbairt, déanfar cíoradh ar bhrandáil náisiúnta 

an gheilleagair chiorclaigh a chur i bhfeidhm in eagraíochtaí nach bhfuil san earnáil phoiblí 

(m.sh. ENRanna) agus i bhfiontair, táirgí agus seirbhísí geilleagair chiorclaigh san earnáil 

phríobháideach. D’fhéadfadh leathnú dá leithéid ar an mbranda (a d’fhéadfaí a rá go bhfuil 

sé cosúil le marc deimhniúcháin) feabhas mór a chur ar mhuinín tomhaltóirí as earraí agus 

seirbhísí sa mhargadh. D’fhéadfadh sé freisin cur le gníomh AE maidir le faisnéis táirgí a 

fheabhsú agus an gníomh seo a neartú, má chuirtear i bhfeidhm mar is ceart é. 

D’fhéadfadh ról tábhachtach a bheith ag tionscadail thaispeántais maidir le feasacht a 

mhúscailt ar an ngeilleagar ciorclach i gcoitinne agus ar fheidhmeanna nua ciorclacha go 

háirithe. Spreagfaidh Éire tionscadail dá leithéid a bhunú. Tabharfar cúnamh do mholtóirí 

tionscadail maidir le dearadh an tionscadail a ailíniú le tosaíochtaí an bheartais náisiúnta, 

foinsí maoinithe poiblí agus príobháideacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta a aithint, agus 

rannpháirtíocht dhíreach le lucht déanta beartais agus le húdaráis phoiblí a éascú. Cuirfear 

tacaíocht bhreise ar fáil maidir le straitéisí cumarsáide do thionscadail dá leithéid, chun an 

tionchar a bhíonn acu a uasmhéadú. Is sampla é seoladh na Scéime Deontas Nuálaíochta 

um Gheilleagar Ciorclach den chur chuige seo. 

6 Obair atá idir Lámha agus Tuilleadh Forbartha ar 

an mBeartas  

6.1 Buntacú leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach – 

reachtaíocht agus maoiniú 

Tabharfaidh an Bille um an nGeilleagar Ciorclach éifeacht do roinnt gníomhartha sa 

PGDGC. Forálfar sa Bhille don reachtaíocht riachtanach a bheidh mar bhonn agus thaca 
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faoi bhearta ábhartha forfheidhmithe maidir le bainistíocht dramhaíola agus do thobhaigh 

nua chomhshaoil a thabhairt isteach chun iompraíochtaí níos inbhuanaithe a spreagadh. 

D’éirigh le hÉirinn i dtaca le tobhaigh dá leithéid a úsáid, amhail an Tobhach ar Mhálaí 

Plaisteacha agus an Tobhach ar Líonadh Talún, chun athrú dearfach iompraíochta a 

spreagadh. Déanfar iarracht sna tobhaigh nua athrú a spreagadh maidir leis an úsáid a 

bhainimid as earraí aonúsáide, amhail cupáin chaife. Ó thaobh ceisteanna níos leithne a 

bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach de, molfar sa Bhille go gcuirfí riachtanas reachtúil do 

Straitéis Geilleagair Chiorclaigh i bhfeidhm agus go ndéanfaí an Rialtas athbhreithniú air go 

tréimhsiúil. Ach leaganacha eile den Straitéis seo a chur ar bhonn reachtúil, cinnteofar go 

mbeidh an geilleagar ciorclach ina thosaíocht don Rialtas. Ón dáta ar foilsíodh an Straitéis, 

tá dréacht den Bhille á hullmhú ag RCAC faoi láthair agus tá sé mar aidhm aici í a achtú le 

linn 2021. 

Tá sé i gceist freisin go bhforálfar sa Bhille do réimse ionstraimí nua geilleagracha a 

thabhairt isteach chun athrú iompraíochta a chur i gcrích. Ag tógáil ar thabhairt isteach 

rathúil na dtobhach ar mhálaí plaisteacha agus ar líonadh talún, moltar tobhaigh nua maidir 

le haisghabháil dramhaíola, cupáin chaife indiúscartha agus earraí aonúsáide eile. Cé gurb 

é príomhchuspóir na mbeart seo feidhmíocht chomhshaoil níos fearr a spreagadh agus tacú 

le hiompraíochtaí ciorclacha, táthar ag súil go dtacóidh an t-ioncam a ghinfear le hathchumrú 

an Chiste Chomhshaoil le gurb ionann é agus Ciste Comhshaoil agus Geilleagair 

Chiorclaigh na hÉireann. Imfhálófar é chun tacú le tionscadail agus le tionscnaimh maidir 

leis an gcomhshaol agus an geilleagar ciorclach.  

6.2 Bearta PGDGC 

Tá córas éifeachtach bainistíochta dramhaíola ina ghné riachtanach den gheilleagar 

ciorclach. Leagtar amach sa PGDGC sraith uaillmhianach beart chun feabhas leanúnach a 

chur ar chórais bhainistíochta dramhaíola na hÉireann, dramhaíl a laghdú agus 

éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú. Cuideoidh siad ar fad leis an aistriú ciorclach, ach tá 

roinnt gníomhartha sa Phlean freisin a bhaineann go sonrach leis an ngeilleagar ciorclach. 

Seo a leanas roinnt samplaí de ghníomhartha tábhachtacha a rinneadh cheana féin: 

cruthaíodh Aonad Geilleagair Chiorclaigh trasrialtais, foilsíodh an Straitéis seo, agus bunófar 

an Grúpa Oibre um Gheilleagar Ciorclach go luath. Tá liosta iomlán de ghníomhartha 

PGDGC maidir leis an ngeilleagar ciorclach in Aguisín 1, agus beidh uasdátuithe ar 

thuilleadh dul chun cinn i leaganacha den Straitéis amach anseo. 
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Ina theannta sin, tá obair ullmhúcháin á déanamh ag Oifigí Pleanála Réigiúnacha 

Bainistíochta Dramhaíola, agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach chun 

Plean Náisiúnta Bainistíochta Dramhaíola (PNBD) a chur in áit na bPleananna Réigiúnacha 

Bainistíochta Dramhaíola atá ann. Beidh spriocanna sa Phlean nua seo i dtaca le hathúsáid, 

deisiú, caitheamh acmhainní agus leibhéil éillithe a laghdú. Seoladh comhairliúchán poiblí 

réamhdhréachta maidir leis an PNBD nua ar an 11 Márta 2021 agus beidh comhairliúchán 

iardhréachta ar siúl i R4. 

6.3 Scéim Éarlaise agus Aisíoca 

Leagtar amach i gClár an Rialtais agus sa PGDGC tiomantas an Rialtais do  

Scéim Éarlaise agus Aisíoca (SÉA) a thabhairt isteach le haghaidh buidéil phlaisteacha 

(suas le trí lítear toirte) agus cannaí alúmanaim. Díreofar sa SÉA atá á tabhairt isteach ar 

bhuidéil phlaisteacha agus ar channaí alúmanaim mar níl dóthain acu á ngabháil ag an 

gcóras reatha agus tá an iomarca díobh á gcur de láimh mar bhruscar. I nDeireadh Fómhair 

- Samhain 2020, reáchtáil an RCAC comhairliúchán poiblí ar roghanna dearaidh SÉA. 

Fuarthas líon mór aighneachtaí ar an gcomhairliúchán agus tá siad á gcíoradh ag an RCAC 

faoi láthair. 

Seo a leanas an amlíne le haghaidh tuilleadh céimeanna maidir le tabhairt isteach SÉA. 

a) Comhairliúchán poiblí ar an múnla roghnaithe agus ar na dréacht-rialacháin (R1 

2021); 

b) Tús leis an reachtaíocht a bhuntacófar leis an Scéim (R3 2021); 

c) Tabhairt isteach na scéime (R3 2021); 

6.4 Soláthar Poiblí Glas 

Mar a luadh i Mír 4. thuas, d’fhéadfadh beartais i dtaca le soláthar poiblí a bheith 

tábhachtach san aistriú ciorclach agus léiríonn sé seo tiomantas an Rialtais do thacú le 

ceannach glas agus d’infhaighteacht agus inacmhainneacht níos fearr maidir le hearraí agus 

seirbhísí inbhuanaithe. Oibríonn RCAC go dlúth leis an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) 

agus leis an GCC chun Soláthar Poiblí Glas (SPG) a chur chun cinn ar aon dul le cuspóirí 

PGDGC, agus tiomantas Chlár an Rialtais do gach creat um sholáthar a uasdátú, de réir 

SPG sna trí bliana amach romhainn.  

Forbraíodh teimpléad monatóireachta agus tuairiscithe SPG a léiríonn minicíocht agus luach 

na gcritéar glas i soláthair phoiblí atá níos mó ná €25,000. Scaipeadh an teimpléad i ngach 

roinn rialtais amach sa bhliain 2020 agus cuirfear i dTuarascálacha Bliantúla na ranna 
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rialtais ar fad ó 2021 é. Tá ar Ranna Rialtais anois deiseanna amach anseo a chur sna 

Pleananna Corparáideacha Soláthair gach bliain chun critéir ghlasa a chuimsiú. 

Ag tosú i mí Dheireadh Fómhair 2020, d’fhorbair an GCC clár oiliúna SPG ar líne le 

haghaidh oifigigh sholáthair i Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit, Údaráis Áitiúla agus 

an Earnáil Oideachais. 

Chuir an GCC tús in 2020 le huasdátú iomlán ar Sholáthar Ghlas - Treoir don Earnáil Phoiblí 

2014. Tar éis comhairliúchán dírithe le príomhpháirtithe leasmhara, tá an treoir ag céim an 

dréachta deiridh anois agus foilseofar i R1 2021 í.  

Rialtas Glas: Tá tionscnamh rialtais 2019 maidir le ceannaireacht na hearnála poiblí le 

haghaidh inbhuanaitheachta á forbairt tuilleadh, ar aon dul le tiomantais a rinneadh sa 

Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide 2019. Tá SPG á chur chun cinn in éineacht le 

bearta maidir le cosc ar dhramhaíl san fhuinneamh, uisce agus ábhair trí shraith ceardlann 

agus tacaíochtaí atá á gcur i bhfeidhm ag an GCC. 

Chomh maith leis na tionscnaimh ar leith seo, tá an OSR ina cathaoirleach ar Ghrúpa 

Comhairleach idir-rannach maidir le Soláthar Straitéiseach. Tá sé mar aidhm ag an nGrúpa 

seo corprú ceisteanna sóisialta, nuálacha agus comhshaoil sa soláthar poiblí a chur chun 

cinn. Tá socruithe á dtabhairt chun críche ag OSR agus RCAC chun dlús a chur le hobair an 

Ghrúpa sin i dtaca le Soláthar Poiblí Glas (SPG). 

6.5 Réimsí den Bheartas a nDéanfar Tuilleadh Forbartha 

orthu 

Mar a pléadh i Mír 3.1 thuas, cuirfear gníomhartha agus spriocanna níos mionsonraithe, lena 

n-áirítear spriocanna sainearnála, san áireamh i leaganacha eile den Straitéis. Gan glacadh 

le hábhar sonrach an chéad leagain eile, is féidir roinnt earnálacha laistigh de gheilleagar na 

hÉireann a aithint cheana féin a bhfuil an cumas acu cuidiú go mór leis an ngeilleagar 

ciorclach.  

Laistigh d’earnáil na Tógála agus na Scartála, d’fhéadfadh éifeachtúlacht acmhainní agus 

athúsáid acmhainní níos fearr an gá a bheadh leis na milliúin tona ógh-amhábhair a 

sheachaint, chomh maith le déine carbóin ar an timpeallacht tógtha a laghdú. Ach an chéad 

leagan eile den Straitéis seo a fhorbairt, ba chóir go dtacófar le tionscnaimh reatha 

chiorclacha ó thaobh na hearnála de agus ba chóir go bhfeabhsófar iad, mar shampla tríd an 

obair a dhéanann an Clár Geilleagair Chiorclaigh atheagraithe de chuid GCC. 
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D’fhéadfadh ciorclaíocht níos fearr laistigh d’earnáil na Talmhaíochta tacú le costais feirme 

níos ísle agus le loirg laghdaithe aeráide agus chomhshaoil, trí úsáid laghdaithe na n-

ionchur seachtrach, lúba cothaitheacha a dhúnadh, agus sceitheadh dochrach comhshaoil a 

laghdú. D’fhéadfadh sé gur bunábhar luachmhar don Bhithgheilleagar í dramhaíl 

talmhaíochta. Ba chóir go dtógfadh aon fhorbairt eile a dhéanfar ar an Straitéis seo ar 

thionscnaimh earnála reatha, amhail clár GCC/Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann um 

Fheirmeoireacht Chliste, agus ba chóir go gcinnteofaí comhsheasmhacht idir beartas 

náisiúnta maidir leis an ngeilleagar ciorclach, an bithgheilleagar agus gníomhú ar son na 

haeráide. 

Tá Dearadh Ciorclach bunúsach maidir le haistriú ciorclach a bhaint amach, dramhaíl a 

laghdú ag céim an deartha, fad a chur le tréimhse shaoil táirgí trí mharthanacht agus deisiú 

feabhsaithe, agus aisghabháil agus athúsáid acmhainní a éascú sa deireadh. Ach Éire a 

bhunú ina mol do dhearadh ciorclach, d’fhéadfaí tacú leis an aistriú ciorclach agus 

iomaíochas náisiúnta a fheabhsú. Ba chóir go mbeadh forbairt a dhéanfar amach anseo mar 

bhunús don gheilleagar ciorclach mar phríomhghné de chlár taighde agus nuálaíochta na 

hÉireann. 

Tá Seirbhísí Digiteacha an-oiriúnach don gheilleagar ciorclach, trí sholáthar díreach 

digiteach (m.sh. cóipeanna digiteacha a chur in áit cóipeanna fisiciúla) nó trí sholáthar 

indíreach digiteach (m.sh. siopadóireacht ar líne, soláthar ríomhshláinte, srl.). D’aithin Éire 

freisin acmhainn an Mhonaraithe Chiorclaigh tríd an tacaíocht a thugann sí do 

CIRCULEIRE. Tabharfar tús áite i leaganacha eile den Straitéis seo d’acmhainn na seirbhísí 

digiteacha agus an mhonaraithe chiorclaigh a uasmhéadú laistigh den gheilleagar ciorclach, 

agus ba chóir go n-aithneofaí sineirgí féideartha idir an dá ghníomhaíocht go háirithe. 

Chomh maith le teicnící nua, tá múnlaí gnó ar leith an-fhabhrach don Gheilleagar 

Ciorclach. Aithníodh i dtaighde ECFE le déanaí gurb iad seo a leanas na príomh-mhúnlaí 

gnó ciorclacha: Múnlaí soláthair chiorclaigh; múnlaí aisghabhála acmhainní; múnlaí a 

chuireann le saolré táirgí; múnlaí roinnte; agus, múnlaí an chórais táirgí seirbhísí. Beidh sé 

tábhachtach acmhainn na múnlaí seo laistigh de gheilleagar na hÉireann a aithint. 

Meastar gurb ionann dramhaíl bhliantúil Theicstílí na hÉireann agus níos mó ná 200,000 

tona. Cé go rachaidh PGDGC i ngleic le ceist na dteicstílí freisin ó thaobh na bainistíochta 

dramhaíola de, tá deiseanna sonracha don gheilleagar ciorclach ann maidir le hathdhearadh 

agus athúsáid teicstílí in éadaí nua agus i dtáirgí eile. Lena chois sin, d’fhéadfaí deiseanna a 

chur ar fáil do mhonarú intíre nua ach dramhaíl teicstílí a úsáid mar amhábhar tánaisteach. 
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Tá an-acmhainn ann rátaí Deisithe agus Athúsáide a mhéadú laistigh den gheilleagar, 

agus mar a luadh thuas, forálfar sa Phlean Náisiúnta Bainistíochta Dramhaíola do 

spriocanna a leagan amach dóibh. Forbrófar i mbeartas amach anseo moltaí sonracha 

maidir le cuimsiú earraí athúsáide agus deisithe i dtionscnaimh ábhartha a mhaoinítear go 

poiblí, agus cíorfar acmhainn na dtionscnamh áitiúil agus pobalbhunaithe, amhail Moil 

Deisithe agus ‘Leabharlanna na nEarraí’. Déanfar scrúdú freisin ar cheist an dliteanais i leith 

táirgí (go háirithe maidir le leictreonaic tomhaltóirí agus earraí bána) mar bhacainn ar úsáid 

níos mó a bhaint as earraí deisithe agus athúsáidte.  

Ach ráta ciorclaíochta na hÉireann a mhéadú, cuideofar linn ár gcuspóirí náisiúnta Aeráide 

a bhaint amach. Measann Foras Ellen MacArthur nach bhféadfadh iarrachtaí gníomhaithe ar 

son na haeráide, a dhíríonn ar an aistriú ó bhreoslaí iontaise i dtreo foinsí in-athnuaite 

fuinnimh agus a gcuireann bearta éifeachtúlachta fuinnimh leo, ach dul i ngleic le 55% 

d’astaíochtaí. Tagann an 45% atá fágtha as rudaí a dhéanamh. Ach na rudaí sin a 

dhéanamh ar bhealaí atá níos ciorclaí agus nach bhfuil chomh dian céanna ar acmhainní, 

bíonn príomhról aige sin maidir le gníomhú ar son na haeráide. Dá réir sin, ba chóir tús áite 

a thabhairt don ailíniú leanúnach idir beartas i dtaca le gníomhú ar son na haeráide agus an 

geilleagar ciorclach. 

Cuirfear gnéithe den mhéid thuas ar fáil ach Treochláir Earnála um an nGeilleagar Ciorclach 

a fhorbairt, agus leagtar amach in Aguisín 3 achoimre ardleibhéil ar ghníomhartha féideartha 

le haghaidh roinnt earnálacha atá dian ar acmhainní. 

7 Conclúid 

Agus daonraí domhanda ag ardú agus caighdeáin mhaireachtála dhomhanda ag ardú 

freisin, beidh rochtain ar acmhainní ina ceist straitéiseach do thíortha forbartha agus i mbéal 

forbartha. Cuireann acmhainní nádúrtha amhábhair ríthábhachtacha ar fáil fós a úsáidtear ar 

fud an gheilleagair dhomhanda. Ach aistriú i dtreo geilleagar ciorclach a athúsáideann agus 

a choinníonn luach na n-acmhainní agus na n-ábhar seo, tacófar leis na caighdeáin 

mhaireachtála seo atá ag dul in airde gan brú neamh-inbhuanaithe a chur ar chomhshaol an 

domhain. 

Sa bhaile, beidh geilleagar ciorclach a bhaint amach lárnach maidir le huaillmhianta Aeráide 

na hÉireann a chomhlíonadh agus d’fhéadfadh sé buntáistí geilleagracha, sóisialta agus 

comhshaoil a chur ar fáil a thagann le tosaíochtaí eile Rialtais i dtaca le fostaíocht, 

ionchuimsiú sóisialta agus forbairt chothrom réigiúnach. Ní mór d’aistriú bunúsach dá 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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leithéid a bheith cothrom agus bunaithe ar chomhairliúchán agus ar rannpháirtíocht 

fhorleathan ar fud na sochaí, áfach, agus ba chóir go bhféachfaí air mar sin.  

Leagtar amach sa Straitéis Uile-Rialtais seo an creat ina bhféadfaí dul i ngleic le gach ceann 

de na snáitheanna sin agus, de réir mar a fhorbraíonn an beartas náisiúnta um gheilleagar 

ciorclach, beidh uaillmhian a thagann le cothroime agus trédhearcacht mar bhunchloch chur 

chuige na hÉireann. 
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Aguisín 1: Gníomhartha an Gheilleagair Chiorclaigh 

faoin PGDGC 

1. Ar aon dul le tiomantas Chlár an Rialtais, bunóimid aonad geilleagar chiorclaigh 

laistigh den Roinn seo agus beidh mandáid againn chun cur chuige uile-rialtais i 

leith an gheilleagair chiorclaigh a chinntiú. CRÍOCHNAITHE 

2. Beidh straitéis geilleagair chiorclaigh ardleibhéil, uile-rialtais a fhorbairt ar cheann 

de na chéad tascanna. CRÍOCHNAITHE 

3. Athchumróimid an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl atá ann le gurb ionann é 

agus Clár Geilleagair Chiorclaigh na hÉireann. Faoi stiúir GCC, beidh ról 

comhordaithe ainmnithe ag an gClár chun tacú le hAonad Geilleagair Chiorclaigh 

na Roinne maidir le maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí náisiúnta, 

réigiúnacha agus áitiúla le comhtháthú agus ailíniú gníomhaíochtaí náisiúnta agus 

áitiúla a fheabhsú agus uastionchar a chinntiú.AR SIÚL 

4. Agus muid ag obair leis na hOifigí Pleanála Réigiúnacha Bainistíochta Dramhaíola 

agus le Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach, cuirfimid Plean 

Náisiúnta Bainistíochta Dramhaíola in áit na bPleananna Réigiúnacha 

Bainistíochta Dramhaíola atá ann, agus beidh spriocanna a bhaineann leis na nithe 

seo a leanas sa Phlean nua: Athúsáid; Deisiú; Caitheamh acmhainní; Leibhéil 

éillithe a laghdú. AR SIÚL 

5. Bunóimid Grúpa Oibre idir-rannach um Gheilleagar Ciorclach le ranna tosaíochta. 

CRÍOCHNAITHE 

6. Forbróimid Treochláir Earnála um an nGeilleagar Ciorclach ina mbeidh spriocanna 

tosaíochta maidir le cosc ar dhramhaíl. AR SIÚL GO FÓILL 

7. Déanfaimid iarracht cinnte a dhéanamh de gur féidir le hÉirinn tacaíochtaí atá ar 

fáil ón AE le haghaidh tionscadal maidir leis an ngeilleagar ciorclach agus le 

haghaidh sruthanna tosaíochta earnála ábhair a uasmhéadú, mar shampla trí 

Chlár LIFE. 

8. Tacóimid le cur chuige atá uaillmhianach ó thaobh an chomhshaoil de ag leibhéal 

an AE san idirbheartaíocht ar athbhreithnithe amach anseo maidir le treoracha 

dramhaíola agus tionscnaimh a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach. 

9. Ar aon dul le tiomantas Chlár an Rialtais, tacóimid leis an Oifig um Sholáthar 

Rialtais chun múnla inbhuanaithe soláthair a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a 

laghdóidh an tionchar ar an gcomhshaol agus a chuirfidh barr feabhais ar an leas a 

bhainfidh an pobal as táirgí agus seirbhísí a sholáthrófar. AR SIÚL 
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10. Déanfaimid athbhreithniú ar chuspóirí agus ar chleachtais scéimeanna 

Freagrachta Leathnaithe Táirgeora (FLT) chun teacht i dtír ar acmhainn na 

ciorclaíochta.  

11. Cuirfimid lucht déanta beartais agus ionadaithe tofa ar an eolas faoin mbealach a 

bhféadfadh forbairtí ar an ngeilleagar ciorclach tacú le forbairt réigiúnach agus le 

poist. 

12. Cuirfimid deiseanna ar fáil don earnáil tráchtála chun páirt a ghlacadh san aistriú i 

dtreo na ciorclaíochta, mar shampla, ach gealltanais earnála a úsáid le haghaidh 

táirgí agus cleachtais inbhuanaithe. 

13. Leasóimid reachtaíocht maidir le deireadh dramhaíola agus seachtháirgí chun 

bacainní ar fhorbairtí ar an ngeilleagar ciorclach a bhaint.  

14. Forbróimid straitéis chumarsáide maidir le brí agus acmhainn aistrithe i dtreo 

geilleagar ciorclach a chur chun cinn. LE CRÍOCHNÚ 2021 

15. Agus muid ag obair le páirtithe leasmhara eile, déanfaimid iarracht cinnte a 

dhéanamh de go gcuirfear scileanna le haghaidh geilleagar ciorclach, amhail 

deisiú agus athchóiriú dearaidh, san áireamh i bpleanáil na scileanna náisiúnta 

amach anseo agus an Aistrithe Chóir. 

16. Beimid ar son earraí athúsáidte agus deisithe a chur san áireamh i dtionscnaimh a 

mhaoinítear go poiblí. 

17. Leathnóimid tacaíochtaí athúsáidte, deisithe agus roinnte tríd an gClár Geilleagair 

Chiorclaigh nua agus trí chláir phoiblí eile.  

18. Cuirfimid le róil na hearnála poiblí agus na gcomhlachtaí poiblí maidir le hathúsáid 

ach íos-sprioc i dtaca le soláthar earraí úsáidte a leagan síos i Soláthar Poiblí Glas 

agus i Soláthar Poiblí Ciorclach. AR SIÚL 

19. Déanfaimid iniúchadh ar sprioc náisiúnta athúsáide agus beimid ar son spriocanna 

nua AE. 

20. Déanfaimid iniúchadh ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag earnáil dhigiteach na 

hÉireann maidir le dlús a chur lenár n-aistriú i dtreo geilleagar ciorclach. 
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Aguisín 2: Príomhghníomhaithe sa gheilleagar 

ciorclach in Éirinn 

 

Foinse: Deiseanna Fiontraíochta sa Bhithgheilleagar agus sa Gheilleagar Ciorclach a Fhíorú, 

an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (RFTF) 2019 
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Aguisín 3: Achoimre Thosaigh ar Ghníomhartha le 

Cur san Áireamh i dTreochláir Earnála um an 

nGeilleagar Ciorclach 

Earnáil  Gníomhartha Féideartha 

Tógáil   Úsáid níos mó a bhaint as dearadh agus monarú seachtrach  

 Dearadh tógála modúlach 

 Stoc reatha a athchóiriú agus a aisfheistiú 

 Dul i ngleic le dearóiliú agus stoc a thabhairt ar ais san áitíocht 

 Úsáid níos mó a bhaint as Dramhaíl Tógála & Scartála mar ábhar 
tógála tánaisteach 

Iompar   Úsáid níos mó a bhaint as teileachomaitéireacht, agus as moil áitiúla 
agus réigiúnacha 

 Tús áite a thabhairt do shoghluaisteacht phearsanta atá tíosach ar 
acmhainní, m.sh. siúl agus rothaíocht 

 Cur le toilleadh an iompair phoiblí agus scéimeanna roinnte 
soghluaisteachta a chur chun cinn 

 Scéimeanna éifeachtúla bainistíochta um dhramhaíl feithiclí a bhfuil a 
ré caite 

Agraibhia   Ionchuir breoslaí iontaise agus ionchuir sheachtracha ceimiceán a 
laghdú 

 Dramhaíl talmhaíochta agus dramhbhia a chur sa Bhithgheilleagar 

 Idirghabhálacha chun caillteanais i slabhraí an tsoláthair bia a laghdú 

 Dramhbhia a laghdú ag leibhéal miondíola, tráchtála agus teaghlaigh 

 Deiseanna a aithint do leibhéil ísle de phacáistíocht bia nó do leibhéil 
ar bith di, de réir riachtanais na sábháilteachta bia agus an 
tsláinteachais 

Earraí Tomhaltóra  Dearadh do dheisiú níos fearr, marthanacht agus éifeachtúlacht 
fuinnimh mhéadaithe a chur chun cinn 

 Leibhéal athmhonaraithe méadaithe le haghaidh earraí tomhaltóra 

 Cur leis an úsáid a bhaintear as EPRanna 

 Múnlaí gnó bunaithe ar léasú agus ar roinnt a chur chun cinn 

 Múnlaí ‘tóg ar ais’ agus múnlaí athchóirithe a spreagadh d’earraí 
móra tí 

 Dliteanas i leith táirgí le haghaidh táirgí deisithe agus athúsáidte. 
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Aguisín 4: Samhail DTARDTT an Gheilleagair 

Chiorclaigh 

D 

Dearadh don Todhchaí: Dearcadh sistéamach a 

ghlacadh le linn phróiseas an dearaidh, chun na 

hábhair chearta a úsáid ar feadh na saolré chuí 

agus amach anseo. 

T  

Teicneolaíocht Dhigiteach a Chur san Áireamh: 

Úsáid acmhainní a rianú agus a bharrfheabhsú agus 

ceangail idir gníomhaithe shlabhra an tsoláthair a 

neartú trí ardáin agus teicneolaíochtaí digiteacha ar 

líne. 

A  

A bhFuil ann Cheana a Chothú & a Chaomhnú: 

Cothabháil a dhéanamh ar acmhainní, iad a dheisiú 

agus a uasghrádú chun a saolré a uasmhéadú agus 

saol eile a thabhairt dóibh trí straitéisí ‘tóg ar ais’, 

más bainteach. 

R   

Athsmaoineamh a Dhéanamh ar an Múnla Gnó: 

Machnamh a dhéanamh ar dheiseanna chun luach 

níos fearr a chruthú agus dreasachtaí a ailíniú trí 

mhúnlaí gnó a thógann ar an idirghníomhú idir táirgí 

agus seirbhísí. 

D  

Dramhaíl a Úsáid mar Acmhainn: Sruthanna 

dramhaíola a úsáid mar fhoinse acmhainní 

tánaisteacha agus dramhaíl a aisghabháil chun í a 

athúsáid agus a athchúrsáil. 

T  

Tús Áite a Thabhairt d’Acmhainní 

Athghiniúnacha: Cinnte a dhéanamh de go 

n-úsáidtear acmhainní in-athnuaite, in-athúsáidte, 

neamhthocsaineacha mar ábhair agus mar 

fhuinneamh ar bhealach éifeachtúil. 

T  
Téigh i gComhar le Chéile chun Comhluach a 

Chruthú: Oibriú le chéile ar fud shlabhra an 
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tsoláthair, go hinmheánach laistigh d’eagraíochtaí 

agus leis an earnáil phoiblí chun trédhearcacht a 

mhéadú agus comhluach a chruthú. 

Foinse: Geilleagar Ciorclach, Tuarascáil 2021 ar an mBearna Chiorclaíochta 

 

Aguisín 5: An Dara Plean Gníomhaíochta de chuid 

an AE um Gheilleagar Ciorclach 

Tar éis an Chéad Phlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach de chuid an AE in 2015, 

ghlac an Coimisiún Eorpach leis an Dara Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach in 

2020 mar ghné lárnach sa Chomhaontú Glas don Eoraip. Is ionann an Comhaontú Glas 

agus plean na hEorpa chun geilleagar an AE a dhéanamh inbhuanaithe ach dúshláin 

aeráide agus chomhshaoil a athrú ina ndeiseanna, agus an t-aistriú a dhéanamh cóir agus 

ionchuimsitheach do gach duine. Fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta 2020 tionscnaimh ar 

fud shaolré táirgí. Mar shampla, díreofar ar an dearadh, cuirfear próisis an gheilleagair 

chiorclaigh chun cinn, cothófar caitheamh inbhuanaithe, agus déanfar iarracht cinnte a 

dhéanamh de go gcoinneofar acmhainní a úsáidfear i ngeilleagar an AE a fhad agus is 

féidir. Tugann sé seo bearta reachtacha agus neamhreachtacha isteach a dhíríonn go 

sonrach ar réimsí a dtugann gníomh ag leibhéal an AE fíor-bhreisluach dóibh. 

Gníomhaíochtaí 

Tá bearta sa Phlean Gníomhaíochta nua um Gheilleagar Ciorclach chun na nithe seo a 

leanas a dhéanamh: 

 Táirgí inbhuanaithe a dhéanamh ina noirm san AE; 

 Tomhaltóirí agus ceannaitheoirí poiblí a chumhachtú; 

 Díriú ar na hearnálacha a bhaineann an úsáid is mó as acmhainní agus ina bhfuil 

acmhainn na ciorclaíochta ard, amhail: leictreonaic agus TFC; cadhnraí agus feithiclí; 

pacáistiú; plaistic; teicstílí; tógail agus foirgnimh; bia; uisce agus cothaithigh; 

 Níos lú dramhaíola a chinntiú; 

 Obair chiorclaíochta a dhéanamh do dhaoine, réigiúin agus cathracha, 

 Bheith i gceannas ar iarrachtaí domhanda maidir leis an ngeilleagar ciorclach. 
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Cur i bhFeidhm 

Chuir an Coimisiún tús le cur i bhfeidhm na 35 gníomh faoin bPlean nua. Ar an 10 Samhain 

2020, ghlac an Coimisiún leis an gcéad gharsprioc de chuid an Phlean nua: moladh le 

haghaidh Rialacháin chun reachtaíocht AE maidir le cadhnraí a nua-aoisiú. Táthar ag súil go 

mbeidh cadhnraí a chuirfear ar mhargadh an AE inbhuanaithe, ciorclach, ardfheidhmíochta 

agus sábháilte i rith a saolré. Táthar ag súil freisin go mbaileofar iad, go mbainfear 

athearraíocht astu agus go n-athchúrsálfar iad mar amhábhar luachmhar.  

Foinse: An Coimisiún Eorpach  

 


