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Íomhá Chlúdaigh le caoinchead Jonathan Power

Íomhá Chlúdaigh- ‘An Fear Miotail’, An Baile Thiar, Trá Mhór, 
Co. Phort Láirge-le caoinchead Jonathan Power.
Is é Fear Miotail Thrá Mhór ceann de na séadchomharthaí Oidhreachta 
Muirí is spéisiúla sa tír. In 1816, chuaigh an HMS ‘Seahorse’, long iompair 
de chuid na Breataine, go tóin poill i rith na drochaimsire agus cailleadh 
breis is 360 duine gar do Cheann Bhaile an Bhrúnaigh. D’fhonn iarracht 
a dhéanamh an cineál seo tragóide a sheachaint arís amach anseo, 
choimisiúnaigh agus mhaoinigh árachóirí na loinge, Lloyds of London, 
tógáil cúig rabhchán muirí ar chóstaí Phort Láirge agus Loch Garman chun 
feidhmiú mar mharcóirí rabhaidh le haghaidh na long a bheadh ag taisteal 
gar do Chuan Thrá Mhór.  

Is éard a bhí sna rabhcháin seo trí cholún a tógadh ag Ceann an Bhaile Nua 
ag taobh amháin de Chuan Thrá Mhór, dhá cholún bhreise ag Ceann Bhaile 
an Bhrúnaigh ar an taobh thall den chuan, agus colún amháin ag Rinn Duáin 
níos faide síos feadh chósta an Oirdheiscirt.  Bhíodh na cúig cholún seo, atá 
níos airde ná 60 troigh, ag feidhmiú mar mharcóirí loingseoireachta, arb 
ionann iad agus córas comhaireamh síos a chuirfeadh ar chumas longa Cuan 
Thrá Mhór agus Cuan Phoirt Láirge a aithint.  

Tá dealbh an Mhairnéalaigh, ar a dtugtar ‘An Fear Miotail’ go háitiúil, suite i 
lár na dtrí cholún de Cheann an Bhaile Nua ar an íomhá chlúdaigh, agus tá 
sé ina sheasamh i gCuan Thrá Mhór ón mbliain 1823, beagnach 200 bliain 
ó shin.  Ba é an dealbhóir cáiliúil de bhunadh Chorcaí, Thomas Kirk (1781 
– 1845), a bhfuil cáil bainte amach aige mar gur dhear sé an dealbh Colún 
Nelson a bhíodh suite ar Shráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath-  a dhear an 
Fear Miotail, atá 14 troigh ar airde, agus ina sheasamh lena ghéag dheas 
sínte amach i dtreo na farraige.
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Liosta na Táblaí

Tábla Leathanach Ainm na Tábla

1 20 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an CNPM

2 24 Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí a Chur ina nGrúpaí

3 26 Tuairisceoirí cáilíochtúla chun GES a chinneadh (ó Aguisín I na Treorach Réime um Straitéis 
Mhuirí) agus spriocanna comhshaoil Straitéis Mhuirí na hÉireann (2020)

4 31 Amlíne TRSM d‘Éirinn – Cuirtear an Treoir i bhfeidhm gach sé bliana agus déantar tuairisciú 
tréimhsiúil gach dhá bhliain

5 76 Geilleagar Aigéin na hÉireann – Príomhfhigiúirí agus Treochtaí, 2014, 2016 agus 2018

6 76 Geilleagar Aigéin na hÉireann – Dul Chun Cinn i dtreo Spriocanna HOOW (Bunaithe ar 
shonraí ó ‘Geilleagar Aigéin na hÉireann’ (SEMRU, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh))

7 139 Iasc Tugtha i dTír i gCalafoirt na hÉireann ag Árthaí Éireannacha agus neamh-Éireannacha 
2019 (Foinse: BIM Business of Seafood 2019)

8 140 Comhdhéanamh an Fhlít Chladaigh – Aibreán 2018 / Raon Geografach <12m Árthaí 
Cladaigh

9 154 Tonnáiste earraí atá á láimhseáil ag príomhchuanta Éireannacha, Bliain 2018-2019 (Foinse: 
Príomh-Oifig Staidrimh na hÉireann)

10 154 Líon na long chrúsála agus na bpaisinéirí de réir an chuain, 2019 (Foinse: Príomh-Oifig 
Staidrimh na hÉireann) 

11 179 Turasóirí ó Thar Lear ag Glacadh Páirte i Slatiascaireacht agus i nGníomhaíochtaí Uisce 
2015-2019

12 186 Uiscí snámha a raibh doirteadh fuíolluisce ó oibreacha fuíolluisce phoiblí ag cur le cáilíocht 
íseal uiscí snámha iontu in 2019

Liosta na Figiúrí
Figiúr Leathanach Ainm na Figiúr

1 16 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta/Measúnacht Chuí a Thabhairt le Chéile sa 
Phróiseas CNPM (Foinse: RPS Consultants, 2019) 

2 185 Leibhéal Cóireála an Ualaigh Náisiúnta Fuíolluisce

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

3



Chabhraigh an nasc atá idir Éire agus an fharraige le cultúr agus stair ár náisiúin a mhíniú. 
Chothaigh na huiscí atá mórthimpeall orainn ár saoránaigh riamh anall, i rith tréimhsí 
dúshlánacha san am a caitheadh nuair a tugadh faoi aistir trasna na farraigí sin ar thóir saol 
níos fearr, agus i rith tréimhsí dúshlánacha san am i láthair nuair a sholáthar ár n-acmhainní 
muirí nádúrtha saibhre cosúil lenár n-aigéin, tránna agus siúlóidí cois cósta faoiseamh ó 
shrianta Covid-19. Chothaigh na farraigí gach duine againn i rith ár staire, trí bhia mara a 
sholáthar, trí thrádáil tráchtála lenár gcomharsana taobh linn agus i bhfad uainn, tríd an 
oidhreacht chultúrtha thraidisiúnta atá tagtha aníos trí na glúnta, agus trí na forbairtí is 
déanaí i dteicneolaíocht cumarsáide, a bhfuil cáblaí fomhuirí trasaigéin agus trasfharraige 
ag tacú leo. 

Tá go leor íomhánna gleoite dár n-earnáil Mhuirí le fáil sa doiciméad seo, lena n-áirítear ár 
bhfiadhúlra muirí éagsúil, ár radharc tíre muirí nach féidir a shárú, ár gcuanta gnóthacha, 
rudaí a bhfuil ról tábhachtach acu i saol ár náisiúin oileánda. Tá sé oiriúnach gurb éard atá 
le feiceáil san íomhá ar an gclúdach ár dtrí cholún mhuirí fhisiciúla, ó tharla gur foilsíodh 
céad Phlean Muirí Comhtháite na hÉireann, ‘Tairbhe a bhaint as Saibhreas ár nAigéin’, in 
2012, agus gur sa Phlean sin a tagraíodh den chéad uair do choincheap na forbartha muirí 
inbhuanaithe, bunaithe ar thrí cholún de spriocanna comhthábhachtacha Comhshaoil, 
Sóisialta agus Geilleagracha. Is ionann an Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF) agus 
tiomantas leanúnach an Rialtais do thuilleadh forbairt agus feabhas a dhéanamh i ndáil leis 
na spriocanna a sainaithníodh den chéad uair in 2012.

Déantar iarracht sa Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF) an caidreamh a 
bheidh againn lenár limistéar muirí amach anseo a shainmhíniú. Cinnteoidh spriocanna 
uaillmhianacha an Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide atá sonraithe i gClár an Rialtais 
2020 go leanfaidh an Limistéar Muirí le ról lárnach a bheith aige i gcothú ár saoránach 
sna blianta amach romhainn, ní hamháin tríd an raon gníomhaíochtaí atá sonraithe sa 
Chreat seo, ach ar bhealaí breise agus nuálacha, cosúil le húsáid a bhaint as na forbairtí 
teicneolaíochta is déanaí chun na riachtanais fuinnimh a bheidh againn amach anseo a 
chumhachtú trí ghaoth amach ón gcósta. 

Tá an Rialtas seo airdeallach ar na deiseanna geilleagracha a bhaineann lenár limistéar muirí 
ach nuair a labhraímid faoinár saoránaigh a bheith á gcothabháil ag an Limistéar Muirí, 
tá a mhalairt fíor freisin. Is é an Limistéar Muirí an acmhainn nádúrtha is fearr atá againn, 
agus mar náisiún, tá dualgas orainn an limistéar Muirí a chothabháil. Ní féidir ach le haigéin 
shláintiúla, ghlana forbairt a chothabháil agus cuspóirí geilleagracha a réadú cosúil le 
cruthú fostaíochta, infheistíocht agus deiseanna éagsúla chun tacú le pobail thuaithe agus 
chósta. Tá sé riachtanach a bheith ag obair le chéile ar bhealach comhtháite – ag leibhéal 
náisiúnta, lenár gcomhghleacaithe AE agus ag leibhéal réigiúnach agus áitiúil – le plean 
spásúil soiléir i bhfoirm an NMPF chun tacú leis na hiarrachtaí sin agus iad a threorú. 

Beidh reachtaíocht nua pleanála muirí ag tacú leis an gCreat, a bheidh mar bhonn le hathrú 
agus le hathchóiriú chóras pleanála muirí Stát na hÉireann. Trí reachtaíocht Pleanála an 
Limistéir Mhuirí, bunófar gníomhaireacht nua dar teideal, Údarás Rialála an Limistéir 
Mhuirí, nó MARA, chun forbairt agus gníomhaíocht inár Limistéar Muirí a rialú. Chun 
infheistíocht a ailíniú leis an bplean spásúil muirí nua seo, agus chun forbairt a dhéanamh 
ar bhainistíocht chomhoibríoch ár ngníomhaíochtaí muirí, cruthóimid bord Trasrialtais 
ar a dtabharfar Tionscadal Mara Éireann 2040. Tá mé dóchasach go mbeidh na forbairtí 
suntasacha reachtacha agus beartais seo mar bhonn le cuspóirí uaillmhianacha comhshaoil, 
sóisialta agus geilleagracha an Rialtais dár n-earnáil mhuirí a chur i gcrích.

Is é seo ár gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí, creat atá bunaithe ar thuairimí go leor 
páirtithe leasmhara Muirí, lena n-áirítear Ranna & Gníomhaireachtaí Rialtais, Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha, Údaráis Áitiúla, na tionscail Mhuirí, agus níos tábhachtaí fós, baill den 
Phobal.

Teachtaireacht ón Taoiseach01

Micheál Martin, T.D.

An Taoiseach
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Inniu, tá tuiscint níos fearr ag Éire ar an muirthimpeallacht agus ar ghníomhaíochtaí muirí 
ná mar a bhí riamh roimhe seo. Tá an t-eolas seo bailithe de réir a chéile agus feabhsaithe 
tríd an bpróiseas a bhaineann leis an gcéad doiciméad in Éirinn maidir le Pleanáil Spásúil 
Mhuirí a chruthú, próiseas a thosaigh leis an gcomhairliúchán poiblí maidir leis an Tuarascáil 
Bhonnlíne NMPF a céadfhoilsíodh in 2018. Dá réir sin, sholáthair an Tuarascáil Bhonnlíne 
bonn eolais dár ndréacht-NMPF, a foilsíodh in 2019. Chabhraigh comhairliúchán poiblí breise 
maidir leis an dréacht-NMPF, á dtreorú ag an nGrúpa Comhairle um Pleanáil Spásúil Mhuirí, 
le pleanáil spásúil mhuirí  a chruthú d’Éirinn ina léirítear an gá go mbeimis ag feidhmiú mar 
chosantóirí ár dtimpeallacht mhuirí agus ag an am céanna go mbeidh tairbhe á baint againn 
as na buntáistí a bhaineann le hacmhainní mara a úsáid le haghaidh pobal agus gnó, agus 
déileáiltear le gníomhaíochtaí a áirítear ina measc Dobharshaothrú agus Cóireáil Fuíolluisce.

Déantar cur síos in NMPF ar an gcur chuige atá beartaithe againn chun gníomhaíochtaí 
mara na hÉireann a bhainistiú chun úsáid inbhuanaithe acmhainní mara a chinntiú suas 
go dtí 2040. Is ionann an creat aonair seo, ina gcuimsítear gach gníomhaíocht dhaonna a 
bhaineann leis an earnáil mhuirí, agus léargas ar ár bhfís, cuspóirí agus beartais phleanála 
le haghaidh gach gníomhaíocht, agus ag an am céanna glactar leis go dteastaíonn cosaint 
láidir ónár dtimpeallacht Mhuirí lena mbaineann saibhreas bithéagsúlachta. Cuimsítear sna 
gníomhaíochtaí sin fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, iascaigh, cuanta, calafoirt agus 
loingseoireacht, sábháilteacht ar muir, spórt agus áineas, turasóireacht, agus cóireáil agus 
diúscairt fuíolluisce – nithe lena mbaineann tábhacht agus ar cheart iad a chosaint, tacú leo 
agus iad a fhorbairt. Déileáiltear i mbeartais chosanta muirí le Bithéagsúlacht, Suaitheadh, 
Cáilíocht Uisce, Bruscar Muirí, agus Athrú Aeráide – tá bainistíocht inbhuanaithe na 
timpeallachta Muirí ríthábhachtach i gcomhthéacs chur chun feidhme rathúil NMPF.  

Sna blianta amach romhainn, forbrófar Limistéir Chosanta Muirí na hÉireann, agus cinnteofar 
go bhfuil gníomhaíocht dhaonna ag leibhéal atá in ann tacú le héagsúlacht bhitheolaíoch, 
táirgiúlacht nádúrtha, sláinte agus folláine an duine. Chomh maith leis sin, cabhróidh na 
limistéir chosanta seo le héifeachtaí an athraithe aeráide agus an aigéadaithe aigéin a laghdú 
trína chinntiú go bhfuil éiceachórais mhuirí sláintiúil agus seasmhach, agus gur féidir leis 
an Timpeallacht Mhuirí feidhmiú mar chóras nádúrtha stórála carbóin. Is ionann glacadh le 
NMPF agus céim shuntasach i ndáil le bainistíocht inbhuanaithe ár n-acmhainn nádúrtha is 
tábhachtaí, agus tá gealltanas á thabhairt don Rialtas i ndáil leis an gcuspóir fadtéarmach - ár 
bhfarraigí a chosaint do na glúnta amach anseo.

Táimid airdeallach ar an mbrú méadaithe atá ar ár limistéar muirí agus soláthróidh an plean seo 
creat comhchoiteann i ndáil le fachtóirí comhshaoil, sóisialta agus geilleagracha atá le breithniú 
i rith cinnteoireachta, lena n-áirítear tionscadail, pleananna agus beartas. Ar an tslí seo, 
cumasóidh pleanáil spásúil mhuirí (MSP) rioscaí a shainaithint go luath ar féidir iad a bhainistiú, 
deiseanna a shainaithint a rachaidh chun tairbhe do chách trí chomhúsáid éifeachtach spáis, 
laghdófar an baol go beidh coinbhleacht idir gníomhaíochtaí, agus déanfar cinnteoireacht a 
stiúradh i dtreo bainistíocht inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. I ndiaidh glacadh le 
NMPF in 2021, scrúdóidh an Rialtas deiseanna a bhaineann leis an dara timthriall de MSP 
a áirítear ann an poitéinseal a bhaineann le codanna difriúla den limistéar muirí. Cuimseofar 
anseo breithniú a dhéanamh ar an bpoitéinseal a bhaineann le pleananna áitiúla atá neadaithe 
laistigh de NMPF, agus soláthrófar leibhéal níos airde de mhionsonraí beartais a bhaineann le 
bainistíocht mhuirí atá saincheaptha do riachtanais limistéar nó gníomhaíocht áirithe.

Is mian linn aitheantas a thabhairt do agus buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh le 
forbairt NMPF, go háirithe baill dár nGrúpa Comhairleach. Cúis iontais dúinn an t-am ar fad 
díograis na ndaoine a ghlac páirt inár gcomhairliúcháin phoiblí, inár gceardlanna agus sna hallaí 
baile ar fud na tíre nó ar tugadh cuireadh dóibh a bheith páirteach san obair. Bhí ról lárnach ag 
Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais eile san obair a bhfuil freagrachtaí feidhmiúla orthu as 
gníomhaíochtaí muirí éagsúla. Ghlac go leor daoine páirt sa phróiseas seo agus táimid buíoch 
díobh ar fad as a dtoilteanas a gcuid eolais agus tuairimí a roinnt maidir le conas ba mhaith leo a 
gcuid farraigí a bhainistiú. Tá na tuairimí sin á léiriú sa Chreatdoiciméad seo.

Réamhrá ó na hAirí01

Darragh O’Brien, T.D.

An tAire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Peter Burke, T.D.

An tAire Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil 

Malcolm Noonan, T.D.

An tAire Stáit don 
Oidhreachta agus 
don Athchóiriú 
Toghchánach
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Aistear fhorbairt an Chreata 
Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí

2014

Treoir AE 2014/89/AE lenar 
bunaíodh creat le haghaidh MSP

Foilsiú Threochlár NMPF

Noll 2017

2018

Cuirtear Cuid 5 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt (Leasú) 2018 in áit na Rialacháin 2016 le 
bunreachtaíocht nua chun éifeacht a thabhairt do 
riachtanais na Treorach MSP

2019

Athbhreithniú ar Aighneachtaí 
agus tuilleadh leasuithe

Páipéar ar Shaincheisteanna 
agus Roghanna

Comhairliúchán Poiblí 
maidir leis an Ráiteas 
Beartais um Pleanáil 
Mhuirí

Meith – Lún 2019

Comórtas Póstaer 
Náisiúnta na 
Scoileanna Glasa i 
gcomhpháirt le An 
Taisce (EEU)

Ean – Beal 2019

MF – Noll 2018

Comhairliúchán ar an 
Tuarascáil Bhonnlíne

Rannpháirtíocht 
phoiblí agus imeachtaí 
comhairliúcháin

• Port Láirge
• Gaillimh
• Sligeach
• Corcaigh
• Baile Átha Cliath

Már 
2018

Meith 
2018

MF 
2018

Feab 
2019 Aib 

2019
Meith 
2019

Jul 
2019

Meith 2019

Seoltar 
Comhairliúchán Poiblí 
ar Ráiteas Polasaí um 
Pleanáil Mhuirí ag 
Seafest, Corcaigh

2016

Tháinig na Rialacháin 2016 de chuid an Aontais 
Eorpaigh (Creat um Pleanáil Spásúlachta Muirí) 
i bhfeidhm ar 29 Meitheamh 2016

Cruinnithe an Ghrúpa Chomhairligh
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Már 2021

Faomhadh ón 
chomh-aireacht don 
téacs deiridh

Cur i láthair agus 
éisteacht os comhair 
Comhchoiste 
Oireachtais

Beal 
2020

Tá an comhairliúchán 
poiblí á reáchtáil ar líne 
de réir na dTreoirlínte 
Sláinte poiblí. Reáchtáil 
an Fhoireann um 
Pleanáil Mhuirí an chéad 
Chomhairliúchán Poiblí 
ar líne faoi threoir na 
Státseirbhíse

Aib 2020Comhairliúchán Poiblí ar 
Dhréacht-NMPF, Tionchar SEA/
AA/Natura, Tuarascáil Bhonnlíne 
ar an bPróiseas Comhairliúcháin 
Phoiblí, Ráiteas Polasaí Um 
Pleanáil Mhuirí foilsithe

Rannpháirtíocht Phoiblí agus 
Imeachtaí Comhairliúcháin

• Luimneach
• Maigh Eo
• Gaillimh
• Ciarraí
• Cill Mhantáin
• Baile Átha Cliath
• Dún na nGall

Samh 2019 – Aib 2020

Samh 
2019

MF 
2020

Feab 
2021

Samh 2019

Faomhann 
an Rialtas an 
Ráiteas Polasaí 
um Pleanáil 
Mhuirí agus an 
Dréacht-NMPF

I ndiaidh Aib 2020

Athbhreithniú ar 
aighneachtaí agus 
tuilleadh leasuithe 

SEA, Tionchar 
Natura

Leasuithe deiridh

Aib 2021

Éisteacht 
os comhair 
Comhchoiste 
Oireachtais

Faomhadh 
ón Seanad

Beal 2021

Faomhadh ón Dáil

NMPF bunaithe



Ós rud é gur náisiún oileánda é Éire ag a bhfuil cearta 
ceannasachta ar cheann de na limistéir farraige is mó 
san Eoraip, tá geilleagar, cultúr agus sochaí na hÉireann 
nasctha go dlúth leis an muir. Is sócmhainn náisiúnta 
é ár dtimpeallacht mhuirí a mbaineann go leor tairbhí 
tráchtála agus neamhthráchtála léi in earnálacha cosúil le 
bia mara, turasóireacht, fóillíocht, fuinneamh inathnuaite, 
oidhreacht chultúrtha agus bithéagsúlacht. Téann forbairt 
inbhuanaithe ár limistéir mhuirí i bhfeidhm ar go leor 
daoine. Chun tacú le limistéar muirí a bhféadfadh Éire 
úsáid, sult agus tairbhe a bhaint as ó thaobh sochaí, 
comhshaoil agus geilleagair de, tá cur chuige nua 
cuimsitheach i leith pleanáil mhuirí á chur i láthair ag an 
Rialtas sa trí phríomhréimse, is iad sin pleanáil chun cinn, 
bainistíocht forbartha agus forfheidhmiú pleanála muirí. 
Leagtar amach sa doiciméad seo an ghné sin dár gcóras 
pleanála muirí a bhaineann leis an gcreat pleanála chun 
cinn – an Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (CNPM). 
Cuireadh an creat le chéile tar éis obair chuimsitheach 
ar fud an Rialtais agus teagmháil shuntasach agus 
caidreamh na bpáirtithe leasmhara muirí go léi, an pobal 
san áireamh, le 2 bhliain anuas. 

Covid-19 (coróinvíreas)
Ó Mhárta 2020, bhí dúshláin gan fasach roimh mhuintir 
na hÉireann mar gheall ar phaindéim an choróinvíris. 
De bharr leibhéal agus nádúr na n-athruithe a tháinig ar 
shaol laethúil na ndaoine mar gheall ar Covid-19, ní féidir 
ar chor ar bith na hathruithe a léiriú agus a leagan amach 
sa doiciméad seo. Mar an gcéanna le gach earnáil den 

tsochaí, bhí tionchar suntasach ag Covid-19 ar an muir 
agus ar na daoine go léir a bhaineann úsáid aisti, cibé 
acu an úsáid fóillíochta, comhshaoil nó tráchtála í sin. Is 
fíor go fóill go mbeidh tionchar de chineál éigin ar roinnt 
d’úsáideoirí na mara, nó formhór na n-úsáideoirí fiú, go 
ceann tamaill go dtí go sroichfear leibhéal níos airde 
imdhíonachta. 

Bhí an CNPM féin agus na próisis ar fad a bhí i gceist 
lena fhoilsiú roimh an spriocdháta mar an gcéanna. 
Bhog an comhairliúchán poiblí maidir leis an CNPM ar 
líne mar gheall ar na srianta ar thionóil phoiblí, cuireadh 
cruinnithe idir oifigigh Rialtais agus páirtithe leasmhara 
mara ar siúl ar líne in áit cruinniú duine le duine. Chomh 
maith leis sin, bhí gá leis an teagmháil thras-rialtais atá 
ríthábhachtach do rath an CNPM, a reáchtáil ar líne ar an 
mbealach céanna. 

Ní raibh na bacainní sin a dhath chomh tábhachtach 
leis na deacrachtaí a bhí roimh úsáideoirí mara. Mar 
atá thuas, ní féidir eolas a thabhairt faoi na tionchair 
a bhí ar gach earnáil mhara ar chor ar bith. Áirítear 
leis na hearnálacha sin ár bpobail iascaigh agus 
dobharshaothraithe ar tháinig laghdú ar an éileamh ar 
a dtáirgí, na daoine a bhaineann tairbhe as spórt agus 
fóillíocht nárbh fhéidir leo an úsáid chéanna a bhaint as 
an muir agus as an imeallbhord go hidirthréimhseach, 
agus ár dtionscadal turasóireachta muirí a scriosadh ag 
srianta ar thaisteal náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Níl tagairtí ar leith do Covid-19 i ngach caibidil den 
CNPM. Is é tosaíocht an Rialtais leanúint de na 
dúshláin atá ann mar gheall ar an bpaindéim a shárú. 

Brollach02

Cliffs of Moher, Co Clare - Íomhá le caoinchead ó Graham Johnson
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Díreofar ar an gcéad dul síos ar Shláinte Phoiblí agus 
ar rolladh amach leanúnach agus ar ghéarú an chláir 
vacsaínithe Náisiúnta. Luaitear sa Chlár Rialtais an 
uaillmhian atá againn an damáiste a rinneadh mar gheall 
ar an bpaindéim a chur i gceart. Cuirtear in iúl freisin 
an cuspóir rannchuidiú ar bhealach dearfach leis an 
bhfreagairt dhomhanda i gcoitinne chun an téarnamh 
i ndiaidh Covid a mhúnlú. Maidir leis na freagairtí agus 
pleananna téarnaimh a chuirfear i bhfeidhm i dtaca le 
hearnálacha muirí ar leith, tabharfaidh na Ranna Rialtais, 
Gníomhaireachtaí Stáit agus Comhlachtaí Reachtúla eile 
ábhartha atá freagrach as na hearnálacha Muirí ar leith 
sin treoir dóibh. 

Creideann an Rialtas go mbeidh ról tábhachtach ag an 
CNPM, lena mbunaítear fís le haghaidh fhorbairt an 
chórais pleanála muirí go dtí 2040, ó thaobh tacaíocht 
a thabhairt don téarnamh gearrthéarmach agus don 
phleanáil fhadtéarmach chun go mbeidh tionchar 
dearfach buan ar an acmhainn nádúrtha is suntasaí atá 
againn, is é sin ár limistéar muirí. 

Cad is pleanáil spásúil mhuirí ann?
Is próiseas é pleanáil spásúil mhuirí a thugann úsáideoirí 
iomadúla an aigéin le chéile chun cinntí eolacha 
comhordaithe a dhéanamh maidir le conas is féidir 
acmhainní muirí ar bhealach inbhuanaithe. Mar chuid 
den phróiseas, déanann na húdaráis phoiblí ábhartha 
gníomhaíochtaí daonna sna limistéir mhuirí a anailísiú 
agus a eagrú chun cuspóirí éiceolaíocha, eacnamaíocha 
agus sóisialta a bhaint amach. Toradh an phróisis sin is ea 
plean spásúil muirí, ar a dtugtar an CNPM in Éirinn. 

Is plean náisiúnta é an CNPM le haghaidh mhara na 
hÉireann. Leagtar amach ann conas is mian linn ár mara 
a úsáid, a chosaint agus leas a bhaint astu thar théarma 
20 bliain. Tá an CNPM ag barr ordlathas na bpleananna 
agus na mbeartas earnála don limistéar muirí. Rinne na 
pleananna earnála atá ann cheana eolas don phlean agus 
bainfear úsáid as an bplean, ar a sheal féin, chun eolas 
a dhéanamh do thimthriallacha na bpleananna sin mar 
chuid de lúb leanúnach aiseolais. Soláthraíonn sé creat 
soiléir lenar féidir na beartais agus cuspóirí earnála sin 
a fhíorú. Beidh sé ina phríomhuirlis chinnteoireachta 
do na húdaráis rialála agus don lucht déanta beartas 
amach anseo ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear cinntí 
maidir le hiarratais aonair ar údarú, nach mór dóibh 
cuspóirí an phlean a chomhlíonadh, ar an mbealach 
céanna is a bhíonn pleananna talún ina gcuid den uirlis 
chinnteoireachta mar chuid den phróiseas pleanála ar an 
talamh. 

Bhí an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
i gceannas ar ullmhú an phlean thar ceann an Rialtais 
agus rinne na ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí Stáit 
eile ionchur. Ar cheann de phríomhchuspóirí ullmhúchán 
an phlean seo, tá sé mar aidhm struchtúr rialachais níos 
comhtháite a chur ar fáil a chomhordóidh na réimsí 
áirithe roinne nó ‘earnála’ agus a chuirfidh siad i straitéis 
fhoriomlán. 

Clúdaíonn an Plean Muirí limistéar muirí na hÉireann, 
lena n-áirítear uiscí inmheánacha (limistéar farraige), 

farraigí críche, crios eacnamaíoch eisiach (CEE) agus an 
scairbh ilchríochach. Is ionann an limistéar muirí agus 
thart ar 490,000 km2 agus síníonn sé ón meánlán mara 
ag an gcósta i dtreo na farraige chomh fada le níos mó 
ná 200 míle farraige in áiteanna. Faoi láthair, tá plean 
amháin don limistéar muirí ar fad sa CNPM agus táthar 
ag súil leis go gcuirfear pleananna réigiúnacha níos 
mionsonraithe tráth níos déanaí. 

Tairbhí na Pleanála Muirí
Aithníodh forbairt an phlean náisiúnta uileghabhálaigh 
spásúil mhuirí mar chuid de shraith bearta athchóirithe 
pleanála muirí sa Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí 
(Deireadh Fómhair 2019). 

Cuirfidh pleanáil fhadtéarmach chun cinn do 
limistéar muirí na hÉireann le bainistiú éifeachtach na 
ngníomhaíochtaí muirí agus le húsáid níos inbhuanaithe 
ár n-acmhainní muirí. 

Cuireann an CNPM ar chumas an Rialtais treoir shoiléir 
a leagan amach maidir lenár bhfarraigí a bhainistiú, 
ár gcuspóirí agus tosaíochtaí a shoiléiriú agus treoir 
a thabhairt don lucht déanta cinntí, úsáideoirí agus 
páirtithe leasmhara ionas go n-úsáidfear acmhainní 
muirí ar bhealach níos straitéisí agus níos éifeachtúla. 
Déanfaidh sé sin eolas do chinntí maidir le forbairt an 
limistéir mhuirí faoi láthair agus amach anseo agus é mar 
aidhm aige sin riachtanais a chomhtháthú. 

Cad é cuspóir an doiciméid seo agus conas 
ba cheart é a úsáid?
Is é an doiciméad seo an CNPM críochnaithe agus tá 
sé á fhoilsiú anois i ndiaidh comhairliúchán 5 mhí agus 
próiseas rannpháirtíochta poiblí a reáchtáil maidir leis an 
CNPM dréachta. Is é an CNPM seo an príomhrud nach 
mór don lucht déanta cinntí smaoineamh air agus gach 
údarú muirí á dhéanamh (féach an gluaisre ar leathanach 
xx). Breithneofar gach iarratas ar ghníomhaíocht nó 
forbairt i limistéar muirí na hÉireann, lena n-áirítear 
iad a dhéantar mar chuid den chóras nua bainistíochta 
forbartha dá ndéantar foráil faoin mBille um Pleanáil 
Limistéir Mhuirí, 2021, i dtéarmaí a gcomhsheasmhachta 
le cuspóirí an phlean. Mar sin, cruthófar creat 
uileghabhálach leis an CNPM le haghaidh cinntí a 
dhéanamh atá comhsheasmhach, bunaithe ar fhianaise 
agus a chinntíonn todhchaí inbhuanaithe don limistéar 
muirí. Trí mheán rannpháirtíocht an phobail, beidh deis 
labhartha ag gach duine ag a bhfuil leas inár bhfarraigí 
agus cóstaí maidir le conas a bhainistítear a limistéar 
muirí. 

Ba cheart go bhfeicfidh úsáideoirí muirí, rialtóirí, 
iarratasóirí ar údarú agus daoine ag a bhfuil leas san 
áireamh, go laghdóidh an córas an t-ualach rialála atá 
orthu ach leibhéal níos airde cinnteachta a thabhairt 
dóibh maidir le cad is féidir tarlú agus cén áit ar féidir é 
a tharlú, agus ar an mbealach luasghéarófar na próisis 
údaraithe. Ba cheart freisin go mbeadh úsáideoirí muirí 
níos muiníní as go mbeidh na cinntí a dhéantar maidir 
le hiarratais ar thionscadail níos láidre i leith dúshlán, 
ar an gcoinníoll go ndéantar iad i gcomhréir leis an 
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gcreat beartais a leagtar amach sa CNPM. Is amhlaidh 
sin toisc go bhfuil an plean bunaithe ar an bhfianaise is 
fearr theicniúil agus eolaíoch atá ar fáil, lena n-áirítear 
caidreamh luath comhsheasmhach le páirtithe leasmhara 
agus measúnú inbhuanaitheachta. 

Ba cheart tabhairt faoi deara nach dtéann úsáid an 
CNMP chun cinntí a dhéanamh in ionad an ghá le 
riachtanais rialála eile, ná nach gcuireann sí an gá sin ar 
ceal, go háirithe riachtanais a bhaineann le cineálacha 
agus méideanna sonracha togra, Comhlahtaí Poiblí, 
próisis chinnteoireachta nó suíomhanna. Féadfaidh 
feidhm a bheith ag riachtanais den chineál sin ag céim 
ar bith de thogra, ó chéim an fhiosrúcháin agus staidéir 
indéantachta go dtí céim an oibrithe. Tá ról tábhachtach 
ag roghnúchán bealaigh agus suímh ag gach céim 
pleanála agus forbartha chun tionchair ar an gcomhshaol 
a sheachaint. I measc na riachtanas tá na measúnachtaí 
comhshaoil ábhartha cosúil le, inter alia, Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta (MST), Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (MTT) agus Measúnacht Chuí (MC), de réir 
mar is iomchuí.

Beidh gá ann ceann amháin nó níos mó de na nithe 
seo a leanas a bheith in éineacht le haon tionscadal a 
bhféadfadh éifeachtaí suntasacha ar an gcomhshaol 
eascairt astu, de réir mar is cuí:

• Tuarascáil maidir le Measúnacht Tionchair 
Éiceolaíochta

• Tuarascáil Comhshaoil

• Tuarascáil maidir le Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (TMTT) má mheastar a bheith 
riachtanach faoin reachtaíocht ábhartha (doiciméad 
reachtúil)

• Ráiteas Tionchair Natura má mheastar a bheith 
riachtanach faoin reachtaíocht ábhartha (doiciméad 
reachtúil)

• Measúnú Airteagal 12 (An Treoir um Ghnáthóga) 
maidir le speicis Aguisín IV.

Cén struchtúr atá ar an CNPM? 
Sa CNPM seo, tá na cuspóirí, beartais agus gníomhartha 
tacaíochta a mheasann an Rialtas a bheith riachtanach 
chun tacú le bainistiú éifeachtach na ngníomhaíochtaí 
muirí agus le húsáid níos inbhuanaithe dár n-acmhainní 
muirí. Leagtar amach ann:

• an comhthéacs beartais, reachtaíochta agus rialála a 
bhaineann le pleanáil spásúil mhuirí i gcoitinne agus, 
níos sonraí ná sin, a bhaineann le forbairt an chéad 
phlean in Éirinn;

• cur síos bunaithe ar Thuarascáil Bhonnlíne an CNMP 
(Meán Fómhair 2018) ar chúrsaí “mar atá” i dtéarmaí 
na forbartha earnála agus na ngníomhaíochtaí reatha 
i limistéar muirí na hÉireann, lena n-áirítear deiseanna 
agus constaicí do gach ceann amach anseo a aithint; 

• míniú breise tosaigh ar na cuspóirí ardleibhéil 
féideartha don chéad Chreat Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí de chuid na hÉireann, dá ndéanfaidh Leas a 

Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan (HOOW) agus an 
Treoir um Phleanáil Spásúil Mhuirí 2014/89/AE; agus

• Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí (OMPPanna) 
a mbeidh feidhm acu maidir le gach gníomhaíocht nó 
forbairt mhuirí. Áirítear leis sin beartais a bhaineann 
le cómhaireachtáil, bithéagsúlacht, pobail chósta agus 
oileáin agus bonneagar, i measc nithe eile. Déantar 
gach ceann díobh a uimhriú, a chur i gcomhthéacs 
agus a chrostagairt do OMPPanna agus SMPPanna 
ábhartha eile astu féin (féach thíos)

• Beartais Pleanála Muirí a bhaineann go sonrach 
hEarnáil (SMPPanna) nó le Gníomhaíocht chun 
treoir a thabhairt don lucht déanta cinntí measúnú a 
dhéanamh ar thograí ar leith nó aghaidh a thabhairt 
ar na tograí sin (mar shampla, dobharshaothrú, 
fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta, forbairt 
calafort, etc.). Déantar iad a uimhriú agus a 
chrostagairt astu féin freisin. Cuirtear comhthéacs 
tacaíochta do gach SMPP ar fáil sna caibidlí 
gníomhaíochta ábhartha. 

• Gníomhartha atá á ndéanamh ag an am céanna chun 
tacaíocht a thabhairt do chuspóirí agus beartais 
mhuirí a chur i bhfeidhm, mar shampla tiomantas 
do threoirlínte reachtúla maidir le pleanáil mhuirí a 
bhaineann le saincheisteanna sonracha pleanála muirí 
a ullmhú. 

• Socruithe maidir le cur i bhfeidhm an phlean, 
lena n-áirítear cuir chuige mholta lena gcur i 
bhfeidhm maidir le Pleanáil Mhuirí Réigiúnach agus 
rannpháirtíocht i bpobail áitiúla agus chósta sa 
phróiseas pleanála trí Chomhpháirtíochtaí Cósta 
Muirí. 

• Forléargas ar an gcóras ainmniúcháin spásúil lena 
thabhairt isteach mar chuid den Bhille um Pleanáil 
Limistéir Mhuirí, 2021 ionas gur féidir limistéir 
shonracha fharraigí na hÉireann a chriosú le haghaidh 
cuspóirí sonraithe (mar shampla, le haghaidh cosanta 
nó lena n-úsáid ag cineálacha áirithe gníomhaíochta, 
fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta san áireamh).

Rannpháirtíocht Phoiblí, Cumarsáid agus 
Rannpháirteachas
Mar a leagtar amach i dtreochlár plean mhuirí an Rialtais, 
I dTreo Phlean Spásúil Muirí d’Éirinn (Nollaig 2017) thug 
an fhoireann pleanála spásúla muirí sa Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi rannpháirteachas 
forleathan le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal mar 
a d’fhorbair an CNPM, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as 
na meáin shóisialta. 

Ag tús an phróisis sin, rinneadh comhairliúchán poiblí 
maidir leis an tuarascáil bhonnlíne CNPM idir Márta 
agus Iúil 2018. D’óstáil an fhoireann pleanála spásúla 
muirí imeachtaí rannpháirtíochta poiblí i mbeagnach 
gach contae cósta ar fud na hÉireann. Ba é aidhm na 
n-imeachtaí sin feasacht a spreagadh maidir le: 

• coincheap na pleanála spásúla muirí;
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• pleananna an Rialtais chun plean muirí d’Éirinn a 
fhorbairt; 

• sonraí maidir le conas is féidir le daoine páirt a 
ghlacadh sa phróiseas déanta plean; agus 

• tréimhse ama a chur ar fáil le haghaidh na gcéimeanna 
éagsúla den phróiseas sin. 

Le linn na tréimhse comhairliúcháin 3 mhí maidir leis an 
Tuarascáil Bhonnlíne CNPM, reáchtáladh cúig imeacht 
réigiúnacha rannpháirtíochta poiblí i gCorcaigh, Baile 
Átha Cliath, Gaillimh, Sligeach agus Port Láirge agus 
d’fhreastail beagnach 350 duine orthu. Fuarthas os cionn 
170 aighneacht maidir leis an Tuarascáil Bhonnlíne agus 
bhí tionchar mór acu sin ar ábhar an CNPM dréachta a 
foilsíodh i Samhain 2019. 

Nuair a foilsíodh an CNMP dréáchta, cuireadh seacht 
n-imeacht réigiúnacha rannpháirtíochta poiblí eile ar 
siúl idir Ráithe 4 2019 agus Ráithe 2 2020 i Luimneach, 
Cathair na Mart, Gaillimh, Trá Lí, An tInbhear Mór, Baile 
Átha Cliath agus na Cealla Beaga. Mar gheall ar Covid-19 
agus ar na srianta bainteacha ar thionóil phoiblí, níorbh 
fhéidir dul ar aghaidh leis an dá imeacht rannpháirtíochta 
poiblí sceidealaithe eile san fhormáid sin ar an 
drochuair. Den chéad uair, chuir an Roinn seo imeacht 
comhairliúcháin físchomhdhála ar líne ar siúl in Aibreán 
2020 le dul in ionad na n-imeachtaí a cuireadh ar ceal. Dá 
bharr sin, b’ionann líon iomlán na ndaoine a d’fhreastail 
agus 481. Anuas air sin, mar aitheantas do na dúshláin a 
bhí roimh roinnt daoine aonair nó eagraíochtaí ó thaobh 
aighneachtaí CNPM a chríochnú faoin spriocdháta 
aighneachtaí tosaigh de bharr na srianta Covid-19, chuir 
an tAire síneadh 2 mhí leis an spriocdháta aighneachtaí. 

Fuair an Roinn 225 aighneacht maidir leis an 
gcomhairliúchán i dtaca leis an CNPM dréachta, agus ina 
dhiaidh sin briseadh síos iad in os cionn 3,500 tuairim ar 
leith d’achar agus castacht éagsúil. Ba léiriú ar thábhacht 
ár limistéir mhuirí do mhuintir na hÉireann é an raon 
leathan páirtithe leasmhara in earnáil na mara a chuir 
aighneachtaí isteach, lenar áiríodh daoine den Phobal, 
grúpaí pobail ar an gcósta, eagraíochtaí neamhrialtais 
comhshaoil, eagraíochtaí spóirt, comhlachtaí 
ionadaíochta páirtithe leasmhara, eagraíochtaí iascaigh, 
soláthraithe fuinnimh, Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha, 
comhlachtaí earnála poiblí, ionadaithe agus páirtithe 
polaitíochta, Rialtais na dtíortha comharsanacha agus 
comhlachtaí ardoideachais. 

Ag an am céanna le linn an phróisis seo, chuaigh an 
Roinn i mbun plé fairsing díreach le raon leathan páirtithe 
leasmhara san earnáil mhara, lena n-áirítear, i measc 
páirtithe leasmhara eile, údaráis chalafoirt, údaráis áitiúla, 
eagraíochtaí spóirt agus áineasa, fóraim réigiúnacha 
agus náisiúnta maidir le hiascach intíre, eagraíochtaí 
iascaigh mara, grúpaí comhshaoil, earnáil an fhuinnimh 
inathnuaite agus an earnáil turasóireachta. Anuas air 
sin, ta an Roinn le feiceáil ar ardáin na meán sóisialta 
anois agus bíonn sí gníomhach ar na hardáin sin. I 
measc an phlé sin, cuireadh tús le Grúpa Comhairleach 
na bPáirtithe Leasmhara um an gCreat Náisiúnta um 
Pleanáil Mhuirí, a bhfuil an tAire ina chathaoirleach 
air agus ar a bhfuil líon mór páirtithe leasmhara a 

dhéanann ionadaíocht ar an gColún Sóisialta, an Colún 
Eacnamaíochta agus an Colún Comhshaoil, chomh maith 
le hEagraíochtaí Earnála Poiblí ábhartha. Bhuail an grúpa 
comhairleach PSM le chéile 11 uair agus chuir siad treoir 
ríthábhachtach ar fáil don Roinn le linn fhorbairt an 
CNPM.

Mar a leagadh amach sa CNPM dréachta, cuireadh 
gach aighneacht i scríbhinn a fuarthas ar fáil go 
poiblí ar shuíomh gréasáin na Roinne, chomh maith 
le doiciméad a dhéanann achoimre ar mhéid agus 
ábhar na n-aighneachtaí poiblí. Forléargas ar an gcóras 
ainmniúcháin spásúil lena thabhairt isteach mar 
chuid den Bhille um Pleanáil Limistéir Mhuirí, ionas 
gur féidir limistéir shonracha fharraigí na hÉireann a 
chriosú le haghaidh cuspóirí sonraithe (mar shampla, le 
haghaidh cosanta nó lena n-úsáid ag cineálacha áirithe 
gníomhaíochta, fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta 
san áireamh). 

An CNPM – Ár dtuairim:

Foras na Mara
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht Stáit atá 
freagrach as taighde muirí, forbairt teicneolaíochta agus 
nuálaíocht in Éirinn, agus tá creidiúnú idirnáisiúnta IODE 
aige mar gheall ar a Chreat Bainistíochta Cáilíochta um 
Bhainistíocht Sonraí. Tá mapáil ghrinneall na farraige, 
sonraí bonnlíne, teicneolaíochtaí digiteacha agus 
comhtháthú sonraí ina mbunús le pleanáil spásúil mhuirí. 
Ag obair i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta, cuireadh na léarscáileanna 
agus sonraí spásúla taobh istigh den CNPM le chéile 
bunaithe ar mhéideanna móra sonraí a bhailíonn 
Foras na Mara ar fud na tíre trí mheán cláir éagsúla 
monatóireachta agus taighde mara. Is sampla díobh sin 
INFOMAR-an clár náisiúnta um mapáil ghrinneall na 
farraige, arna bhainistiú go comhpháirteach ag Suirbhé 
Geolaíoch na hÉireann agus Foras na Mara. Bainfear 
úsáid as sonraí spásúla ardchaighdeáin atá ar fáil 
chun tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta agus chun 
measúnú a dhéanamh ar thionchar na bhforbairtí le linn 
chur i bhfeidhm an CNPM.
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Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí
Déantar foráil leis an céad Ráiteas Polasaí ar Phleanáil 
Mhuirí de chuid na hÉireann do ráitis reachtacha beartais 
pleanála muirí a ullmhú, a ghlacadh agus a athbhreithniú 
gach sé bliana. Léiríonn sé nuashonrú agus athnuachan 
cuimsitheach an chórais pleanála muirí atá ar siúl anois 
in Éirinn, agus leagann sé croíphrionsabail amach a 
dhéanfaidh eolas do phleanáil mhuirí agus próiseas 
bainistíochta forbartha a bhíonn ag athrú an t-am ar fad. 

Is é a dhéanann an Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil 
Mhuirí: 

• Cur síos a dhéanamh ar ghnéithe reatha chóras 
pleanála muirí na hÉireann; 

• Fís le haghaidh fhorbairt ár gcórais pleanála muirí 
amach anseo a leagan amach; 

• Beartais agus prionsabail uileghabhálacha a leagan 
amach a bhfuil an Rialtas ag súil leis go gcloífidh 
chomhlachtaí pleanála muirí agus comhlachtaí 
poiblí eile atá ag plé leis an gcóras pleanála muirí 
leo (mar shampla, maidir le rannpháirtíocht phoiblí, 
trédhearcacht, rialachas, meastóireacht chomhshaoil, 
gníomhú ar son na haeráide, leas sóisialta agus 
eacnamaíoch); agus

• Tosaíochtaí ardleibhéil a leagan amach chun feabhas 
a chur ar an gcóras pleanála muirí in Éirinn. Tá an 
Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí seo ag feidhmiú 
in éineacht leis an Ráiteas Polasaí Pleanála 2015 a 
bhfuil mar bhonn agus mar thaca ag oibriú an chórais 
phleanála talún ar fad in Éirinn.

Mar seo a leanas an fhís do chúrsaí muirí a leagtar amach 
sa Ráiteas: “Córas pleanála muirí ag a bhfuil gnéithe soiléire 
a bhaineann le pleanáil chun cinn, bainistíocht forbartha 

agus forfheidhmiú chun sláinte na n-aigéan a chur chun cinn 
agus a chaomhnú agus chun tacú le leas (áineasa), bainistiú 
agus úsáid acmhainn mhuirí na hÉireann.” Leagtar amach 
sa ráiteas beartais na deich bprionsabal straitéiseacha a 
bheidh mar threoir ag an ngníomhaíocht pleanála muirí 
ar fad – pleanáil chun cinn, bainistíocht forbartha agus 
forfheidhmiú. Mar sin, rinne na prionsabail straitéiseacha 
seo eolas d’fhorbairt an phlean sin agus is léiriú spásúil ar 
na Beartais Pleanála Muirí é an plean. 

Nascacht le pleanáil talún agus leis an 
gCreat Pleanála Náisiúnta
Téann an CNPM in éineacht leis an Creat Pleanála 
Náisiúnta (CPN). Is doiciméad náisiúnta é an CPN a 
thugann treoir do phleanáil agus forbairt ardleibhéil 
straitéiseach talún sa tír sa chéad 20+ bliain eile. Ar an 
mbealach sin, beidh an fás daonra inbhuanaithe ó thaobh 
eacnamaíochta, sóisialta agus comhshaoil de.

Nuair a críochnaíodh an Creat Pleanála Náisiúnta agus 
an Plean Forbartha Náisiúnta deich mbliana, tugadh 
aon phlean amháin le chéile – Tionscadal Éireann 2040 
– chun treoir a thabhairt d’fhorbairt straitéiseach agus 
infheistíocht i mbonneagar ar an leibhéal náisiúnta.

Leis an CPN agus an Plean Forbartha Náisiúnta, leagtar 
amach freisin an comhthéacs ina bhforbróidh gach 
ceann de na trí thionól réigiúnacha in Éirinn a Straitéisí 
Réigiúnacha Spásúlachta agus Eacnamaíochta. Cuirfidh 
siad Pleananna Forbartha Contae agus Cathrach na 
n-údarás áitiúil san áireamh, agus comhordóidh siad na 
pleananna sin, chun a chinntiú go mbeidh pleananna 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ag teacht le chéile.

Aithníonn an CPN an tábhacht a bhaineann le pleanáil 
talún agus pleanáil mhuirí a thabhairt le chéile (Caibidil 

Pleanáil Mhuirí i 
gComhthéacs Níos Leithne03

Surfer big wave - Mullaghmore, Co Sligo - Íomhá le caoinchead ó Gary McCall- Clean Coasts, EEU An Taisce - Love your Coast
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7) agus na haidhmeanna comhroinnte go léir agus na 
limistéir choiteanna comhordaithe agus gníomhaíochta 
thar an dá chóras. Tá sé chuspóir náisiúnta pleanála sa 
CPN a bhaineann go sonrach leis an earnáil mhuirí. 

Ar an mbealach céanna, aithníonn an CNPM go 
frithpháirteach an tábhacht a bhaineann le comhtháthú 
agus comhordú leis an gcóras pleanála talún ar an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Amach 
anseo, beidh sé chomh tábhachtach céanna go mbeidh 
pleananna náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla talún i 
gcomhréir leis an CNPM – mar b’fhéidir go mbeidh 
orthu é sin a dhéanamh faoin Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2018. Bíonn tionchar ag go leor gníomhaíochtaí 
agus úsáidí a bhíonn ar siúl ar talamh nó ar muir ar 
an talamh agus ar an limistéar muirí. Éilítear leis an 
Treoir um Phleanáil Spásúil Mhuirí go bpléitear na 
hidirghníomhaíochtaí sin.

Is féidir le go leor gníomhaíochtaí agus úsáidí talún 
agus muirí tionchar a imirt ar an talamh agus ar an 
limistéar muirí. Ceanglaítear i dTreoir an UTI agus san 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2018 (an reachtaíocht 
náisiúnta a thrasuíonn an treoir) go ndéantar breithniú 
ar an idirghníomhú seo idir an talamh agus an fharraige. 
Rinneadh breithniú sa CNPM ar idirghníomhú talún-
farraige maidir le gníomhaíochtaí iolracha i limistéar muirí 
na hÉireann. Rinneadh breithniú ar naisc a thabhairt chun 
solais idir bearta bainistíochta talún, cósta agus muirí 
i dtéacs tacaíochta chomh maith le beartais a leagan 
amach a bhaineann leis an idirghníomhú talún-farraige i 
gcaibidlí, Dobharshaothrú, Fuinneamh – Fuinneamh In-
Athnuaite Amach ón gCósta – Tarchur, Iascaigh, Calafoirt, 
Cuanta agus Loingseoireacht, Spórt agus Caitheamh 
Aimsire, Teileachumarsáid, Turasóireacht.

Tionscadal Mara Éireann 2040
Gealladh sa Chlár Rialtais go mbunófar Tionscadal Mara 
Éireann 2040 agus soláthróidh an grúpa rialachais muirí 
sin, agus é ag obair faoi choimirce an Bhoird Seachadta 
um Thionscadal Éireann i gcoitinne, ceannaireacht 
agus maoirseacht le linn chur i bhfeidhm an CNPM. Tá 
ailíniú na bpleananna spásúla agus infheistíocht mar 
bhonn lárnach rathúil ag Tionscadal Éireann 2040 (An 
Creat Pleanála Náisiúnta (CPN) agus an Plean Forbartha 
Náisiúnta (PFN)). Cuirfidh an plean a thiocfaidh i ndiaidh 
Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan (HOOW) agus 
an t-athbhreithniú ar an PFN leis an CNPM ó thaobh 
straitéise agus infheistíochtaí de. Foirmeoidh an CPN 
agus an CNPM le chéile an creat pleanála spásúla ag a 
bhfuil bonn reachtúil agus is é an PFN an príomhphlean 
infheistíochta a chlúdaíonn na hearnálacha ar fad, cibé 
acu an ndéantar an infheistíocht ar talamh nó ar muir.  

In 2020, d’ullmhaigh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 
tuarascáil maidir le Dúshláin agus Deiseanna do 
Mhórthionscail Geilleagair Aigéin chun ionchur a 
dhéanamh sa díospóireacht beartais maidir leis an bplean 
a thiocfaidh i ndiaidh Leas a Bhaint as Saibhreas Ár 
nAigéin. Cuireann an tuarascáil freisin an t-eolas is déanaí 
ar fáil maidir le luach gheilleagar aigéin na hÉireann. Tá 
sonraí ann faoi 13 fho-earnáil sna margaí seanbhunaithe 
agus ag teacht chun cinn. Cé go bhfuil an geilleagar 

aigéin ag éirí níos mó ó 2008 i leith, tháinig laghdú 7% 
ar láimhdeachas gheilleagar aigéin na hÉireann ó 2019 
go 2018, ar léiriú é sin ar laghduithe ar na hearnálacha 
loingseoireachta, turasóireachta agus bia mara den chuid 
ba mhó. 

Léiríonn na meastacháin is déanaí ó Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, an méid seo a leanas:

• B’ionann láimhdeachas iomlán gheilleagar aigéin na 
hÉireann in 2019 agus €5.8bn;

• Chuir tionscadail mhuirí thart ar €2bn i mbreisluach 
go díreach leis (thart ar 1% d’ollioncam náisiúnta 
(OIN)*); agus

• Thart ar 31,000 post (coibhéis lánaimseartha).

Tuairiscíonn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh freisin gurb 
ionann an ghníomhaíocht indíreach gheilleagrach a 
gineadh de bharr ár ngeilleagair aigéin dhá oiread níos 
mó ná an méid a chuireann sé leis go díreach.

Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan 
(HOOW)
Leagadh amach i bPlean Comhtháite Muirí na hÉireann, 
Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin (HOOW), a 
foilsíodh in 2012, fís go mbeidh “saibhreas ár n-aigéin 
ina phríomhghné dár n-aisghabháil eacnamaíochta 
agus d’fhás inbhuanaithe, rud a chothóidh tairbhí dár 
saoránaigh ar fad, le tacaíocht ó bheartas, pleanáil agus 
rialú soiléir agus arna bhainistiú ar bhealach comhtháite.”

Bunaithe ar choincheap na forbartha inbhuanaithe, 
bhunaigh HOOW trí sprioc ardleibhéil eacnamaíochta, 
comhshaoil agus sóisialta a bhfuil an tábhacht céanna ag 
baint leo.

• Dhírigh Sprioc 1 ar gheilleagar muirí faoi bhláth 
trína bhféadfadh Éire leas a bhaint as na deiseanna 
margaidh chun téarnamh geilleagrach agus fás 
atá ionchuimsitheach ó thaobh na sochaí de agus 
inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta de a bhaint 
amach. 

• Dhírigh Sprioc 2 ar éiceachórais sláintiúla chun 
ár n-éagsúlacht shaibhir bhithéagsúlachta agus ár 
n-éiceachórais shaibhre a chosaint, a chaomhnú agus, 
más féidir, a athneartú. 

• Ba é Sprioc 3 mar chuid de HOOW ár rannpháirtíocht 
leis an bhfarraige a láidriú, ár n-aitheantais mhuirí 
a neartú agus ár bhfeasacht ar dheiseanna luacha 
(margaidh agus neamh-mhargaidh) agus ar thairbhí 
sóisialta a ardú.

Creat Beartais agus Dlíthiúil an AE
Cé go bhfuil córais pleanála muirí ag roinnt tíortha 
ar feadh scór bliain, is cur chuige réasúnta nua é an 
phleanáil spásúil mhuirí ar fud an chuid is mó den AE. In 
2007, ghlac an AE le Beartas Muirí Comhtháite (EU-
IMP) a dhéanann iarracht cur chuige níos comhtháite a 
sholáthar i leith saincheisteanna crosghearrthacha muirí, 
agus leibhéal níos airde comhordaithe a chur ar bun thar 
réimsí éagsúla beartais ar nós fás gorm, sonraí agus eolas 
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muirí, faireachas comhtháite muirí, straitéisí imchuach 
farraige agus pleanáil spásúil mhuirí. Spreagann EU-IMP 
gach Ballstáit chósta beartas agus pleananna comhtháite 
muirí a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta.

Idir an dá linn, ghlac an AE le roinnt tionscnamh beartais 
agus beart reachtaíochta a bhfuil sé mar aidhm acu 
dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an gclár oibre 
comhtháite um bheartas muirí.

An Treoir um Pleanáil Spásúil Mhuirí (PSM) 2014/89/AE 
lena mbunaítear creat maidir le pleanáil spásúil mhuirí 
a glacadh in Iúil 2014. Leis an Treoir cuirtear ceangal 
ar gach Ballstát cósta pleananna spásúla muirí a bhunú 
roimh Mhárta 2021.

Nuair a chuireann Ballstáit pleanáil spásúil mhuirí ar 
bun agus i bhfeidhm, ceanglaíonn an Treoir ar Bhallstáit 
breithniú a dhéanamh ar ghnéithe eacnamaíochta, 
sóisialta agus comhshaoil chun tacú le forbairt agus fás 
inbhuanaithe san earnáil mhuirí, cur chuige bunaithe ar 
éiceachóras a chur i bhfeidhm, agus cómhaireachtáil na 
ngníomhaíochtaí agus úsáidí ábhartha a chur chun cinn.

Éilíonn an Treoir ar Bhallstáit úsáid a bhaint as a 
bpleananna spásúla muirí agus é mar aidhm aige sin 
cur le forbairt inbhuanaithe na n-earnálacha fuinnimh 
ar muir, an iompair mhuirí agus na n-earnálacha 
iascaigh agus dobharshaothraithe, agus an comhshaol 
a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú, seasmhacht i 
leith thionchair an athraithe aeráide san áireamh. Anuas 
air sin, tugann sé deis do Bhallstáit díriú ar chuspóirí eile 
cosúil leis an turasóireacht inbhuanaithe agus le baint 
inbhuanaithe na n-amhábhar a chur chun cinn.

Ar an gcaoi chéanna, cé go leagann an Treoir na rialacha 
ginearálta síos maidir leis na critéir nach mór aghaidh a 
thabhairt orthu, is faoi na Ballstáit féin é a chinneadh 
conas a léireofar na cuspóirí éagsúla agus conas a ualófar 
iad ina bplean nó a bpleananna spásúla muirí.

Is é an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM) 
2008/56/CE colún comhshaoil Bheartas Comhtháite 
Muirí an AE agus éilítear leis go mbainfidh Ballstáit 
dea-stádas comhshaoil amach sa timpeallacht mhuirí 
faoin bhliain 2020, ar a dhéanaí. Tá an Treoir an-chosúil 
leis an gCreat-treoir uisce ach leagtar an bhéim ar an 
timpeallacht mhuirí.

Is é aidhm na Treorach uiscí muirí na hEorpa a chosaint 
ach cur chuige bunaithe ar éiceachóras i leith bhainistiú 
na ngníomhaíochtaí daonna a chur i bhfeidhm, fad 
a chumasaítear úsáid inbhuanaithe na timpeallachta 
muirí do ghlúnta na linne seo agus do na glúnta amach 
romhainn. Fágann dea-stádas comhshaoil sa timpeallacht 
mhuirí go mbíonn na farraigí glan, sláintiúil agus táirgiúil 
agus go mbíonn úsáid á baint as an timpeallacht mhuirí ar 
leibhéal inbhuanaithe. 

Mar chuid den TRSM, ní mór measúnú a dhéanamh ar ár 
n-uiscí muirí de réir sraith caighdeán comhaontaithe thar 
roinnt réimsí tábhachtacha comhshaoil (mar shampla, 
bithéagsúlacht, stoic éisc agus truaillitheoirí). Bunaithe 
ar an measúnú sin, ní mór spriocanna agus táscairí cuí 
comhshaoil a shocrú agus cláir beart a chur ar bun chun 
dea-stádas comhshaoil a bhaint amach. Tá tuilleadh eolais 

maidir leis an Treoir seo ar fáil i gCaibidil 5: Comhshaol – 
Sláinte na nAigéan. Leis an gCreat-treor Uisce (2000/60/
CE) éilítear ar gach Ballstát an cháilíocht uisce sna huiscí 
ar fad a chosaint agus a fheabhsú ionas go mbainfidh Éire 
dea-stádas éiceolaíochta amach faoi 2027 ar a dhéanaí. 
Tugadh éifeacht dlí leis sin in Éirinn le Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 2003 (I.R. Uimh. 
722 de 2003). Baineann sé le haibhneacha, lochanna, 
screamhuisce agus uiscí cósta trasdultacha. Leis an 
Treoir éilítear go n-ullmhaítear pleananna bainistíochta 
ar bhonn abhantraí agus go sonraítear ann modh 
struchtúrtha chun na pleananna sin a fhorbairt.

D’fhéadfadh sé go mbeadh oibleagáidí a thagann chun 
cinn faoi raon treoracha eile ábhartha maidir le pleanáil 
spásúil mhuirí, lena n-áirítear an Treoir maidir le Cóireáil 
Fuíolluisce Uirbigh, an Treoir um Ghnáthóga agus Éin 
(treoracha nádúir an AE), an Treoir um Níotráití, an 
Treoir um Uiscí Snámh, an Treoir maidir le Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta, an Treoir um Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta, agus an Treoir um Thuilte.

Creat Náisiúnta Beartais agus Dlíthiúil
Rinne Éire an Treoir um Pleanáil Spásúil Muirí (PSM) a 
thrasuí le Cuid 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 
(Leasú), 2018. Bunaítear an bunús dlí agus an creat 
leathan leis an Acht chun go gcuirfidh Éire PSM i 
bhfeidhm trí phlean spásúil muirí (nó pleananna spásúla 
muirí) a fhorbairt gach 10 mbliana. Mar chuid den Acht, is 
é an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an 
t-údarás inniúil chun críocha na Treorach agus, ag teacht 
as sin, chun críocha an chéad phlean spásúil muirí de 
chuid na hÉireann a ullmhú.

Déantar foráil leis freisin don phróiseas déanta 
pleananna, lena n-áirítear rialachas, rannpháirtíocht 
an phobail, athbhreithniú agus rannpháirtíocht an 
Oireachtais, lena chinntiú go bhfuil an próiseas maidir 
leis an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí de chuid na 
hÉireann comhsheasmhach agus ailínithe go hiomlán leis 
na socruithe don Chreat Pleanála Náisiúnta sa chóras 
pleanála talún. Luafar an trasuíomh sin arís sa Bhille um 
Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021, d’fhonn pleanáil spásúil 
mhuirí agus téacs forbartha muirí a thabhairt le chéile in 
aon Acht amháin.

Rinne Éire riachtanais na Treorach Réime um Straitéis 
Mhuirí (TRSM) a chur i bhfeidhm i roinnt céimeanna.

Sa chéad chéim bhí gá le Measúnú Tosaigh a dhéanamh 
ar ár n-uiscí muirí, Dea-stádas Comhshaoil a chinneadh 
agus sraith spriocanna agus táscairí comhshaoil a bhunú. 
Leis an measúnú sin rinneadh cur síos ar stádas reatha 
thimpeallacht mhuirí na hÉireann thar na 11 thuairisceoir 
maidir le Dea-stádas Comhshaoil.

Sa dara céim cuireadh cláir mhonatóireachta ar bun 
agus i bhfeidhm chun measúnú leanúnach a dhéanamh 
ar stádas comhshaoil na n-uiscí mara a fhoirmeoidh an 
phríomhfhoinse sonraí agus eolais le haghaidh tuairisciú 
foirmiúil a dhéanamh don Choimisiún Eorpach.

Sa tríú céim forbraíodh clár beart chun aghaidh a 
thabhairt ar na tosca a mbeidh tionchar acu ar dhe-
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stádas comhshaoil a bhaint amach. Is é príomhchuspóir 
na gclár beart gníomhartha agus bearta a chur ar bun 
a thacóidh le comhlíonadh na spriocanna comhshaoil a 
leagtar amach faoin Treoir, ar dá mbarr a bhainfear amach 
(nó a choinneofar) Dea-stádas Comhshaoil (DSC).

Tá obair maidir le riachtanais TRSM a chur i bhfeidhm 
ag dul ar aghaidh as féin agus go comhuaineach leis an 
bpróiseas PSM, agus glacfar leis mar chuid de cholún 
comhshaoil an Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí. Go 
ginearálta, is iad cuspóirí na Creat-treorach Uisce (1) cosc 
a chur le meath na ndobharlach agus iad a chosaint, a 
fheabhsú agus a athneartú agus an aidhm aige sin dea-
stádas a bhaint amach ar a laghad agus (2) comhlíonadh 
na riachtanas maidir le limistéir chosanta ainmnithe a 
bhaint amach. 

Cosnaíonn agus feabhsaíonn Pleananna Bainistithe 
Abhantrach (PBAanna) an timpeallacht uisce. Ullmhaítear 
agus athbhreithnítear iad gach sé bliana. Chlúdaigh na 
chéad PBAanna an tréimhse ó 2010 go 2015. D’fhoilsigh 
an Rialtas an PBA dara timthriall an 17 Aibreán 2018. 
Leagtar amach ann na bearta a dhéanfar chun cáilíocht 
uisce a chosaint agus a fheabhsú idir 2018 agus 2021. 
Cuireadh tús le hobair maidir le PBA tríú timthriall ina 
leagfar amach pleananna ó 2022-2027. 

Ullmhaíodh an CNPM agus aird á tabhairt ar na bearta sa 
PBA, go háirithe iad a bhaineann le huiscí cósta.

Measúnachtaí Timpeallachta
Mar chuid d’ullmhú an Chreata Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí, tugadh faoi roinnt measúnuithe comhshaoil. 
Áirítear leis sin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
(MST) agus Measúnacht Chuí (MC). Cloíonn 
Measúnachtaí Straitéiseach Timpeallachta riachtanais 
na Treorach 2001/42/CE lena ndéanfar meastóireacht 
ar éifeachtaí na bpleananna agus na gclár ábhartha 
maidir leis an gcomhshaol, ar a dtugtar an Treoir maidir 
le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) níos 
minice. Tagann na Measúnachtaí Cuí faoi Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 
2011 (I.R. Uimh. 477 de 2011) lena dtrasuítear an Treoir 
um Éin agus Gnáthóga i ndlí na hÉireann. Éilítear leis 
na rialacháin sin go dtugtar faoi scagadh le haghaidh 
measúnacht chuí (MC) agus, má tá sé ag teastáil, go 
dtugtar faoi mheasúnacht chuí.

Tugadh faoi na measúnuithe sin chun gur féidir 
meastóireacht a dhéanamh ar thionchar ardleibhéil 
na mBeartas Uileghabhálach Pleanála Muirí agus 
na mBeartas Earnála Pleanála Muirí maidir leis an 
gcomhshaol agus chun go n-úsáidfear iad chun eolas 
a dhéanamh do threoir an CNPM. Déantar é sin 
chun a chinntiú go bhfreagraíonn na cuspóirí agus 
torthaí náisiúnta d’íogaireachtaí agus riachtanais na 
timpeallachta nádúrtha i gcoitinne, i.e. na hiarmhairtí 
comhshaoil is dócha a bheidh ar chinntí maidir le spás a 
dhéanamh d’fhorbairt amach anseo agus conas is féidir 
éifeachtaí diúltacha a laghdú, a mhaolú nó a sheachaint.

Údaruithe Muirí
Is é an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018 
a leagann amach na feidhmeanna Comhlachta Poiblí a 
bhaineann le húsáid an CNPM, lena n-áirítear aon chead 
nó ceadú a bhronnadh, nó aon cheadúnas, teastas nó 
aon doiciméid eile den chineál céanna a dheonú nó a 
eisiúint, faoi aon achtachán chun críocha aon fhorbartha 
nó gníomhaíochta, nó aon fhorbairt nó gníomhaíocht den 
chineál sin. Taobh istigh den CNPM úsáidtear an téarma 
‘údaruithe’ chun tagairt a dhéanamh do na feidhmeanna 
sin. 

Ní rachaidh an CNPM in áit na gcóras rialála nó 
na riachtanas reachtach a rialaíonn oibriú na 
ngníomhaíochtaí éagsúla in earnáil na mara, ná ní 
bhainfidh an CNPM iad. Ina ionad sin, soláthróidh sé 
creat uileghabhálach maidir lena bhfeidhmiú leanúnach.

Tá ceangal ar Chomhlachtaí Poiblí a bhfuil páirt acu i 
bhforbairt agus gníomhaíochtaí muirí a údarú cuspóirí 
an Chreata a chur san áireamh mar chuid dá bpróisis 
chinnteoireachta. 

Déileálfar le cásanna sa chóras a cuireadh isteach lena 
mbreithniú sular glacadh leis an CNPM in 2021 ar bhonn 
na timpeallachta rialála a bhí ann roimh an CNPM.

An Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021
Mar a leagadh amach thuas, tá fís sa Ráiteas Polasaí 
maidir le Pleanáil Mhuirí go mbeidh córas comhtháite 
pleanála muirí ann ag a mbeidh gnéithe soiléire a 
bhaineann le pleanáil chun cinn, bainistíocht forbartha 
agus forfheidhmiú. Tá an Rialtas ag forbairt reachtaíocht 
nua chun gnéithe de na córais bainistíochta agus 
forfheidhmithe forbartha mara a nuachóiriú. 

Déanfaidh an Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí na nithe 
seo a leanas, i measc nithe eile: 

• Bonn reachtúil a bhunú le haghaidh an Ráiteas Polasaí 
maidir le Pleanáil Mhuirí a ullmhú; 

• Cumhachtaí don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta a thabhairt isteach chun treoirlínte 
reachtúla maidir le pleanáil mhuirí a chur ar bun 
(comhthreormhar leis na treoirlínte reachtúla pleanála 
faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000); 

• Bonn reachtúil feabhsaithe a sholáthar le haghaidh 
pleanáil mhuirí chun cinn; 

• Córas ceada aonair maidir leis an limistéar muirí a 
thabhairt isteach don Stát chun áitíocht an chladaigh, 
na farraige teorann, an limistéir eacnamaíoch eisiaigh 
agus na scairbhe coigríche sa limistéar muirí a 
chumasú, de réir mar is cuí, chomh maith le coinníoll 
cheangailteach go gcuirfí iarratas ar chead pleanála 
isteach chuig an mBord Pleanála / údaráis áitiúla 
faoina ndlínse; 

• Fáil réidh le próisis bainistíochta forbartha a dhúbláil 
nuair nach gá (measúnuithe comhshaoil san áireamh) 
le haghaidh gníomhaíochtaí nó forbairtí atá faoi 
mheasúnú mar chuid den chóras cladaigh agus den 
chóras pleanála;
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• Próiseas aonair bainistíochta forbartha don Limistéar 
Muirí a thabhairt isteach le haghaidh gníomhaíochtaí 
nó forbairtí atá laistigh de shainchúraim an Aire 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus an 
Aire Fuinnimh, Aeráide agus Cumarsáide; agus

• Gníomhaireacht a bhunú chun tabhairt faoi 
fheidhmeanna áirithe faoin mBille, lena n-áirítear 
forfheidhmiú agus comhlíonadh i dtaca le cinntí 
pleanála a bhaineann le forbairt amach ón gcósta agus 
Toilithe Limistéir Mhuirí.

Mar gheall ar na gnéithe pleanála chun cinn a thabhairt 
le chéile le bainistíocht agus forfheidhmiú sruthlínithe 
forbartha, beidh an reachtaíocht nua sin mar bhunchloch 
an chórais pleanála mhuirí amach anseo in Éirinn. Beidh 
sé sin mar chumasóir bunriachtanach ag cumas na 
hÉireann ár n-oibleagáidí faoin Treoir Réime um Straitéis 
Mhuirí agus an Coinbhinsiún OSPAR agus ár spriocanna 
athraithe aeráide agus fuinnimh inathnuaite a bhaint 
amach, agus maidir le forbairt calafort amach anseo a 
sholáthar.

Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus 
an tAthrú Aeráide
Is ceist lárnach i rith an CNPM é an t-athrú aeráide. Tá 
tionchair éagsúla agus fadréimseacha cheana ag cur 
isteach mar gheall ar an aeráid ar acmhainní comhshaoil, 
sochaí, eacnamaíocha agus nádúrtha na hÉireann. 
Bíonn tionchair dhiúltacha shuntasacha ar ár n-aigéin 
aige. Téadh an t-atmaisféar agus aigéin, laghdaíodh na 
méideanna sneachta agus oighir agus ardaíodh na leibhéil 
farraige. Cuireann leibhéil farraige atá ag ardú talamh 
ináitrithe i mbaol, go háirithe bonneagar cósta, agus 
bíonn tionchar acu ar ghnáthóga agus speicis chosanta. 
I gcodanna leochaileacha den domhan, tá imeachtaí 
adhaimsire, stoirmeacha agus báisteach níos minice agus 
níos troime san áireamh, ag cur isteach ar ár dtalamh, 

imeallbhord agus farraigí. Ina theannta sin, tá cáilíocht an 
uisce i mbaol agus tá athruithe á bhfeiceáil ar dháileadh 
agus uair na n-imeachtaí saolré de speicis phlanda 
agus ainmhíocha ar talamh agus sna haigéin. Glacfaidh 
tionchair an athraithe aeráide páirt san idirghníomhú 
talún-farraige amach anseo a mhúnlú.

D’fhoilsigh an Rialtas an Plean Gnímh don Aeráid chun 
dul i ngleic le Cliseadh na hAeráide in 2019. Leagtar 
amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide conas 
a bheartaíonn an Rialtas ceannaire a dhéanamh d’Éirinn 
maidir leis an bhfreagairt don athrú aeráide ach soláthar 
na bpolasaithe a spreagadh chun astaíochtaí i ngach 
príomhearnáil a laghdú, lena n-áirítear leictreachas, 
talmhaíocht, iompar, tionscal, foirgnimh agus an earnáil 
phoiblí. Déanann an Plean Gníomhaithe forbairt ar na 
gníomhartha atá sa Phlean Náisiúnta Maolaithe, an Creat 
Náisiúnta Oiriúnaithe, an Plean Forbartha Náisiúnta, an 
Plean Forbartha um Fhuinneamh Inathnuaite Amach 
ón gCósta cheana. Tá béim láidir ar fheidhmiú ann, 
lena n-áirítear tréimhsí soiléire ama agus céimeanna 
soiléire atá ag teastáil chun gach gníomh a bhaint 
amach. Chun tacaíocht a thabhairt d’aidhmeanna an 
Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide, foilsíodh an 
Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt 
Ísealcharbóin (Leasú) in 2020. Ba phríomhghealltanas é 
sin sa Chlár Rialtais in 2021. Tugann an Bille achoimre ar 
na spriocanna aeráide, leagann sé amach cur chuige nua 
i leith an athraithe aeráide, socraíonn sé buiséid charbóin 
agus neartaíonn sé an Chomhairle Chomhairleach maidir 
leis an Athrú Aeráide.

Chomh maith leis sin, tarraingíonn an Plean Gníomhaithe 
aird ar ról ríthábhachtach na pleanála muirí inár 
n-iarrachtaí náisiúnta um an athrú aeráide ó thaobh, mar 
shampla, ár spriocanna fuinnimh inathnuaite a fhíorú 
trí phleanáil a dhéanamh chun fuinneamh inathnuaite 
amach ón gcósta, gabháil agus ceapadh carbóin a 

Poolbeg lighthouse, Co Dublin - Íomhá le caoinchead ó Dublin Port Company
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sheachadadh. Leagtar amach sa CNPM an creat pleanála 
chun cinn a bhfíorófar spriocanna ORE na hÉireann 
laistigh de, in éineacht leis an bpróiseas nua bainistíochta 
forbartha le aghaidh tionscadail ORE ar leith. 

Tá gníomh ar son na haeráide leabaithe mar 
phríomhthéama ar fud an phlean seo trí roinnt Beartas 
Uileghabhálach maidir le Pleanáil Mhuirí (OMPPanna) a 
chur i bhfeidhm, a bhfuil sé mar aidhm acu go sonrach 
a chinntiú nach mór do rialtóirí agus cinnteoirí muirí 
aird a thabhairt ar ghníomh ar son na haeráide nuair 
a bhreithníonn siad aon togra le haghaidh úsáid nó 
gníomhaíocht mhuirí (lena n-áirítear, mar shampla, 
forbairt calafort, dobharshaothrú, loingseoireacht etc.). 

Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
Tugann Clár 2030 maidir le Forbairt Inbhuanaithe 
spreagadh do thíortha freagairtí náisiúnta do Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) a fhorbairt agus 
a thabhairt isteach i bpleanáil agus beartas. Tá an 
phríomfhreagracht ar an Aire Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide as Clár 2030 maidir le Forbairt Inbhuanaithe 
agus na 17 SFI atá ann a chur i bhfeidhm go náisiúnta 
agus as maoirseacht a dhéanamh ar an gcur i bhfeidhm. 
Is tionscnamh uile-rialtais é sin ina mbeidh na hAirí ar 
fad freagrach as na SFIanna aonair a bhaineann lena 
bhfeidhmeanna a chur i bhfeidhm. Is cuid d’iarrachtaí 
an Rialtais chun SFIanna ábhartha a ionchorprú (mar a 
leagtar amach thíos) i bpleanáil agus polasaí muirí an an 
CNPM. Cuirfidh an CNPM le roinnt SFIanna a bhaint 
amach, lena n-áirítear Sláinte agus Folláine Mhaith (SFI 
3), Fuinneamh Glas Inacmhainne (SFI 7) agus Gníomh 
ar son na hAeráide (SFI 13). Ach baineann Sprioc 14 
Forbairt Inbhuanaithe maidir le húsáid inbhuanaithe na 
n-aigéan, na bhfarraigí agus na n-acmhainní muirí ach 
go háirithe leis an CNPM mar atá feidhm aige thar an 
limistéar muirí:

Sprioc 14. Na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inmharthana ar mhaithe 
leis an bhforbairt inbhuanaithe

• 14.1 Faoi 2025, truailliú mara de gach cineál a chosc 
agus a laghdú go suntasach, go háirithe de bharr 
gníomhaíochtaí talamhbhunaithe, smionagar muirí agus 
truailliú cothaitheach san áireamh.

• 14.2 Faoi 2020, éiceachórais mhuirí agus chósta a 
bhainistiú agus a chosaint ar bhealach inbhuanaithe 
chun tionchair dhiúltacha shuntasacha a sheachaint, lena 
n-áirítear trína n-athléimneacht a neartú agus gníomh a 
ghlacadh chun iad a athchóiriú d’fhonn aigéin shláintiúla 
agus tháirgiúla a bhaint amach.

• 14.5 Faoi 2020, 10 faoin gcéad de na limistéir chósta 
agus mhuirí a chaomhnú ar aon dul le dlí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta agus bunaithe ar an bhfaisnéis eolaíoch is 
fearr atá ar fáil.

Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus 
an Geilleagar Ciorclach
Chomh maith leis sin, déantar eolas don Chreat Náisiúnta 
um Pleanáil Mhuirí ag an ngá le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach agus an gá le prionsabail chiorclaíochta a 
leabú thar fhairsinge iomlán ár bhfeidhmeanna pleanála 
muirí. Tá samhail líneach gheilleagrach an lae inniu, atá 
bunaithe ar astarraingt acmhainní nádúrtha, úsáid earraí 
agus diúscairt dramhaíola, taobh thiar de chailliúint 
gnáthóige agus bithéagsúlachta muirí agus talún ar fud 
an domhain. Déantar úsáid dramhaíola agus acmhainní – 
idir acmhainní talún agus acmhainní muirí – a íoslaghdú 
i ngeilleagar ciorclach. Coinnítear luach agus úsáid 
thairbhiúil na dtáirgí agus na n-ábhar chomh fada agus 
is féidir trí mheán dea-dhearaidh, marthanachta agus 
athchóirithe. Nuair a shroicheann táirge deireadh a 
shaolré, úsáidtear a chomhpháirteanna arís agus arís eile 
chun táirgí úsáideacha eile a chruthú. 

Chun aghaidh a thabhairt air sin, leagtar amach i 
mBeartas Náisiúnta Dramhaíola 2020-2025 – Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola le haghaidh Geilleagar 
Ciorclach de chuid na hÉireann uaillmhian na 
hÉireann go mbeidh sí ina fíorgheilleagar ciorclach ina 
n-íoslaghdaítear dramhaíl agus úsáid acmhainní agus ina 
gcoinnítear luach na dtáirgí agus na n-ábhar chomh fada 
agus is féidir. 

Rachaidh an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola agus 
an Straitéis uile-Rialtais um Geilleagar Ciorclach atá le 
teacht i ngleic le go leor foinsí bruscair agus truaillithe 
mhuirí ar talamh ach aistriú ó earraí aon úsáide agus 
indiúscartha go táirgí inúsáidte agus ach prionsabail an 
gheilleagair chiorclaigh a leabú i dtionscail atá dian ó 
thaobh acmhainní de cosúil le talmhaíocht, déantúsaíocht 
agus tógáil. 

Faoin bPlean Gníomhaíochta Dramhaíola, tabharfar tús 
áite go sonrach do thaighde a bhaineann le nuálaíocht 
geilleagair chiorclaigh in earnáil na mara.

Comhoibriú Trasteorann
Tá na húdaráis pleanála muirí go léir i dtíortha in aice 
láimhe – Sasana, Tuaisceart Éireann, Albain agus an 
Bhreatain Bheag – ag déanamh dul chun cinn chun 
pleananna a ullmhú dá ndlínsí le blianta beaga anuas. 
Tá pleananna curtha ar bun ag Sasana do cheithre cinn 
d’aon limistéar pleanála muirí déag agus tá pleananna 
á ndéanamh do na seacht limistéar atá fágtha. Tá plean 
náisiúnta muirí amháin ag Albain ó 2015 ar aghaidh agus 
ghlac Rialtas na Breataine Bige lena bPlean Náisiúnta 
Muirí i Samhain 2019. D'ullmhaigh Tuaisceart Éireann 
dréachtphleananna le haghaidh comhairliúchán pobail 
agus foilsíodh iad. Tá socruithe ar bun faoi fhorálacha na 
Treorach um Pleanáil Spásúil Muirí (PSM) 2014/89/AE 
lena chinntiú go mbítear Ballstáit an AE i gcomhairle le 
chéile chun go mbeidh pleananna spásúla muirí ag teacht 
le chéile agus comhordaithe thar an réigiún muirí atá i 
gceist.

Cuireadh grúpa ar bun arna thionscnamh ag an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta in 2018 
mar aitheantas don ghá le rannpháirtíocht leanúnach 
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Table 1: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an CNPM

Sprioc 
Forbartha 
Inbhuanaithe 
(SFI)

Cur Síos ar Sprioc Forbartha Inbhuanaithe Caibidil Ábhartha sa CNPM

Beatha sláintiúil a áirithiú agus folláine do chách a 
chur chun cinn ag gach aois.

• Caighdeán an Aeir

• Rochtain

• Sócmhainní Oidhreachta

• Muirdhreach agus Tírdhreach

• Tairbhí Sóisialta

• Sábháilteacht ar Muir

• Spórt agus Áineas

Fáil ar uisce agus sláintíocht a chinntiú do chách 
agus a inbhuanaitheacht a chinntiú.

• Cáilíocht an Uisce

• Sláine Ghrinneall na Farraige agus na 
gColún Uisce

• Cóireáil agus Diúscairt Fuíolluisce

Fáil ar fhuinneamh inacmhainne, iontaofa, 
inbhuanaithe agus nua-aimseartha do chách a 
chinntiú.

• Fuinneamh – Teicneolaíochtaí Ag Teacht 
Chun Cinn

• Fuinneamh – Stóráil Gáis Nádúrtha

• Fuinneamh – Tarchur

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach 
ón gCósta

Fás geilleagrach marthanach, ionchuimsitheach 
agus inbhuanaithe a chur chun cinn, chomh maith 
le fostaíocht iomlán tháirgiúil agus obair fhiúntach 
do chách.

• Pleanáil Mhuirí i gComhthéacs Níos 
Leithne

• Cómhaireachtáil

• Infreastruchtúr

• Fostaíocht

• Dobharshaothrú

• Fuinneamh - Gach Caibidil Fuinnimh

• Iascach

• Calafoirt, Cuanta agus Loingseoireacht

• Turasóireacht

Bonneagar seasmhach a thógáil, tionsclú 
ionchuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun 
cinn agus nuálaíocht a chothú.

• An tAthrú Aeráide

• Infreastruchtúr

• Fuinneamh – Teicneolaíochtaí Ag Teacht 
Chun Cinn

• Fuinneamh – Tarchur

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach 
ón gCósta
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Sprioc 
Forbartha 
Inbhuanaithe 
(SFI)

Cur Síos ar Sprioc Forbartha Inbhuanaithe Caibidil Ábhartha sa CNPM

Cathracha agus lonnaíochtaí daonna a dhéanamh 
ionchuimsitheach, sábháilte, seasmhach agus 
inbhuanaithe.

• Caighdeán an Aeir

• Rochtain

• An tAthrú Aeráide

• Pobail Tuaithe Chósta agus Oileáin

• Fuinneamh – Teicneolaíochtaí Ag Teacht 
Chun Cinn

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach 
ón gCósta

• Teileachumarsáid

• Cóireáil agus Diúscairt Fuíolluisce

Ídiú inbhuanaithe agus pátrúin táirgthe a chinntiú. • Bruscar Muirí

• Fuinneamh – Teicneolaíochtaí Ag Teacht 
Chun Cinn

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach 
ón gCósta

• Calafoirt, Cuanta agus Loingseoireacht

Beart a dhéanamh go práinneach chun dul i ngleic 
leis an athrú aeráide agus a thionchair.

• Bithéagsúlacht 

• Láithreáin Mhuirí Chosanta 

• Cáilíocht an Uisce

• Sláine Ghrinneall na Farraige agus na 
gColún Uisce

• Bruscar Muirí 

• Caighdeán an Aeir

• An tAthrú Aeráide

• Fuinneamh – Teicneolaíochtaí Ag Teacht 
Chun Cinn

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach 
ón gCósta

Na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inmharthana ar 
mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe.

• Gach caibidil

Coloured and numbered SDG icons denoting the 
SDGs most relevant to each chapter also appear in 
each chapter title.
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thar na dlínsí pleanála muirí in Éirinn agus sa Ríocht 
Aontaithe. Tugann an ghrúpáil seo oifigigh sinsearacha 
beartais agus pleanála ó na sé údaráis pleanála muirí in 
Éirinn, Tuaisceart Éireann, Sasana, an Bhreatain Bheag 
agus Oileán Mhanann le chéile ar bhonn tréimhsiúil 
chun na forbairtí is déanaí a bhaineann le pleananna 
náisiúnta agus saincheisteanna muirí leasa choitinn 
nó fhrithpháirtigh a phlé. Tá sé beartaithe go gcuirfidh 
an fóram sin meicníocht sheasta ar fáil le haghaidh 
rannpháirtíocht thrasteorann agus leanfaidh sé de bheith 
i bhfeidhm anois gur fhág an Ríocht Aontaithe an tAontas 
Eorpach.

Saincheisteanna maidir le Teorainneacha 
Idirnáisiúnta
Níor réitíodh saincheisteanna dlínse i Loch Feabhail 
agus Loch Cairlinn go fóill. I ndiaidh pléite idir an tAire 
Gnóthaí Eachtracha agus Rúnaí Gnóthaí Eachtracha na 
Breataine in 2011, chomhaontaigh Rialtas na Ríochta 
Aontaithe agus Rialtas na hÉireann go ndéanfaidís 
iarracht na saincheisteanna sin a réiteach. Ó shin i leith 
bhí sraith cruinnithe ar siúl ar an leibhéal oifigiúil idir 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus an Oifig Gnóthaí 
Eachtracha agus Comhaltais. Tá na saincheisteanna casta 
agus tá raon grúpaí éagsúla i gceist, an Crown Estate 
san áireamh, agus tá an dá Rialtas tiomanta do réiteach 
dearfach a aimsiú chomh luath agus is féidir. 

Pleanáil Fhonáisiúnta
Is gné de chórais pleanála muirí i ndlínsí eile cosúil le 
Sasana, An Fhrainc, An Ghearmáin agus Albain é pleanáil 
mhuirí ar leibhéal réigiúnach nó leibhéal fo-náisiúnta. Le 
linn na gcéimeanna rannpháirtíochta poiblí ar thug an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fúthu, 
chuir go leor páirtithe leasmhara in iúl gur cheart d’Éirinn 
pleananna réigiúnacha muirí a chur ar fáil. Leagadh an 
bhéim – sa tsraith seo den déanamh plean – ar Phlean 
Náisiúnta Muirí aonair a ullmhú a bheidh i bhfeidhm ar 
limistéar muirí ar fad na hÉireann, uiscí inmheánacha 
(limistéar farraige), farraigí críche, Crios Eacnamaíoch 
Eisiach (CEE) agus an Scairbh Ilchríochach san áireamh. 
Ach tá an Rialtas tiomanta do phleananna réigiúnacha 
nó fo-náisiúnta a ullmhú i dtimthriallacha Pleanála 
Spásúla Muirí amach anseo. De réir sainmhínithe, bheadh 
tréithíocht áitiúil ag na pleananna sin agus d’fhéadfaí 
pleananna mionsonraithe a dhéanamh ar limistéir chuain 
nó chalafoirt dá mbarr. Ina theannta sin, cé go raibh 
níos mó ná deis amháin ag an bpobal páirt a ghlacadh 
in ullmhú an Phlean Náisiúnta seo agus go ndearnadh 
iarracht tuairimí na bpáirtithe leasmhara a chur san 
áireamh a oiread agus ab fhéidir, d’fhéadfadh sé go 
dtabharfadh déanamh pleananna áitiúla nó réigiúnacha 
níos mó cumhachta do phobail chósta ar fud na hÉireann. 

Forbrófar an próiseas réigiúnach déanta pleananna 
trí mheán cur chuige comhpháirtíochta idir an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, grúpaí 
údarás áitiúil a oibríonn ar bhonn réigiúnach, ranna 
Rialtais eile agus páirtithe leasmhara. Ullmhófar trí 
phlean réigiúnacha den chineál sin, ar a laghad, agus 
bunófar grúpaí údarás áitiúil trí mheán ceann amháin 

de roinnt modhanna (e.g. modh roinnte seirbhíse, 
modh an phríomhúdaráis áitiúil). Cuirfear na húdaráis 
áitiúla i ngrúpaí bunaithe ar, mar shampla, imeallbhord 
/ tíreolaíocht roinnte, dúshláin agus deiseanna 
muirí den chineál céanna agus socruithe reatha 
comhpháirtíochta (mar shampla, údaráis áitiúla feadh 
Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh). Fuair an Roinn 
roinnt samplaí de phleananna spásúla muirí fo-náisiúnta 
(nó réigiúnacha) atá ann faoi láthair le linn an phróisis 
aighneachta poiblí. Breithneofar na tionscnaimh sin 
i gcomhthéacs eolas a dhéanamh don phróiseas fo-
náisiúnta pleanála muirí de réir mar a d’fhorbair sé. 

An CNPM – Ár dtuairim:

Tionól Réigiúnach  
an Deiscirt

Is é Tionól Réigiúnach an Deiscirt (TRD) an t-údarás 
réigiúnach dá gceapann deich nÚdarás Áitiúla 
Comhairleoirí agus ag a bhfuil ról reachtach i bpleanáil 
réigiúnacha spásúil agus eacnamaíochta agus i gcláir an 
AE a bhainistiú. Mar gheall ar an CNPM, comhtháthú 
na pleanála talún agus muirí ar an leibhéal náisiúnta, 
leibhéal réigiúnach agus leibhéal áitiúil, spreagfar cur 
i bhfeidhm na Straitéise Réigiúnaí Spásúlachta agus 
Eacnamaíochta, a thacóidh le:

• Calafoirt, cuanta, an geilleagar gorm, fuinneamh 
inathnuaite agus Creat-Phleananna Straitéiseacha 
Comhtháite. 

• Cathracha cois cladaigh (Corcaigh, Luimneach agus 
Port Láirge), líonraí de bhailte láidre cósta, pobail 
tuaithe agus oileáin a fhás agus a athnuachan.
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Baineann na Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí 
(OMPPanna) sa chaibidil seo leis na tograí ar fad a 
d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an limistéar 
muirí. Baineann siad ar an mbealach céanna le tograí 
a bheadh lonnaithe sa limistéar muirí agus le tograí a 
bheadh lonnaithe taobh amuigh den limistéar muirí 
ach a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu sa limistéar 
muirí. Sampla den dara cineál tograí is ea forbairt 
talamhbhunaithe i gcalafort a thacóidh le gníomhaíocht 
amach ón gcósta cosúil le fuinneamh inathnuaite.

Mar a leagadh amach i dTábla 1 thíos, cuirtear 
OMPPanna le chéile i ngrúpaí de réir cuspóirí agus 
polasaithe comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíochta. 
Cuireann Beartais Earnála Pleanála Muirí (SMPPanna) sna 
caibidlí a bhaineann go sonrach le hearnáil le OMPPanna 
agus ba cheart an dá rud a léamh in éineacht le chéile.

I gcás aon togra, d’fhéadfaí go mbeadh gá le raon 
OMPPanna agus SMPPanna a chur san áireamh agus a 
chur i bhfeidhm chun a chinntiú go gcloítear go hiomlán 
leis na cuspóirí agus beartais ábhartha sa CNPM. 

Sonraíonn go leor beartais pleanála go gcaithfidh 
tograí a léiriú go ndéanfaidh siad tionchair dhiúltacha 
shuntasacha, in ord tosaíochta: 

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú 

tionchair iad sin a bhaineann le hábhar an bheartais.

Chun cloí leis an riachtanas sin, caithfidh tograí a léiriú 
conas a mheastar gurb é seachaint na dtionchar diúltach 
an rogha is fearr. Má léiríonn an togra nach féidir 
tionchair dhiúltacha shuntasacha a sheachaint, ní mór an 
togra dul ar aghaidh agus plé a dhéanamh ar thionchair 
dhiúltacha shuntasacha a íoslaghdú. Má léiríonn an togra 
nach féidir tionchair dhiúltacha shuntasacha a sheachaint 
ná a íoslaghdú, ní mór an togra dul ar aghaidh agus plé 
a dhéanamh ar thionchair dhiúltacha shuntasacha a 
mhaolú.

Beartais Uileghabhálacha 
maidir le Pleanáil Mhuirí04

Doe Castle, Co Donegal - Íomhá le caoinchead ó Photographic Archive, National Monuments Service, Government of Ireland
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Tábla 2: Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí a Chur ina nGrúpaí

Cuspóir Ardleibhéil Grúpa Beartais Beartais Phleanála

Comhshaol – 
Sláinte na nAigéan

Comhshaol – Sláinte na nAigéan Comhshaol – Sláinte na nAigéan 1

Bithéagsúlacht Bithéagsúlacht 1

Bithéagsúlacht 2

Bithéagsúlacht 3

Bithéagsúlacht 4

Láithreáin Mhuirí Chosanta Láithreáin Mhuirí Chosanta 1

Láithreáin Mhuirí Chosanta 2

Láithreáin Mhuirí Chosanta 3

Láithreáin Mhuirí Chosanta 4

Speiceas Andúchasach Speiceas Andúchasach 1

Cáilíocht an Uisce Cáilíocht an Uisce 1

Cáilíocht an Uisce 2

Sláine Ghrinneall na Farraige agus na gColún Uisce Sláine Ghrinneall na Farraige 1

Sláine Ghrinneall na Farraige agus na gColún Uisce Sláine Ghrinneall na Farraige 2

Sláine Ghrinneall na Farraige agus na gColún Uisce Sláine Ghrinneall na Farraige 3

Bruscar Muirí Bruscar Muirí 1

Torann Faoin Uisce Torann Faoin Uisce 1

Caighdeán an Aeir Caighdeán an Aeir 1

Caighdeán an Aeir 2

An tAthrú Aeráide An tAthrú Aeráide 1

An tAthrú Aeráide 2

Geilleagar – 
Geilleagar Muirí 
Faoi Bhláth

Cómhaireachtáil Cómhaireachtáil 1

Infreastruchtúr Infreastruchtúr 1

Sóisialta – 
Caidreamh 
Gníomhach leis an 
bhFarraige

Rochtain Rochtain 1

Rochtain 2

Fostaíocht Fostaíocht 1

Sócmhainní Oidhreachta Sócmhainní Oidhreachta 1

Pobail Tuaithe Chósta agus Oileáin Pobail Tuaithe Chósta agus Oileáin 1

Muirdhreach agus Tírdhreach Muirdhreach agus Tírdhreach 1

Tairbhí Sóisialta Tairbhí Sóisialta 1

Tairbhí Sóisialta 2

Gnéithe Trasteorann Gnéithe Trasteorann 1
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Tá raon saibhir agus éagsúil speicis agus gnáthóige 
in uiscí muirí na hÉireann (san fharraige amuigh, cois 
cladaigh agus ar an gcósta). Meascann uisce te ó dheas 
le huisce fuar ó thuaidh agus dá bharr tá leibhéil arda 
táirgiúlachta agus timpeallacht atá saibhir ó thaobh 
bia de. Tá raon éagsúil ainmhithe agus plandaí sna 
farraigí sin, lena n-áirítear planctón, coiréil fuaruisce, 
éisc, ceifileapóid agus sliogéisc, éin mhara, reiptílí agus 
mamaigh muirí.

Tá éagsúlacht shaibhir de ghnáthóga fisiciúla agus speicis 
lena mbaineann inár limistéar muirí, idir sceireacha 
éadoimhne cois cladaigh agus oitreacha gainimh agus 
chainneoin, thuláin ghrinnill, thrachanna agus sceireacha 
coiréil fuaruisce in uiscí níos doimhne. Ós rud é go 
bhfuil an timpeallacht mhuirí trasteorann sa nádúr. Tá 
speicis, sruthanna agus gnéithe beo agus neamhbheo 
ag trasnú dlínsí go neamhshrianta. Léiríonn socruithe 
rialachais é sin agus cuireann reachtaíocht Eorpach agus 
Coinbhinsiúin Réigiúnacha Mara comhchreat ar fáil.

Tá sé mar aidhm ag an mír seo den CNPM a bhaineann 
leis an gcomhshaol na deiseanna atá ag Éirinn chun 
a thimpeallacht mhuirí agus chósta a fheabhsú go 
leanúnach a fhíorú. Ach ba cheart a aithint nach cuid 
amháin den bheartas a bhaineann le bainistíocht na 
n-ábhar comhshaoil mhuirí é an CNPM.

Bearta comhshaoil reatha
Tá sé mar aidhm ag an Aontas Eorpach timpeallacht 
mhuirí ardchaighdeáin ghlan tháirgiúil a bheith ann, 
chomh maith le gníomhaíochtaí muirí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de. Sa Treoir Réime um Straitéis 
Mhuirí (TRSM) de Threoir an Aontais Eorpaigh (2008/56/
CE), agus a Treoir ón gCoimisiún (AE) 2017/845 agus 
Cinneadh ón gCoimisiún (AE) 2017/848, leagtar amach, 
i dteannta a chéile, na riachtanais dhlíthiúla, tagarmhairc, 
critéir agus caighdeáin mhodheolaíochta lena ndéanfar 
na haidhmeanna a shocrú agus a chinntiú ar fud an AE. 

Ag croílár an TRSM tá cinneadh, baint amach agus 
coinneáil an Dea-Stádais Comhshaoil (DSC) de réir 
na 11 thuairisceoir cáilíochtúla ar riocht. Tá sé sin ina 
cholún comhshaoil de phleanáil spásúil muirí faoi Threoir 
2014/89/AE (i.e. an Treoir PSM). Mar chuid den TRSM, 
tá próiseas timthriallach feidhmithe de mheastóireacht 
agus tuairisciú ag teastáil. Chomh maith le measúnú 
agus cinneadh an stádais comhshaoil, tá ceangal dlí ar 
Bhallstáit cláir mhonatóireachta agus cláir beart a chur 
ar bun chun a bheith mar bhonn agus mar thaca ag 
cinneadh éifeachtach comhtháite DSC agus baint amach 
nó coinneáil DSC.

Cé go gcuirtear sonraí breise maidir leis an TRSM agus 
a fheidhmiú ar fáil sa mhír seo den CNPM, Comhshaol 
– Sláinte Aigéin, agus sna caibidlí lena mbaineann, tá 

Comhshaol – Sláinte 
na nAigéan05

Hook Head, Co Wexford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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Tábla 3: Tuairisceoirí cáilíochtúla chun GES a chinneadh (ó Aguisín I na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí) agus 
spriocanna comhshaoil Straitéis Mhuirí na hÉireann (2020)

Gnáthainm Tuairisceoir in Aguisín I 
na Treorach Réime um 
Straitéis Mhuirí

Spriocanna comhshaoil Straitéis Mhuirí na hÉireann 
(2020)

D1 Bithéagsúlacht Caomhnaítear éagsúlacht 
bhitheolaíoch. Tá cáilíocht 
agus minicíocht na ngnáthóg 
agus dáileadh agus flúirse 
na speiceas ag teacht leis na 
coinníollacha fiseagrafacha, 
geografacha agus aeráide atá 
ann faoi láthair.

D1T1: Tá ráta básmhaireachta in aghaidh speiceas de 
bharr foghabhálacha faoi bhun na leibhéal a chuirfeadh 
an speiceas i mbaol, agus ar an mbealach sin cinntítear a 
inmharthanacht fhadtéarmach;

D1T2: Ní bhíonn tionchar diúltach ag brúnna 
antrapaigineacha ar fhlúirse daonra an speicis, agus ar an 
mbealach sin cinntítear a inmharthanacht fhadtéarmach;

D1T4: Tá raon dáilte agus, más cuí, pátrún an speicis 
ag teacht leis na dálaí fiseagrafacha, geografacha agus 
aeráide atá ann faoi láthair;

D1T5: Tá an fhairsinge agus riocht riachtanach ag gnáthóg 
an speicis chun tacú le céimeanna éagsúla i mbeatha an 
speicis;

D2 Speiceas 
Andúchasach

Tá leibhéil na speiceas 
a thugtar isteach le 
gníomhaíochtaí daonna ar 
leibhéil nach dtéann isteach 
ar éiceachórais ar bhealach 
dochrach.

D2T1: Íoslaghdaítear líon na speiceas andúchasach 
a thugtar isteach san fhiadhúlra den chéad uair 
trí ghníomhaíocht dhaonna in aghaidh tréimhse 
mheasúnaithe agus, más féidir, laghdaítear go nialas é.

D3 Iasc agus 
sliogiasc 
tráchtála

Tá daonraí na n-iasc agus 
na sliogiasc a ndéantar 
saothrú tráchtála orthu 
faoi bhun teorainneacha 
sábháilte bitheolaíochta agus 
léiríonn siad dáileadh aoise 
agus méide daonra atá ina 
tháscaire ar stoc folláin.

D3T1: Tá ráta básmhaireachta iascaigh dhaonraí na 
speiceas a ndéantar saothrú tráchtála orthu ar leibhéal 
a d’fhéadfadh an t-uastoradh inbhuanaithe (UTI) a 
tháirgeadh, nó faoina bhun.

D3T2: Tá Bithmhais Stoic Sceite na ndaonraí a ndéantar 
saothrú tráchtála orthu ar an leibhéal bithmhaise 
a d’fhéadfadh an t-uastoradh inbhuanaithe (UTI) a 
tháirgeadh, nó os a chionn.

sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur bhunaigh 
Éire 25 sprioc ceangailteach comhshaoil ar an iomlán 
agus caighdeáin mhodheolaíochta lena mbaineann atá 
chun tosaigh maidir le dul chun cinn i dtreo Dea-stádas 
Comhshaoil a bhaint amach sa timpeallacht mhuirí. Is 
léiriú ar ráitis bheartais uileghabhálacha agus lárnacha na 
hÉireann maidir lena thimpeallacht mhuirí faoin TRSM iad 
na spriocanna comhshaoil sin a bunaíodh in 2020. Tá siad 
le feiceáil sna 11 Thuairisceoir Dea-Stádais Comhshaoil 
ar fad agus baineann siad le raon leathan de ghnéithe 
critéir atá leagtha amach i gCinneadh ón gCoimisiún (AE) 
2017/848.

D’fhéadfaí na spriocanna tábhachtacha ceangailteacha 
d’Éirinn a fheabhsú, a athrú agus/nó a mhéadú i 
dtimthriallacha na Treorach amach anseo i ndiaidh 
2023, de réir na nuashonruithe amach anseo agus 
riachtanais na Treorach lena mbaineann, agus de réir na 

hoibleagáide dlíthiúla chun Dea-Stádas Comhshaoil inár 
dtimpeallacht mhuirí a bhaint amach nó a choinneáil. 
Leanfaidh forbairt na spriocanna agus luachanna de 
bheith ina próiseas timthriallach atriallach mar chuid 
d’fheidhmiú TRSM agus trí mheicníochtaí réigiúnacha / 
foréigiúnacha comhoibrithe (e.g. tríd an gCoinbhinsiún 
OSPAR). Sa timthriall reatha TRSM go dtí 2024 is 
dócha (1) go ndéanfar dul chun cinn suntasach chun 
luachanna uimhriúla tairsí breise a shocrú le comhaontú 
na mBallstát (e.g. maidir le bruscar muirí, torann faoin 
uisce nó brúnna eile), agus (2) go ndéanfaidh an Roinn 
Talmhaíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta scrúdú 
náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar aon easnamh i 
gcomparáid le riachtanais an Chinnidh ón gCoimisiún 
2017/848.
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Gnáthainm Tuairisceoir in Aguisín I 
na Treorach Réime um 
Straitéis Mhuirí

Spriocanna comhshaoil Straitéis Mhuirí na hÉireann 
(2020)

D4 Bia-eangacha Is ann do gach gné de bhia-
eangacha muirí, sa mhéid 
is go bhfuiltear ar an eolas 
fúthu, ar ghnáthfhlúirse agus 
éagsúlacht agus leibhéil 
atá in acmhainn flúirse 
fhadtéarmach an speicis 
agus coimeád a chumais 
iomláin atáirgthe a áirithiú.

D4T1: Ní chuireann brúnna antrapaigineacha isteach 
ar éagsúlacht (comhdhéanamh na speiceas agus a 
líonmhaireacht choibhneasta) an ghild thrófaigh.

D4T2: Ní chuireann brúnna antrapaigineacha isteach 
ar chothromaíocht na líonmhaireachta iomláine idir na 
gildeanna trófacha ar bhealach dochrach.

D5 Eotrófú Íoslaghdaítear eotrófú ar 
daoine is cúis leis, go háirithe 
a thionchair dhiúltacha, 
cosúil le caillteanais 
bhithéagsúlachta, díghrádú 
éiceachórais, blás dochrach 
algach agus easpa ocsaigine 
in uiscí grinnill.

D5T1: Níl tiúchan cothaitheach ar leibhéil atá ina 
tháscaire ar éifeachtaí dochracha eotrófaithe.

D5T2: Níl tiúchain chlóraifille ar leibhéil atá ina tháscaire 
ar éifeachtaí dochracha de shaibhriú cothaitheach.

D5T5: Ní laghdaítear tiúchan oscaigin tuaslagtha mar 
gheall ar shaibhriú cothaitheach.

D6 Sláine 
ghrinneall na 
farraige

Tá sláine ghrinneall na 
farraige ar leibhéal a 
chinntíonn go gcosnaítear 
struchtúr agus feidhmeanna 
na n-éiceachóras agus 
nach ndéantar dochar 
d’éiceachórais bheantacha 
ach go háirithe.

D6T1: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh chaillteanas 
fisiceach (athrú buan) ghrinneall na farraige ar leibhéal 
a chinntíonn nach ndéantar dochar do struchtúr agus 
feidhmeanna na n-éiceachórais agus na n-éiceachóras 
beantach ach go háirithe.

D6T2: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh na mbrúnna 
díshocraithe fhisicigh ar ghrinneall na farraige ar leibhéal 
a chinntíonn nach ndéantar dochar do struchtúr agus 
feidhmeanna na n-éiceachórais agus na n-éiceachóras 
beantach ach go háirithe.

D6T4: Ní sháraíonn fairsinge caillteanais an chineáil 
gnáthóige, a tharlaíonn de bharr brúnna antrapaigineacha, 
sciar sonraithe d’fhairsinge nádúrtha an chineáil gnáthóige 
sa limistéar atá á mheasúnú.

D6T5: Ní sháraíonn fairsinge na n-éifeachtaí diúltacha a 
bhíonn ag brúnna antrapaigineacha ar riocht an chineáil 
gnáthóige, athrú ar a struchtúr bitheach agus aibitheach 
agus ar a fheidhmeanna san áireamh, sciar sonraithe 
d’fhairsinge nádúrtha an chineáil gnáthóige sa limistéar 
atá á mheasúnú.

D7 Dálaí 
hidreagrafacha

Ní dhéanann athrú buan ar 
dhálaí hidreagrafacha dochar 
d’éiceachórais mhuirí.

D7T1: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh an athraithe 
bhuain ar dhálaí hidreagrafacha ghrinneall na farraige agus 
an cholúin uisce ar leibhéal a chinntíonn go gcosnaítear 
struchtúr agus feidhmeanna na n-éiceachórais agus 
nach ndéantar dochar d’éiceachórais bheantacha ach go 
háirithe.
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Gnáthainm Tuairisceoir in Aguisín I 
na Treorach Réime um 
Straitéis Mhuirí

Spriocanna comhshaoil Straitéis Mhuirí na hÉireann 
(2020)

D8 Truaillitheoirí Tá tiúchain truaillitheoirí 
ar leibhéil nach dtarlaíonn 
truailliú dá mbarr.

D8T1a: Taobh istigh d’uiscí cósta agus teorann, ní 
sháraíonn na tiúchain truaillitheoirí na luachanna tairsí a 
shocraítear de réir Treoir 2000/60/CE.

D8T1b: Ní sháraíonn tiúchain truaillitheoirí i maitrísí 
muirí a ndéantar measúnú orthu i gcomhréir le Clár 
Comhordaithe OSPAR um Mhonatóireacht Comhshaoil 
(CEMP) na Critéir Mheasúnaithe Comhshaoil agus níl 
tiúchain ag méadú.

D8T2: Tá méid na n-éifeachtaí bitheolaíochta nó 
éiceolaíochta ar féidir a shannadh go sonrach do 
thruaillitheoirí faoi bhun na gcritéar comhaontaithe 
OSPAR. Faoi láthair, ní bhaineann sé sin ach le 
measúnacht a dhéanamh ar lagú atáirgthe i ngastrapóid 
mhuirí atá bainteach le tríbhúitiltin (TBT).

D8T3: Fairsinge spásúil agus achar ama na n-imeachtaí 
truaillithe suntasacha géara a íoslaghdú.

D9 Truaillitheoirí i 
mbia mara

Ní sháraíonn truaillitheoirí in 
éisc nó i mbia mara eile lena 
ithe ag daoine na leibhéil 
arna mbunú ag reachtaíocht 
an Chomhphobail nó ag 
caighdeáin ábhartha eile.

D9T1: Cloíonn leibhéil truaillitheoirí in éisc agus i sliogéisc 
a ghabhtar nó a shaothraítear i bhfarraigí na hÉireann lena 
ithe ag daoine leis na teorainneacha uasta a liostaítear i 
Rialachán an AE 1881/2006 (arna leasú).

D10 Bruscar Muirí Ní dhéanann airíonna agus 
méideanna bruscair mhuirí 
dochar don timpeallacht 
chósta agus mhuirí.

D10T1a: Tá comhdhéanamh, méid agus dáileadh spásúil 
an bhruscair ar an imeallbhord, agus ar ghrinneall 
na farraige, ar leibhéil nach ndéanann dochar don 
timpeallacht chósta nó mhuirí.

D10T1b: I gcomhréir le forálacha Airteagal 5 den Treoir 
(AE) 2019/904, deireadh a chur le bruscar ar an trá 
faoi dheireadh na bliana 2023 ar earraí a choisctear ón 
margadh sin faoin Treoir sin iad. Is iad na hearraí sin: 
cipíní cluaise plaisteach, sceanra agus plátaí plaisteach 
indiúscartha, soip plaisteach, meascthóirí plaisteach dí, 
cipíní plaisteach balúin, coimeádáin insínte polaistiréine 
mearbhia agus coimeádáin agus cupáin insínte 
polaistiréine dí.

D11 Fuinneamh, 
torann faoin 
uisce san 
áireamh

Tá tabhairt isteach fuinnimh, 
torann faoin uisce san 
áireamh, ar leibhéil nach 
ndéanann dochar don 
timpeallacht mhuirí.

D11T1: Ní sháraíonn dáileadh spásúil, achar ama agus 
leibhéil na bhfoinsí torainn antrapaigineacha ríogacha na 
leibhéil a dhéanann dochar do dhaonraí ainmhithe mara.

Tá meicníochtaí breise ar bun cheana féin a bhaineann 
le caomhnú, cosaint agus bainistíocht ghinearálta na 
n-ábhar comhshaoil mhuirí, na cinn seo a leanas san 
áireamh:

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dliteanas 
Comhshaoil) (Leasú), 2015: Leathnaíonn na rialacháin 
sin (I.R. Uimh. 293 de 2015) raon na rialachán reatha 
maidir le dliteanas comhshaoil chun dliteanas as 
damáiste don chomhshaol taobh istigh den limistéar a 
chlúdaíonn an TRSM a chur san áireamh

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (an Coinbhinsiún 
OSPAR), a thug le chéile Coinbhinsiún Osló 1972 

agus Coinbhinsiún Pháras 1974 agus a nuashonraigh 
iad. Is iad na príomhlimistéir oibre atá clúdaithe ag 
an gCoinbhinsiún: Bithéagsúlacht agus Éiceachórais; 
Tionchair Chomhshaoil na Gníomhaíochta Daonna 
(bruscar, torann agus fuinneamh muirí san áireamh); 
Substaintí Guaiseacha agus Eotrófú; Tionsclaíocht 
Amach ón gCósta; Substaintí Radaighníomhacha; 
Saincheisteanna Crosghearrthacha.

• Cinneadh, Moltaí agus Socruithe OSPAR

• Liosta OSPAR na speiceas agus gnáthóg faoi bhagairt 
agus/nó ag meath (Comhaontú 2008-6) agus na 
Moltaí OSPAR lena mbaineann maidir leis na speicis 
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agus gnáthóga sin i limistéar muirí OSPAR a chosaint 
agus a chaomhnú.

• An Treoir um Ghnáthóga agus an Treoir um Éin, ar 
dhá threoir iad a leagann oibleagáidí dlíthiúla diana ar 
Bhallstáit an AE a chinntiú go ndéantar na gnáthóga 
agus na speicis atá liostaithe sna treoracha dúlra a 
chosaint, a chaomhnú agus, más gá, a athchóiriú, agus 
Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LfCSanna) agus 
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCSanna) a ainmniú 
agus a bhainistiú bunaithe ar chaomhnú.

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha), 2011 (I.R. Uimh. 477 de 2011) 
lena dtrasuítear an Treoir um Éin agus Gnáthóga i ndlí 
na hÉireann

• Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (MST)

• Comhbheartas Iascaigh (CBI)

• Straitéis Eorpach le haghaidh Plaistice i nGeilleagar 
Ciorclach

• An Chreat-treoir Uisce a éilíonn ar gach Ballstát 
cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú

• Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021

• An Creat Náisiúnta Oiriúnaithe

• Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Is é an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
an t-údarás inniúil in Éirinn chun an TRSM agus an 
Coinbhinsiún OSPAR a chur i bhfeidhm. Mar gheall 
ar nádúr crosghearrthach na saincheisteanna muirí, 
tá dlúthpháirt ag Ranna agus gníomhaireachtaí eile 
ina bpróisis feidhmithe, lena n-áirítear an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha, an Roinn Iompair, an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide, Foras na Mara agus an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), 
chomh maith le raon leathan gníomhaireachtaí agus 
páirtithe leasmhara eile, an Colún Comhshaoil san 
áireamh. I measc freagrachtaí eile, déanann údaráis 
inniúla monatóireacht ar ábhair chomhshaoil agus 

tuairiscíonn siad fúthu. Sampla de sin is ea Comhshaol 
na hÉireann 2020 de chuid na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil a chuireann an t-eolas is déanaí 
ar fáil maidir le dúshláin chomhshaoil atá roimh Éirinn sa 
tír seo agus ar fud an domhain.

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
(SPNF) sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta as gnáthóga agus speicis a chaomhnú agus 
a chosain agus as éagsúlacht bhitheolaíoch in Éirinn 
a chosaint. Tá sí freagrach freisin as tuairimí maidir 
le caomhnú an dúlra a chur ar fáil d’údaráis toilithe / 
cheadúnaithe i dtaca leis sin. Iascaigh Intíre Éireann (IIÉ) 
atá freagrach freisin as gnáthóga agus speicis nádúrtha 
a chaomhnú agus a chosaint agus chun éagsúlacht 
bhitheolaíoch in Éirinn a chosaint. Cuireann Iascaigh 
Intíre Éireann freisin tuairimí maidir le caomhnú an 
dúlra ar fáil d’Údaráis Cheadúnaithe i dtaca leis sin. Is é 
Iascaigh Intíre Éireann an t-údarás inniúil maidir le héisc 
agus tá freagrachtaí suntasacha air agus cumhachtaí aige 
faoi I.R. 477 de 2011 lena dtrasuítear freagrachtaí faoi na 
rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga 
Nádúrtha) i ndlí na hÉireann. Tá ról ag Iascaigh Intíre 
Éireann freisin maidir le speicis áirithe éisc a chaomhnú, 
mar shampla bearta cosanta breise le haghaidh Eascann 
Eorpach atá i mbaol criticiúil.

Agus na bearta fadréimseacha atá ar bun á n-aithint 
aige, leagtar amach sa CNPM raon beartas a dhéanann 
iarracht cur le chéile seachas dúbláil a dhéanamh. Go 
tábhachtach, ba cheart go mbreathnófaí ar chomhlíonadh 
na mbeartas sa mhír seo nó ailíniú leo mar chéim sa 
bhreis ar na rialacháin thábhachtacha chomhshaoil agus 
ar na beartais uileghabhálacha atá ar bun cheana. Mar 
shampla, spriocanna comhshaoil reatha na hÉireann a 
bunaíodh faoin TRSM, nó an gá le Measúnacht Chuí 
(MC) a dhéanamh faoi Airteagal 6.3 den Treoir um 
Ghnáthóga d’aon phlean nó tionscadal a d’fhéadfadh 
tionchar suntasach a bheith acu ar LfCSanna nó LCSanna. 
Ní mór dóibh atá ag iarraidh gníomhaíocht i limistéar 
muirí na hÉireann a mholadh a chinntiú go gcloíonn siad 
le rialacháin a bheidh i réim, agus dul i gcomhairle leis 
an údarás reachtúil inniúil maidir leis an ngníomhaíocht 
mholta mar is gá.

Puffins - Íomhá le caoinchead ó Karl Phillips Razorbills - Íomhá le caoinchead ó Alyn Walsh

29

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/si/477/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/si/477/made/en/print
https://www.epa.ie/monitoringassessment/assessment/sea/sea%20legislation/
https://www.epa.ie/monitoringassessment/assessment/sea/sea%20legislation/
https://www.agriculture.gov.ie/seafood/sea-fisheriespolicymanagementdivision/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://www.housing.gov.ie/water/water-quality/water-framework-directive/water-framework-directive
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/National%20Biodiversity%20Action%20Plan%20English.pdf
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/National%20Biodiversity%20Action%20Plan%20English.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/fbe331-national-adaptation-framework/
https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
https://www.epa.ie/pubs/reports/indicators/irelandsenvironment2020.html
https://www.epa.ie/pubs/reports/indicators/irelandsenvironment2020.html
https://www.fisheriesireland.ie/


Cuspóir
• Bainistíocht chuimsitheach chomhtháite na 

ngníomhaíochtaí daonna – bunaithe ar an bhfianaise 
eolaíochta is fearr atá ar fáil faoin éiceachóras agus 
a dhinimicí – d’fhonn tionchair atá ríthábhachtach 
maidir le sláinte, éagsúlacht agus táirgiúlacht na 
n-éiceachóras muirí a aithint agus gníomhú dá réir, 
agus ar an mbealach sin úsáid inbhuanaithe na 
n-earraí agus na seirbhísí éiceachórais a bhaint amach 
agus sláine éiceachórais a chothabháil.

Tagann an cuspóir sin ó shainmhíniú an chuir chuige 
éiceachórais a leagtar amach in OSPAR. Bainfear é 
sin amach trí mheán beartais áirithe chomhshaoil atá 
ag teacht le baint amach agus coinneáil Dea-Stádais 
Comhshaoil in Éirinn.

Beartais Phleanála
Beidh ga leis na beartais seo a leanas a dhíríonn ar an 
gcomhshaol a chur i bhfeidhm agus tagairt á déanamh 
do na sonraí agus don fhianaise is fearr atá ar fáil ar 
bhonn cás ar chás. I roinnt míreanna den chuid sin den 
CNPM seo a phléann le Comhshaol – Sláinte Aigéin, 
tá beartais leagtha amach, lena n-áirítear iad siúd a 
thacaíonn le gníomhaíocht a bhíonn tionchar dearfach 
nó éifeacht feabhsaithe acu agus iad siúd a leagann 
amach na céimeanna nach mór a thógáil dá bhféadfadh 
tionchar suntasach a bheith ag togra. Más cuí, ba cheart 
do thograí tabhairt faoi deara nach dtéann aithint na 
dtionchar dearfach nó feabhsúchán maidir le hábhair 
chomhshaoil in ionad tionchair dhiúltacha shuntasacha 
a sheachaint, a íoslaghdú nó a mhaolú. Éilítear le roinnt 
beartais CNPM go léiríonn tograí go ndéanfaidh siad 
tionchair a) a sheachaint, b) a íoslaghdú nó c) a mhaolú. 
Tugann beartais ag a bhfuil céimeanna a) go c) nár cheart 
do thograí dul ar aghaidh mura gcomhlíontar na critéir in 
a) go c) in ord tosaíochta. Is é sin le rá nach féidir le tograí 
dul ar aghaidh go b) mura léirigh siad ar dtús cén fáth 
nach féidir leo a) a chomhlíonadh agus, ar an mbealach 
céanna, ní féidir leo dul ar aghaidh go c) mura léirigh siad 
ar dtús cén fáth nach féidir leo a) agus b) a chomhlíonadh.

Anuas ar bheartais atá ailínithe leis an TRSM, tá beartais 
maidir le Cáilíocht an Aeir agus leis an Athrú Aeráide san 
áireamh sa mhír seo freisin.

Cur Chuige Beartais faoi stiúir na Treorach 
Réime um Straitéis Mhuirí
Tá na beartais pleanála muirí a bhaineann le hábhair 
chomhshaoil fadréimseach agus tá sé nasctha le hobair 
fhairsing ar an leibhéal idirnáisiúnta, leibhéal náisiúnta 
agus leibhéal áitiúil. Tá gach ábhar comhshaoil muirí ag 
pointe éagsúil ó thaobh tacaíocht a thabhairt d’eolas, 
beartas reatha agus gníomhaíocht bainistíochta. Mar 
léiriú air sin, roinneadh na beartais chomhshaoil sa 
CNPM i naoi gcatagóir atá ailínithe den chuid is mó leis 
na tuairisceoirí DSC sa TRSM, chomh maith chun dul i 
ngleic le cáilíocht an aeir agus leis an athrú aeráide.

Is é aidhm na Treorach uiscí muirí na hEorpa a chosaint 
ach cur chuige bunaithe ar éiceachóras i leith bhainistiú 
na ngníomhaíochtaí daonna a chur i bhfeidhm, fad 

a chumasaítear úsáid inbhuanaithe na timpeallachta 
muirí do ghlúnta na linne seo agus do na glúnta amach 
romhainn. Fágann dea-stádas comhshaoil sa timpeallacht 
mhuirí go mbíonn na farraigí glan, sláintiúil agus táirgiúil 
agus go mbíonn úsáid á baint as an timpeallacht mhuirí ar 
leibhéal inbhuanaithe.

Baineann an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM) 
le gach úsáideoir den timpeallacht mhuirí, chomh maith 
leo siúd atá i mbun gníomhaíochtaí ar tír a d’fhéadfadh 
tionchar a bheith acu ar an timpeallacht mhuirí. Glacadh 
leis in 2008 (Treoir 2008/56/CE) a bhfuil sé mar aidhm 
aici dea-stádas comhshaoil (DSC) sa timpeallacht mhuirí 
a bhaint amach nó a choinneáil faoin mbliain 2020. Is 
próiseas ilchéim ina bhfuil níos mó ná timthriall amháin 
é seo agus beidh Timthriall 2 d’fheidhmiú na treorach ar 
siúl idir 2018 agus 2024.

Mar chuid de gach timthriall feidhmithe, éilíonn an 
TRSM ar bhallstáit tabhairt faoi mheasúnú ar a n-uiscí 
muirí chun a chinneadh cibé acu an bhfuil Dea-Stádas 
Comhshaoil (DSC) ag uiscí muirí nó nach bhfuil agus 
sraith spriocanna comhshaoil a bhunú dá limistéar muirí.

Cuireadh an chéad timthriall den CNPM i bhfeidhm in 
Éirinn mar seo a leanas:

• Straitéis Mhuirí Cuid 1: Measúnú Tosaigh a 
ionchorprú, Dea-Stádas Comhshaoil a chinneadh 
agus spriocanna comhshaoil a bhunú, a tuairiscíodh in 
Aibreán 2013

• Straitéis Mhuirí Cuid 2: Cláir Mhonatóireachta a 
tuairiscíodh i Márta 2015

• Straitéis Mhuirí Cuid 3: Cláir Beart a tuairiscíodh in Iúil 
2016

Tá an dara timthriall den TRSM ar siúl.

Harbour Seal - Íomhá le caoinchead ó L.Fay
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Cuireadh rannpháirtíocht phobail agus páirtithe 
leasmhara san áireamh i ngach Cuid de chur i bhfeidhm 
TRSM, lena n-áirítear na 25 sprioc chomhshaoil a 
bhunaigh agus a thuairiscigh Éire i Meitheamh 2020. 

Cé go bhfuil ról ag an CNPM i bhfreagairt na hÉireann do 
riachtanais na TRSM, ba cheart breathnú air mar chuid 
den phictiúr níos leithne sin.

Mar seo a leanas na gnéithe den TRSM atá curtha 
san áireamh sa CNPM agus sa PSM leanúnach chun a 
chinntiú go mbíonn na riachtanais comhshaoil mhuirí ag 
teacht le chéile le pleanáil mhuirí:

• Spriocanna Comhshaoil (agus luachanna tairsí lena 
mbaineann mar a leagtar amach i dtuarascáil Straitéis 
Mhuirí na hÉireann (Cuid 1) ó Mheitheamh 2020) ón 
TRSM; 

• Riachtanais Monatóireachta Comhshaoil le haghaidh 
TRSM a chuirfear san áireamh nuair a fhorbrófar an 
creatlach monatóireachta don CNPM; agus

• Tá léiriú ar na Cláir Beart faoi TRSM sa chreat 
pleanála.

Déanann na tuairisceoirí Dea-Stádais Comhshaoil 
TRSM agus na spriocanna lena mbaineann sa mhír seo, 
Comhshaol – Sláinte Aigéin, eolas do bheartais CNPM. 
D’fhéadfadh na cuspóirí agus beartais sa mhír seo cur 
leis na spriocanna DSC TRSM agus na spriocanna ar 
leith a chuirtear ar fáil ag tús na gcaibidlí ábhartha. Má 
bhreithníonn tograí spriocanna TRSM, ba cheart dóibh a 
bheith ar an eolas maidir le haon luach tairsí ábhartha a 
leagtar amach i dtuarascáil Straitéis Mhuirí na hÉireann 
(Cuid 1) ó Mheitheamh 2020. Mar gheall ar úsáid na 
mbeartas Comhshaol – Sláinte Aigéin maidir le tograí, 
cuirfear le Dea-Stádas Comhshaoil a bhaint amach i 
limistéar muirí na hÉireann. 

Comhshaol – Sláinte na nAigéan 1

Ba cheart go n-áireofaí le comhlíonadh na mbeartas 
CNPM a bhaineann le:

• Bithéagsúlacht

• Speiceas Andúchasach

• Cáilíocht an Uisce

• Sláine Ghrinneall na Farraige agus na gColún Uisce

• Bruscar muirí

• Torann Faoin Uisce

léiriú ar chuidiú leis na spriocanna TRSM ábhartha atá 
aitheanta.

Dea-stádas Comhshaoil
Sainmhínítear Dea-Stádas Comhshaoil (DSC) mar ‘stádas 
comhshaoil na n-uiscí muirí áit a soláthraíonn siad 
aigéin agus farraigí atá éagsúil agus dinimiciúil ó thaobh 
éiceolaíochta de agus atá glan, sláintiúil agus tairbhiúil 
de réir a reachta intrigh, agus tá úsáid na timpeallachta 
muirí ar leibhéal atá inbhuanaithe, agus ar an mbealach 
sin cosnaítear an acmhainneacht d’úsáideoirí agus 
gníomhaíochtaí don ghlúin seo agus na glúnta atá le 

Níl gach tuairisceoir DSC TRSM oiriúnach lena 
sheachadadh trí chur chuige arna stiúradh ag plean i 
leith bainistíocht spásúil ar leibhéal an Stáit. I dtaca leis 
sin, braitheann gníomhaíochtaí muirí a bhaineann le 
hiascach tráchtála ar chreat rialála ar leibhéal na hEorpa. 
Ní fhágann sé sin nach bhfuil Éire ag tabhairt tús áite do 
ghníomh i dtreo Dea-Stádas Comhshaoil a bhaint amach 
i dtaca leis na tuairisceoirí sin. Seachas sin, tá aghaidh á 
tabhairt orthu trí mheicníochtaí atá comhthreomhar le 

Tábla 4: Amlíne TRSM d‘Éirinn – Cuirtear an Treoir i bhfeidhm gach sé bliana agus déantar tuairisciú tréimhsiúil gach 
dhá bhliain

Tréimhse Ama Gníomhaíocht

2016 • Iúil 2016: Straitéis Mhuirí Cuid 3: Forbraíodh agus tuairiscíodh Cláir Beart (Airteagal 13).

• Samhain 2016: Comhaontú idir Stáit agus Coimisiún an AE maidir le Cinneadh ón gCoimisiún 
athchóirithe agus Treoir leasaitheach (Cinneadh ón gCoimisiún (AE) 2017/848 & Treoir ón 
gCoimisiún (AE) 2017/845 an 17 Bealtaine 2017 an dá chinneadh)

2019 -2020 • Aibreán 2019: Obair mar chuid de Thimthriall 2 chun Straitéis Mhuirí Cuid 1 a uasdátú: 
athbhreithniú a dhéanamh ar an Measúnú Tosaigh ó 2013 chun critéir, gnéithe agus 
caighdeáin mhodheolaíochta mar a leagtar amach i gCinneadh ón gCoimisiún (AE) 2017/848 
agus Treoir leasaitheach ón gCoimisiún (AE) 2017/845 a chur san áireamh.

• Nollaig 2019: Foilsíodh dréacht le haghaidh comhairliúchán pobail, lena n-áirítear spriocanna 
nua comhshaoil agus cinneadh Dea-Stádais Comhshaoil 

• Meitheamh 2020: Measúnú a chríochnú agus a fhoilsiú, DSC agus spriocanna comhshaoil nua 
a chinneadh.

2021 • Nuashonrú Straitéis Mhuirí Cuid 2: Clár Monatóireachta

2022 • Nuashonrú Straitéis Mhuirí Cuid 3: Clár Beart

2023 • Athbhreithniú ar an Treoir ag Coimisiún an AE

• Foilsiú na Tuarascála OSPAR maidir le Stádas Cáilíochta chun tacú le Timthriall 3 atá le foilsiú 
in 2024
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pleanáil mhuirí in Éirinn. Mar a leagtar amach sa Chlár 
Beart, tugtar aghaidh ar na tuairisceoirí seo a leanas trí 
mheán beartais a fheidhmíonn in éineacht leis an CNPM:

Tuairisceoir 3 - Tá daonraí na n-iasc agus na 
sliogiasc a ndéantar saothrú tráchtála orthu faoi 
bhun teorainneacha sábháilte bitheolaíochta agus 
léiríonn siad dáileadh aoise agus méide daonra atá ina 
tháscaire ar stoc folláin.

Sproc D3T1: Tá ráta básmhaireachta iascaigh dhaonraí 
na speiceas a ndéantar saothrú tráchtála orthu ar 
leibhéal a d’fhéadfadh an t-uastoradh inbhuanaithe 
(UTI) a tháirgeadh, nó faoina bhun.

Sprioc D3T2: Tá Bithmhais Stoic Sceite na ndaonraí 
a ndéantar saothrú tráchtála orthu ar an leibhéal 
bithmhaise a d’fhéadfadh an t-uastoradh inbhuanaithe 
(UTI) a tháirgeadh, nó os a chionn.

• Soláthraítear na príomhbhearta bainistíochta chun 
aghaidh a thabhairt ar na spriocanna le haghaidh 
Thuairisceoir 3 tríd an gComhbheartas Iascaigh 
(CBI) athchóirithe a tháinig i bhfeidhm in Eanáir 
2014. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh laghdú ar rátaí 
básmhaireachta iascaigh de bharr an Comhbheartas 
Iascaigh a chur i bhfeidhm, agus bainfidh na 
laghduithe sin leis na stoic mhóra éisc agus iascach 
mór. Anuas air sin, forbraíodh raon beart a bhaineann 
go sonrach le sliogéisc a ndéantar saothrú orthu chun 
cosaint a chur ar fáil ar speiceas sliogéisc i gcomhréir 
le reachtaíocht AE agus náisiúnta. Áirítear leis na 
bearta sin tionscnaimh cosúil le teorainneacha méide 
gabhála le haghaidh gliomach, portán agus piardóg a 
thabhairt isteach, agus cosc le linn an tséasúir sceite 
le haghaidh iascach sceana mara.

Tuairisceoir 9 - Ní sháraíonn truaillitheoirí in éisc 
nó i mbia mara eile lena ithe ag daoine na leibhéil 
arna mbunú ag reachtaíocht an Chomhphobail nó ag 
caighdeáin ábhartha eile.

Sprioc D9T1: Cloíonn leibhéil truaillitheoirí in éisc 
agus i sliogéisc a ghabhtar nó a shaothraítear i 
bhfarraigí na hÉireann lena ithe ag daoine leis na 
teorainneacha uasta a liostaítear i Rialachán an AE 
1881/2006 (arna leasú).

• Díríonn bearta a chuireann le Tuairisceoir 9 ar 
rialacháin AE agus náisiúnta a fhorfheidhmiú a 
shocraíonn leibhéil uasta maidir le truaillitheoirí 
áirithe i mbia-ábhair, in éineacht leis an monatóireacht 
ar thiúchan na dtruaillitheoirí i mbia mara i dtaca 
le comhlíonadh na rialachán sin agus leibhéil na 
dtruaillitheoirí a théann isteach sa timpeallacht mhuirí 
a laghdú.

5.1 Bithéagsúlacht agus 
Láithreáin Mhuirí Chosanta 
Iarrann na beartais bhithéagsúlachta agus láithreán 
cosanta muirí seo a leanas cur le tuairisceoirí Dea-Stádais 
Comhshaoil (DSC) na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 
(TRSM): 

(1) Caomhnaítear éagsúlacht bhitheolaíoch. Tá 
cáilíocht agus minicíocht na ngnáthóg agus dáileadh 
agus flúirse na speiceas ag teacht leis na coinníollacha 
fiseagrafacha, geografacha agus aeráide atá ann faoi 
láthair.

(4) Is ann do gach gné de bhia-eangacha muirí, 
sa mhéid is go bhfuiltear ar an eolas fúthu, ar 
ghnáthfhlúirse agus éagsúlacht agus leibhéil atá 
in acmhainn flúirse fhadtéarmach an speicis agus 
coimeád a chumais iomláin atáirgthe a áirithiú.

Spriocanna comhshaoil ceangailteacha le haghaidh 
Thuairisceoirí na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 1 
agus 4

D1T1: Tá ráta básmhaireachta in aghaidh speiceas 
de bharr foghabhálacha faoi bhun na leibhéal a 
chuirfeadh an speiceas i mbaol, agus ar an mbealach 
sin cinntítear a inmharthanacht fhadtéarmach;

D1T2: Ní bhíonn tionchar diúltach ag brúnna 
antrapaigineacha ar fhlúirse daonra an speicis, agus 
ar an mbealach sin cinntítear a inmharthanacht 
fhadtéarmach;

D1T4: Tá raon dáilte agus, más cuí, pátrún an speicis 
ag teacht leis na dálaí fiseagrafacha, geografacha agus 
aeráide atá ann faoi láthair;

D1T5: Tá an fhairsinge agus riocht riachtanach ag 
gnáthóg an speicis chun tacú le céimeanna éagsúla i 
mbeatha an speicis;

D4T1: Ní chuireann brúnna antrapaigineacha isteach 
ar éagsúlacht (comhdhéanamh na speiceas agus a 
líonmhaireacht choibhneasta) an ghild thrófaigh; agus

D4T2: Ní chuireann brúnna antrapaigineacha isteach 
ar chothromaíocht na líonmhaireachta iomláine idir na 
gildeanna trófacha ar bhealach dochrach.
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5.1.1 Bithéagsúlacht  

Beartais Phleanála

Beartas Bithéagsúlachta 1

Tacófar le tograí a ionchorpraíonn gnéithe a 
fheabhsóidh nó a éascóidh oiriúnú nó imirce speicis nó 
nascacht gnáthóg nádúrtha dúchasach, faoi réir thoradh 
na bpróiseas measúnachta reachtúla comhshaoil agus 
an chinnidh ina dhiaidh sin ag údarás inniúil, agus áit 
a gcuireann siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. 
Caithfidh tograí a d’fhéadfadh tionchar suntasach 
diúltach a bheith acu ar oiriúnú nó imirce speicis, nó ar 
nascacht nádúrtha na ngnáthóg dúchasach a léiriú go 
ndéanfaidh siad tionchair dhiúltacha shuntasacha ar 
oiriúnú nó imirce speicis, nó ar nascacht nádúrtha na 
ngnáthóg dúchasach, in ord rogha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

agus é sin a dhéanamh i gcomhréir le riachtanais 
dhlíthiúla.

Beartas Bithéagsúlachta 2

Tacófar le tograí a chosnaíonn, a chaomhnaíonn, 
a athchóiríonn agus a fheabhsaíonn dáileadh agus 
fairsinge ghlan na ngnáthóg tábhachtach agus dáileadh 
na speiceas tábhachtach, faoi réir thoradh na bpróiseas 
measúnachta reachtúla comhshaoil agus an chinnidh 
ina dhiaidh sin ag údarás inniúil, agus áit a gcuireann 
siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. Caithfidh 
tograí laghdú suntasach ar dháileadh agus fairsinge 
ghlan na ngnáthóg tábhachtach agus gnáthóg eile ar 
a mbraitheann speicis thábhachtacha a sheachaint, 
lena n-áirítear gníomhaíocht a bhféadfadh cur as do 
ghnáthóga nó gnáthóga a chur as áit dá barr.

Beartas Bithéagsúlachta 3

Má aithníonn an Rialtas sócmhainní caipitil nádúrtha 
muirí nó cósta:

• Caithfidh tograí iarracht a dhéanamh sócmhainní 
caipitil nádúrtha muirí nó cósta a fheabhsú más 
féidir.

• Caithfidh tograí a léiriú go ndéanfaidh siad, in ord 
rogha, agus i gcomhréir le riachtanais dhlíthiúla, 
tionchair dhiúltacha shuntasacha ar shócmhainní 
caipitil nádúrtha muirí nó cósta:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

sin nó

d) mura féidir na tionchair dhiúltacha shuntasacha 
ar shócmhainní nádúrtha muirí nó cósta a mhaolú, 
caithfidh tograí an chúis le dul ar aghaidh a leagan 
amach.

Beartas Bithéagsúlachta 4

Caithfidh tograí a léiriú go ndéanfaidh siad, in ord 
rogha, cur isteach ar speiceas fíor-shoghluaiste, nó cur 
as áit speiceas:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

agus é sin a dhéanamh i gcomhréir le riachtanais 
dhlíthiúla

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10).

• An Treoir um Ghnáthóga (lena n-áirítear Aguisín I a 
leagann amach gnáthóga a mheastar a bheith i mbaol)

• Treoirlínte maidir le hAirteagail 12 & 16 den Treoir um 
Ghnáthóga

• An Treoir um Éin

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• Moltaí OSPAR arna nglacadh ag páirtithe i gconradh a 
bhaineann le Speicis & Gnáthóga Faoi Bhagairt agus/
nó Ag Meath 

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 arna leasú (Alt 23 (5)
(d)) agus Alt 23 (7)(c))

• Freagairt do Bhagairtí agus Pleananna Caomhnaithe

• Lámhleabhair maidir le Fiadhúlra na hÉireann

• An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
(SPNF):

 » Seirbhísí, Mapáil agus Measúnú Éiceachóras

 » Gnáthóga (Aguisín I) agus speicis (Aguisíní II agus 
IV) na Treorach um Ghnáthóga

 » An Treoir um Éin

 » Liosta Dearg an Aontais Idirnáisiúnta do 
Chaomhnú an Dúlra d’Éirinn

 » Na hAchtanna um Fhiadhúlra

 » Limistéir Chosanta Speisialta (LCSanna)

• Liosta na nÉan Neamhchoitianta in Éirinn

• Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021 (Caibidil 1 agus Gníomhartha 1.1.9-
1.1.11 a bhaineann le Caipiteal Nádúrtha) Seirbhísí 
Éiceachórais Ghoirm na hÉireann a Luacháil
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Cúlra agus Comhthéacs
Úsáideann thart ar 60 speiceas éan cónaithe nó ar cuairt 
thart ar fharraigí na hÉireann, a meastar gur «éin mhara» 
iad 24 díobh (e.g. geabhróga, puifíní, forachain, faoileáin 
agus gainéid) agus is lapairí agus lachain mhara iad an 
chuid eile díobh. Póraíonn thart ar 500,000 péire éan 
farraige gach bliain timpeall oileán na hÉireann. 

Tacaíonn ár n-uiscí mara le os cionn 400 speiceas éisc 
agus ceifileapóid (e.g. ochtapais, scuid agus cudal) agus tá 
roinnt limistéar an-tábhachtach póraithe agus gorlainne 
ann le haghaidh speicis thráchtála éisc. Is gnéithe 
an-tábhachtacha dár n-éiceachórais mhuirí iad agus is 
acmhainn an-luachmhar iascaigh iad freisin.

Chomh maith leis sin, tacaíonn críoch mhuirí le 18 
speiceas míl mhóir a chónaíonn inti nó a thugann cuairt 
uirthi (e.g. míolta mór eiteacha agus dronnacha agus 

Kittiwake - Íomhá le caoinchead ó Karl Phillips

Puffin - Íomhá le caoinchead ó Karl Phillips

Gannet - Íomhá le caoinchead ó Andrew Power

droimeitigh beaga) agus deilfeanna (e.g. deilf choiteann, 
bholgshrónach, stríocach agus bhánchliathánach), agus 
cothaíonn an chríoch mhuirí líon mór liamhán gréine agus 
líon beag turtar droimleathair.

Tugann fianaise ó mhonatóireacht a dhéanamh ar 
ghnáthóga agus speicis nádúrtha i dtimpeallacht mhuirí 
na hÉireann le fios nach bhfuil go leor gnáthóg in ordú 
maith. Is dúshlán é iad sin a fheabhsú agus a chosaint atá 
roimh úsáideoirí na farraige ar fad. Déanann measúnuithe 
ar speicis éan mara eolas go díreach do thuairisciú na 
hÉireann maidir le cur i bhfeidhm na Treorach um Éin an 
Aontais Eorpaigh faoi Airteagal 12 don tréimhse 2013 – 
2018, agus na blianta sin san áireamh. Éilíonn cuid den 
phróiseas tuairiscithe sin go n-aithnítear brúnna agus 
bagairtí a mbíonn tionchar acu nó ar dócha go mbeidh 
tionchar acu ar éin mhara ghoir na hÉireann sna blianta 
atá romhainn. I measc na mbagairtí is minice a aithnítear 
ar bhonn speicis tá: forbairtí fuinneamh gaoithe amach 
ón gcósta; na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag 
athruithe aeráide ar ghnáthóga sealgaireachta ár n-éan 
mara; an tionscal iascaigh mar gheall ar ró-iascaireacht 
nó mar gheall ar fhoghabháil éan mara de thaisme; 
creachóireacht na mamach; cur isteach ag fóillíocht; agus 
tionchar diúltach na dramhaíola plaisteach inár n-aigéin, 
nach bhfuil á thomhas i ndáiríre go dtí inniu.

Baineann speicis éagsúla nach éin farraige iad úsáid as na 
limistéir chósta. Áirítear leis na héin uisce eala, géanna, 
lachain, lachain farraige, lómaí, foithigh agus lapairí. In 
2019, aithníodh i dtuarascáil gach sé bliana na Seirbhíse 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) maidir le 
stádas caomhantais na n-éan mar a éilítear faoin Treoir 
um Éin, Airteagal 12 gurb é táirgeadh fuinnimh agus 
infreastruchtúr lena mbaineann, cur isteach ag fóillíocht 
agus foinsí eile, iascach agus dobharshaothrú, uirbiú agus 
forbairt, agus cáilíocht an uisce na brúnna suntasacha 
agus / nó bagairtí suntasacha do na speicis sin.

Mar a luadh thuas, tuairiscíonn Éire, ar an mbealach 
céanna le gach Ballstát eile, chuig an Aontas Eorpach 
gach sé bliana maidir le stádas caomhantais na ngnáthóg 
agus speiceas atá liostaithe sna Treoracha Dúlra. 
Foilsíodh na tuarascálacha is déanaí ó Éirinn chuig an 
gCoimisiún Eorpach maidir le stádas agus treochtaí 
na speiceas éin atá faoi chosaint na Treorach um Éin 
agus maidir le stádas caomhantais na na ngnáthóg agus 
speiceas atá faoi chosaint na Treorach um Ghnáthóga 
in 2019. I dtuarascáil na bliana 2019 maidir leis an 
Treoir um Ghnáthóga, ba iad na gnáthóga muirí a 
measadh a raibh stádas caomhantais ‘fabhrach’ acu na 
oitreacha gainimh, struchtúir fhomhuirí a dhéanann 
gáis atá ag sceitheadh, láib Salicornia agus pluaiseanna 
mara. Measadh go raibh stádas ‹neamhimleor› ag 
inbhir, réileáin láibe, machaire mara, línte síobtha, 
scaineagán fásmhar agus aillte mara, móinéir salainn 
Atlantacha agus Mheánmhuirí, aistriú suthach agus 
dumhcha muiríneacha, agus sceireacha. Bhí an stádas 
‹go dona› ag murlaigh, scrobarnach a bhíonn faoi bhláth 
i dtimpeallachtaí sáile, dumhcha seasta agus góilíní agus 
bánna móra éadoimhne. Maidir le héin mhara, cuireadh 
meastacháin daonra le déanaí i gcomparáid le torthaí na 
suirbhéanna roimhe sin thar an ngearrthéarma nó thar an 
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bhfadtéarma (de ghnáth thart ar thréimhsí 16 bliana agus 
32 bliain). Sa ghearrthéarma, measadh go raibh 85% den 
20 speiceas a ndearnadh measúnú orthu ag méadú agus 
nach raibh treocht seasta le feiceáil ach le dhá speiceas 
(is é sin 10%) agus tá speiceas amháin (saidhbhéar) ag 
laghdú ó thús na haoise nua. Go fadtéarmach, léirigh 
anailís gur measadh gur tháinig méadú ar 19 speiceas 
(thart ar 68%), tháinig laghdú ar 21% agus bhí treocht 
seasta i gceist le 11%.

Go ginearálta, tuairiscíodh go raibh stádas fabhrach ag 
speicis mamaigh mhuirí, cé gur tuairiscíodh go raibh 
stádas roinnt céiticeach ‘anaithnid’.

Ar cheann de na seacht gcuspóir atá i bPlean 
Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 2017-2021 
de chuid na hÉireann, tá “Bithéagsúlacht agus seirbhísí 
éiceachórais sa timpeallacht mhuirí a chaomhnú agus 
a athchóiriú”. Táthar ag súil leis go mbainfear amach 
an chuid is mó de sin trí na Treoracha agus tríd an 
reachtaíocht atá ann faoi láthair a chur i bhfeidhm. 
Tugtar faoi deara sa phlean go dtagann brúnna ó 
ghníomhaíochtaí daonna ar bhithéagsúlacht chósta agus 
mhuirí agus ar sheirbhísí éiceachórais na hÉireann chun 
cinn de bharr raon foinsí, lena n-áirítear sceitheadh 
cothaitheach agus ceimiceach ó ghníomhaíochtaí daonna, 
mar shampla tionsclaíocht, talmhaíocht, fuíolluisce 
bardasach, agus trí chur isteach díreach fisiceach ó, mar 
shampla, loingseoireacht, fóillíocht agus dobharshaothrú; 
agus díghrádú gnáthóige ó thruailliú, bruscar, torann agus 
solas saorga.

D’fhéadfadh cineálacha éagsúla d’iascaireacht tionchar 
diúltach a imirt ar phobail pheiligeacha agus ar phobail 
ghrinneall na farraige, go háirithe iad siúd a thacaíonn le 
speicis ag a bhfuil rátaí ísle fáis, ar shubstráití boga nó 
sceireacha coiréil fuaruisce. Bhí tionchar trom ar roinnt 
limistéar ag gníomhaireacht iascaireachta. Tá ábhair imní 
ann freisin maidir le líon na n-éan, na siorcanna agus na 
mamach muirí a dhéantar mar sheachghabháil in iascaigh 
áirithe.

Ó rinneadh an Comhbheartas Iascaigh a athchóiriú agus 
ó rinneadh bainistíocht ní b’inbhuanaithe ar dhaonraí 
éisc nuair a leagadh an tUastoradh Inbhuanaithe (an UTI) 
amach le haghaidh speicis tráchtála, is í an treocht ná go 
bhfuil níos mó stoc á n-iascach laistigh de UTI. Liostaítear 
bradán mar speicis i liosta Aguisín II faoin Treoir um 
Ghnáthóga, agus tá eascann faoi réir plean aisghabhála 
stoc ar fud na hEorpa (Rialachán ón gComhairle (CE) 
Uimh. 1100/2007). Tá iarracht leanúnach ag teastáil 
maidir le monatóireacht, taighde agus bailiú sonraí chun 
feabhas leanúnach a chur eolas faoi dhaonraí éisc. 

Cruthaíonn an t-athrú aeráide agus aigéadú aigéin 
bagairtí suntasacha don timpeallacht mhuirí agus 
féadfaidh siad éifeachtaí brúnna eile a athrú agus 
éascaíocht a dhéanamh ar speicis ionracha a bhunú agus 
a scaipeadh tuilleadh.

In 2017, foilsíodh an chéad Liosta Dearg Éisc Loingeánaí 
(siorcanna, sciataí, roic agus ciméaraí) d’uiscí na hÉireann, 
liosta a léirínn an baol díothaithe. De na 58 speiceas 
a ndearnadh measúnú orthu, tuairiscíodh go raibh 6 
(10.3%) i mbaol criticiúil: fíogach Portaingéalach, sciata 

coiteann (gorm); sciata coiteann; siorc craosaire; sciata 
bán agus bráthair. Measadh go raibh cúig speiceas eile 
(8.6%) i mbaol: siorc slogach gainneach duille; liamhán 
gréine; roc an gha nimhe coiteann; sciata dústríoctha 
agus fíogach gobach. 

Is speicis fíor-shoghluaiste iad siúd a bhfuil a raon thar 
limistéir leathana agus áirítear leo planctónsmugairle 
róin, éisc agus ceifileapóid, speicis Elasmobranchii, éin, 
mamaigh mhuirí agus turtair. Bíonn ainmhí aonair go 
minic ina gcuid de dhaonraí idirnáisiúnta níos forleithne 
agus féadfar nach mbeidh siad in Éirinn ach ar bhonn 
séasúrach nó ar feadh cuid dá saolré.

Is éard is díshocrú ann nuair a chaitheann speiceas am nó 
fuinneamh breise chun gníomhaíocht nó toradh daonna 
a sheachaint. Mar gheall ar an bhfuinneamh breise a 
chaitear, bíonn tionchar ar an gcumas speicis teacht 
slán, pórú, tógáil nó a n-óga a chothú, nó bíonn tionchar 
ar dháileadh nó fairsinge áitiúil an speicis. Tarlaíonn 
díláithriú nuair a mhúchtar roinnt speiceas nó pobal i 
gceantar mar gheall ar ghníomhaíocht dhaonna. Cuirtear 
speicis fíor-shoghluaiste as áit ar chaoi is nach bhfuil 
siad ábalta rochtain a fháil ar ghnáthóga atá riachtanach 
dóibh, cosúil le limistéir sealgaireachta nó tailte póraithe.

Áirítear le foinsí díshocraithe agus suaite, ach gan a 
bheith teoranta dóibh, árthaí nó struchtúir amach ón 
gcósta / idirthaoideacha a bheith ann, gnáthóga, creach 
nó acmhainní eile ar a mbraitheann speicis nó gnéithe 
gnáthóige a bhaint, agus soilse ar struchtúir amach ón 
gcósta agus torann faoin uisce, mar shampla le linn 
gníomhaíochtaí tógála.

Iarrann na beartais sin aghaidh a thabhairt ar dhíshocrú 
agus díláithriú thar an limistéar muirí, lena n-áirítear 
taobh amuigh de láithreáin chosanta mhuirí. Tacaíonn 
Airteagal 10 den Treoir um Ghnáthóga le cur chuige 
den chineál sin. Tugtar spreagadh do Bhallstáit gnéithe 
den tírdhreach atá an-tábhachtach maidir le himirce, 
scaipeadh agus aistriú géiniteach na speiceas fiáine 
d’fhána agus flóra a bhainistiú. D’fhéadfaí go n-áireofaí 
le bearta den chineál sin talamh nach n-ainmnítear mar 
Limistéar Caomhantais Speisialta.

Léirítear tábhacht na limistéar d’éin taobh amuigh de 
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCSanna) in Airteagal 
3.2 (b) agus 4 den Treoir um Éin, lena n-éilítear ar 
Bhallstáit dianiarracht a dhéanamh chun gnáthóga a 
chaomhnú agus a bhainistiú taobh istigh agus taobh 
amuigh de chriosanna atá faoi chosaint i gcomhréir le 
riachtanais éiceolaíocha, agus chun truailliú nó meath na 
ngnáthóg a sheachaint.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
D’fhéadfadh sainmhíniú a thabhairt ar ghnáthóga mar 
an timpeallacht fhisiciúil, bhitheolaíoch agus éiceolaíoch 
ina gcónaíonn orgánaigh agus ina n-idirghníomhaíonn 
siad. Tá gnáthóga cósta ann áit a dtagann an talamh agus 
farraigí le chéile. Is éard is éiceachóras ann coimpléasc 
dinimiciúil na bpobal plandaí agus ainmhithe agus an 
timpeallacht mhórthimpeall neamhbheo a thacaíonn leo.
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Is pobail ilfheidhmeacha na n-orgánach beo iad 
éiceachórais a thacaíonn lena chéile agus lena 
dtimpeallacht. Soláthraíonn éiceachórais sraithe seirbhísí 
ar mhaithe le folláine daoine (seirbhísí éiceachórais), cibé 
sin go díreach (mar bhia agus snáithín) nó go hindíreach 
ach aer agus uisce glan a chur ar fáil.

Tá ról ríthábhachtach ag bithéagsúlacht i bhfeidhmiú na 
n-éiceachóras agus a chumas chun seirbhísí éiceachórais 
a chur ar fáil. Baineann luach na bithéagsúlachta agus 
tairbhí na seirbhísí éiceachórais le i bhfad níos mó ná 
an méid is féidir a thomhas i dtéarmaí airgeadais. Níl 
tuiscint iomlán go fóill go leor de na hidirspleáchais idir 
bithéagsúlacht, struchtúir éiceachórais, feidhmeanna 
agus próisis, agus na tairbhí do dhaoine.

Is iad gnáthóga tábhachtach na gnáthóga a 
shainmhínítear faoi Aguisín I den Treoir um Ghnáthóga 
agus na gnáthóga atá faoi bhagairt agus/nó atá ag 
meath de réir shainmhíniú OSPAR agus na Moltaí lena 
mbaineann air arna nglacadh ag Páirtithe Conarthacha.

Sainmhínítear speicis thábhachtacha mar seo a leanas:

• Speicis in Auguisín II agus Aguisín IV na Treorach um 
Ghnáthóga ar fios gurb ann dóibh (nó gurbh ann dóibh 
le déanaí) mar dhaonraí dúchasacha laistigh d’uiscí na 
Éireann;

• Speicis faoi bhagairt agus / nó ag meath de réir 
shainmhíniú OSPAR;

• Iad atá faoi chosaint na nAchtanna um Fhiadhúlra;

• Iad a mheastar a bheith faoi bhagairt in Liostaí Dearga 
an Aontais Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra 
d’Éirinn;

• Iad atá liostaithe mar leasanna caomhantais speisialta 
do na Limistéir Chosanta Speisialta ábhartha; agus

• Iad a bhfuil stádas dearg Éin ar Ábhar Imní Iad ó 
thaobh Caomhnaithe de in Éirinn.

Anuas ar an méid thuas, tugann Airteagail 1, 2 agus 3 den 
Treoir um Éin leibhéal cosanta ar fáil do gach speiceas 
a fhaightear go nádúrtha, agus ní mór gníomhaíocht sa 
limistéar muirí a dhéanamh le tagairt do na forálacha 
sin. Ba cheart plé dáiríre a dhéanamh ar speicis stádais 
bhuí Éin ar Ábhar Imní Iad ó thaobh Caomhnaithe de in 
Éirinn atá ina n-ábhar imní ó thaobh caomhnaithe de 
freisin. Ba cheart breithniú na speiceas tábhachtach i 
dtaca le beartais CNPM i dtosaíocht na míre seo a chur 
i bhfeidhm maidir leis na speicis sin taobh istigh de 
LCSanna agus taobh amuigh díobh.

Meastar gur tréimhsí go háirithe íogair iad tréimhsí 
póraithe, tógála, geimhriúcháin agus imirce ó thaobh cur 
isteach de. Ní féidir na tréimhsí sin a shainiú ach trí úsáid 
a bhaint as cur chuige bunaithe ar speiceas mar gheall ar 
na difríochtaí éiceolaíochta, bitheolaíochta agus iompair 
idir na speicis. Braitheann na difríochtaí séasúracha agus 
ama ar an speiceas agus beidh ar na tionscadail ar leith 
na gnéithe ama sin a bhaineann le speicis an-soghluaiste 
a bhreithniú. Beidh ar chinnteoirí an fhianaise is fearr 
atá ar fáil agus an prionsabal réamhchúramach a chur i 
bhfeidhm ar bhonn cás ar chás.

Áirítear le cur isteach agus cur as áit a chur san áireamh 
comhlíonadh na rialachán ábhartha, lena n-áirítear iad 
a bhaineann le bainistiú aon áit póraithe d’aon ainmhí 
fiáin, láithreacha póraithe agus scíthe na n-ialtóg agus 
na madraí uisce, agus ghrianghrafadóireacht agus 
scannánaíocht ainmhithe nó éin fhiáine. 

Tá sampla de dhíshocrú a íoslaghdú le fáil maidir le pleanáil 
cois cladaigh le haghaidh dobharshaothraithe. Cloífidh 
feirmeacha idirthaoide sliogéisc le bealaí rochtana aonair 
ar na láithreáin, agus más cuí, cloífidh na feirmeacha 
éagsúla in aice láimhe leis an mbealach aonair.

Go bunúsach, baineann coincheap an chaipitil nádúrtha 
le sócmhainní nádúrtha, cosúil le bogach, aibhneacha, 
gnáthóga cois cósta, talamh coillte agus foraoisí. 
Soláthraíonn na sócmhainní sin sreabhadh seirbhísí a 
mbraitheann geilleagair orthu, idir sholáthar bia, breosla 
agus snáithín a thrádáiltear ar mhargaí agus sheirbhísí 
neamh-mhargaidh cosúil le maolú tuile, íonú uisce agus 
aeir, agus ceapadh carbóin, chomh maith le tairbhí nach 
bhfuil chomh follasach cosúil le sláinte fhisiciúil agus 
intinne, spreagadh agus iontas. D’fhonn a chinntiú go 
sreabhann na seirbhísí go leanúnach agus na tairbhí 
sin a sholáthraíonn siad gan srian don tsochaí agus 
don gheilleagar, is gá na sócmhainní a thomhas agus, 
más gá, a bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag an gcur chuige 
caipitil nádúrtha tacú le tuiscint níos fearr ar shreafaí 
na dtairbhí / na ndíobhálacha a bhaineann leis na cúig 
chineál caipitil: airgeadais, tógtha, daonna, sóisialta agus 
nádúrtha. Trí shócmhainní caipitil nádúrtha a mheasúnú 
ó thaobh a reachta bhithfhisicigh, an riosca go n-ídeofar 
iad, agus, más féidir agus indéanta, a luach don tsochaí 
ó thaobh eacnamaíochta de, cumasaítear tuiscint níos 
fearr ar thrádmhalartuithe, agus féadfar eolas úsáideach 
a dhéanamh do chinntí dáilte acmhainní a fheabhsaíonn 
luach na sócmhainní nádúrtha sin seachas iad a 
dhíghrádú.

Tá sé tábhachtach ár sócmhainní nádúrtha a luacháil agus 
a chinntiú go gcuirtear anailís costas tairbhe san áireamh 
chun roghanna Oiriúnaithe Bunaithe ar an Éiceachóras 
a chur chun cinn. Méadóidh sé sin infheictheacht 
thábhacht na seirbhísí éiceachórais i gceisteanna 
trasearnála beartais. Cé go bhfuil an CNPM á fhorbairt 
tráth nach bhfuil plé á dhéanamh ar Chaipiteal Nádúrtha 
ach ar feadh tamall gearr in Éirinn, tá sé tábhachtach go 
mbeidh bonn daingean sa reachtaíocht faoin gcoincheap 
chun tuiscint a fháil ar an gcoincheap agus chun é a 
chumasú páirt a ghlacadh i gcur chuige éiceachórais i 
leith bainistíocht mhuirí. 

Baineann tagairtí do chaipiteal nádúrtha sa mhír seo 
le Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021 de chuid Rialtas na hÉireann, plean ina 
leabaítear coincheap an Chaipitil Nádúrtha (féach Caibidil 
1 agus Gníomhartha 1.1.9-1.1.11 maidir le Caipiteal 
Nádúrtha). Clúdaíonn an Plean gealltanas go bhforbrófar 
clár sócmhainní caipitil nádúrtha agus cuntais náisiúnta 
caipitil nádúrtha roimh 2020, agus go dtabharfar na 
cuntais sin isteach i mbeartas agus cinnteoireacht. Tá an 
obair sin faoi stiúir na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta (RTRÁO), na Roinne Talmhaíochta, 
Bia agus Mara (RBTM), agus iad ag obair le Príomh-

36

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

https://www.npws.ie/publications/article-17-reports
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats
https://www.npws.ie/publications/article-17-reports
https://www.npws.ie/publications/article-17-reports
https://www.npws.ie/irish-law
https://www.npws.ie/publications/red-lists
https://www.npws.ie/publications/red-lists
https://www.npws.ie/publications/red-lists
https://www.npws.ie/protected-sites/spa
https://birdwatchireland.ie/birds-of-conservation-concern-in-ireland-2014-2019/
https://birdwatchireland.ie/birds-of-conservation-concern-in-ireland-2014-2019/
https://birdwatchireland.ie/birds-of-conservation-concern-in-ireland-2014-2019/
https://birdwatchireland.ie/birds-of-conservation-concern-in-ireland-2014-2019/
https://birdwatchireland.ie/birds-of-conservation-concern-in-ireland-2014-2019/
https://www.npws.ie/licences/disturbance
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/National%20Biodiversity%20Action%20Plan%20English.pdf
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/National%20Biodiversity%20Action%20Plan%20English.pdf


Oifig Staidrimh na hÉireann agus Caipiteal Nádúrtha 
Éireann. Geallann an Plean freisin go dtabharfar faoi 
chuntasaíocht caipitil nádúrtha trí staidéir earnála 
agus staidéir phíolótach ar mionscála. Is éard atá sna 
tionscnaimh sin clár leanúnach oibre agus ba cheart 
tagairt a dhéanamh dóibh nuair a chuirtear beartas a 
bhaineann le caipiteal nádúrtha sa CNPM seo.

Faoi choimirce na Náisiún Aontaithe, an Choimisiúin 
Eorpaigh, Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na 
Náisiún Aontaithe, na hEagraíochta um Chomhar agus 
Fhorbairt Eacnamaíochta, an Chiste Airgeadaíochta 
Idirnáisiúnta agus Ghrúpa an Bhainc Dhomhanda, 
forbraíodh an Córas Cuntasaíochta Eacnamaíche agus 
Comhshaoil (CCEC) mar chaighdeán idirnáisiúnta maidir 
le cuntasaíocht comhshaoil eacnamaíochta. Cuireann 
sé creatlach ar fáil chun staidreamh a eagrú agus a 
chur i láthair faoin gcomhshaol agus a chaidreamh 
leis an ngeilleagar. Leagann an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil amach go ndéanann caipiteal 
nádúrtha tagairt do ghnéithe an dúlra a tháirgeann 
luach do dhaoine, go díreach nó go hindíreach, cosúil 
le stoc foraoise, aibhneacha, talún, mianraí agus 
aigéan. Leis an tionscadal Caipiteal Nádúrtha na 
hÉireann le haghaidh Timpeallachtaí Inbhuanaithe 
(INCASE) arna mhaoiniú ag GCC, cuirtear i bhfeidhm 
cur chuige CCEC, is é sin Cuntasaíocht Thurgnamhach 
Éiceachórais (CTÉ), ar shraith seirbhísí éiceachórais 
agus geochórais ar scála abhantrach ar fud na hÉireann. 
Tá an tionscadal INCASE ag oibriú chun na céimeanna 
próisis a achoimriú chun cuntasaíocht chaipitil nádúrtha 
a chur ag obair i gcomhthéacs na hÉireann. Leagtar 
amach san fhoilseachán ón mbliain 2020, ‘Irish Natural 
Capital Accounting for Sustainable Environments: 
Stage 1 Feasibility Report’, go n-áirítear le sócmhainní 
caipitil nádúrtha éiceachórais, geochórais agus córais 
atmaisféaracha. Cé nach ndíríonn sé ar chúrsaí muirí, 
tarraingeoidh an tionscadal INCASE aird ar dhúshláin, 
eolas agus bearnaí sonraí, agus molfaidh sé creatlach 
chun Cuntasaíocht Chaipitil Nádúrtha a chur ag obair 
in Éirinn. Tá taighde sa réimse seo agus sa réimse lena 
mbaineann, seirbhísí éiceachórais, á fhorbairt an t-am 
ar fad, e.g. an tuarascáil ón Aonad Taighde ar Ghnéithe 
Socheacnamaíocha na Mara in Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, ‘Valuing Ireland’s Blue Ecosystem Services’ 
(Seirbhísí Éiceachórais Ghoirm na hÉireann a Luacháil) 
(2018)

Tá grúpaí cosúil le Caipiteal Nádúrtha Éireann ag tacú 
le gnóthaí agus gníomhaireachtaí forbairt a dhéanamh 
ar fheasacht faoi chuir chuige caipitil nádúrtha agus 
acmhainn chun iad a chur i bhfeidhm. In 2019, thug Bord 
Iascaigh Mhara (BIM) faoi staidéar indéantachta chun 
measúnú a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar an féidir 
Cuntasaíocht Caipitil Nádúrtha a chur i bhfeidhm san 
earnáil bia mara in Éirinn. Is é an chéad chéim eile den 
tionscadal cuntais ar scála an bhá agus ar an leibhéal 
gnó a fhorbairt. Áirítear leis na cuspóirí cur i bhfeidhm 
na gcur chuige CCEC i leith Cuntasaíocht Caipitil 
Nádúrtha don earnáil Bia Mara in Éirinn a thástáil agus 
a léiriú, feabhas a chur ar thuiscint ar an gcaidreamh 
casta idir gníomhaíochtaí na hearnála bia mara agus 
an timpeallacht mhuirí, agus cuidiú le bainistíocht 
inbhuanaithe na hearnála bia mara agus an timpeallacht 
mhuirí. Tabharfaidh an tionscadal eolas don earnáil bia 
mara, Bord Iascaigh Mara agus do phobal cuntasaíochta 
caipitil nádúrtha na hÉireann maidir le luach agus 
feidhmiú na Cuntasaíochta Caipitil Nádúrtha agus na 
húsáidí a fhéadfaidh a bhaint aisti amach anseo.

An CNPM – Ár dtuairim:

Bithéagsúlacht Éireann
Is é misean an Ionaid Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta sonraí agus eolas bithéagsúlachta a 
chur ar fáil do níos mó daoine chun tuiscint níos fearr 
a fháil ar bhithéagsúlacht na hÉireann agus chun í a 
chosaint. Bainistíonn sé na sonraí agus an tairseach 
mapála Léarscáileanna Bithéagsúlachta, a thugann 
sonraí talún, fionnuisce agus speiceas muirí le chéile, 
chun forbairt a dhéanamh ar an mbunachar eolais 
ar bhithéagsúlacht na hÉireann agus chun tacú le 
cinnteoireacht. Cuireann Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta fáilte roimh an CNPM mar chreatlach 
tábhachtach do gach páirtí leasmhar chun na seirbhísí 
an-tábhachtacha éiceachórais a aithint, seirbhísí a 
chuirtear ar fáil ag gnáthóga sláintiúla muirí agus an 
gá chun comhoibriú chun bithéagsúlacht mhuirí na 
hÉireann a athchóiriú ar mhaithe le gach duine. 

Common Dolphin - Íomhá le caoinchead ó Daniel Farrell and 
Ann Robinson - Coastmonkey

Grey Seal - Íomhá le caoinchead ó Andrew Power
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 5.1.2 Láithreáin Mhuirí Chosanta 

Beartais Phleanála

Beartas um Láithreáin Chosanta Mhuirí 1

Ní mór do thograí léiriú gur féidir iad a chur i bhfeidhm 
gan tionchair dhiúltacha a imirt ar shláine Limistéar 
faoi Chaomhnú Speisialta (LfCSanna) agus Limistéar 
Chaomhantais Speisialta (LCSanna). Sa chás go 
mbíonn tionchair dhiúltacha fós ag tograí i ndiaidh 
maolaithe, ar aon dul le hAirteagal 6(3) den Treoir um 
Ghnáthóga, ní féidir toiliú a thabhairt do na tograí 
mura gcomhlíontar na réamhriachtanais a leagtar síos 
ag Airteagal 6(4).

Beartas um Láithreáin Chosanta Mhuirí 2

Ba cheart go dtacófaí le tograí a thacaíonn le cuspóirí 
na láithreán cosanta muirí agus:

• go ndéanfaí eolas dóibh ag an treoir chuí 

• go léireoidís go bhfuil siad ag cloí le riachtanais 
dhlíthiúla, lena n-áirítear comhairle reachtúil 
a chuireann údaráis a bhaineann le láithreáin 
chosanta mhuirí ar fáil

Beartas um Láithreáin Chosanta Mhuirí 3

Ba cheart go dtacófaí le tograí a fheabhsaíonn cumas 
láithreáin mhuirí chosanta dul in oiriúint don athrú 
aeráide, agus ar an mbealach sin feabhas a chur ar an 
láithreán cosanta, agus:

• go ndéanfaí eolas dóibh ag an treoir chuí

• go léireoidís go bhfuil siad ag cloí le riachtanais 
dhlíthiúla, lena n-áirítear comhairle reachtúil 
a chuireann údaráis a bhaineann le láithreáin 
chosanta mhuirí ar fáil

Beartas um Láithreáin Chosanta Mhuirí 4

Go dtí go ndéantar scrúdú ar chomhtháthú éiceolaíoch 
líonra na láithreán cosanta muirí agus go bhfaightear 
tuiscint air, ba cheart go n-aithneodh tograí, tríd 
an bhfianaise is fearr atá ar fáil (lena n-áirítear 
comhairliúchán leis an údarás inniúil atá freagrach as 
limistéir den chineál sin de réir mar is gá), na gnéithe, 
atá á mbreithniú nuair a rinneadh an t-iarratas, a 
d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun an líonra a 
fhorbairt agus a bhunú tuilleadh. Bunaithe ar ghnéithe 
aitheanta a fhéadfaidh a bheith ag teastáil chun 
an líonra a fhorbairt agus a bhunú a thuilleadh, ba 
cheart go léireodh tograí go ndéanfaidh siad tionchair 
shuntasacha ar na gnéithe sin, in ord rogha agus i 
gcomhréir le riachtanais dhlíthiúla: 

a) a seachaint, 

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú, sin nó 

d) mura féidir na tionchair shuntasacha a mhaolú, ba 
cheart go leagfadh tograí amach an chúis le dul ar 
aghaidh.

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8), Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10).

• An Treoir um Ghnáthóga

• Treoir Mhodheolaíochta CE maidir leis na forálacha 
d’Airteagal 6(3) agus Airteagal (4) den Treoir um 
Ghnáthóga 92/43/CEE - Pleananna agus tionscadail a 
théann isteach go suntasach ar láithreáin Natura 2000 
a mheasúnú

• An Treoir um Éin

• Treoir CE maidir le forbairtí fuinnimh gaoithe agus 
reachtaíocht dúlra an AE

• Treoir CE maidir le Bonneagar Tarchuir Fuinneah agus 
reachtaíocht dúlra an AE

• Treoir CE maidir le Dobharshaothrú agus Natura 2000

• Treoir CE maidir le reachtaíocht dúlra an AE a chur i 
bhfeidhm in inbhir agus criosanna cósta agus aird ar 
leith á tabhairt d’fhorbairt calafort agus dreidireacht

• Treoirlínte CE maidir leis an Athrú Aeráide agus 
Natura 2000

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• Láithreáin chosanta mhuirí (LfCSanna, LCSanna)

• Naisc idir an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM 
2008/56/CE) agus na Treoracha Dúlra (Treoir um 
Éin 2009/147/CEE (TÉ) agus Treoir um Ghnáthóga 
92/43/CEE (TG)) (2012)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Tearmainn Éan Fiáin

• Tearmainn Dúlra

• Tearmainn d’Fhána

• Bithsféir

• Láithreáin RAMSAR

• Na hAchtanna um Fhiadhúlra

• Liostaí Dearga an Aontais Idirnáisiúnta do Chaomhnú 
an Dúlra d’Éirinn

• Líonra Limistéir Mhuirí faoi Chosaint na hÉireann a 
Leathnú
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Cúlra agus Comhthéacs
Tá roinnt Treoracha Eorpacha agus reachtaíocht 
náisiúnta lena mbaineann mar bhonn agus mar thaca 
dlíthiúil ag timpeallacht mhuirí na hÉireann agus ag 
úsáid inbhuanaithe a n-acmhainní. Mar shampla, 
déanann an TRSM, an Treoir um Éin agus an Treoir 
um Ghnáthóga foráil do chosaint ceantarbhunaithe ar 
ghnéithe tábhachtacha muirí, speicis agus gnáthóga a 
úsáid, d’fhonn farraigí agus aigéin atá éagsúil, táirgiúil 
agus inbhuanaithe ó thaobh éiceolaíochta de a chinntiú. 
Anuas air sin, tá forálacha i gComhbheartas Iascaigh an 
AE agus i gCoinbhinsiún OSPAR, a cheadaíonn bearta 
caomhantais ceantarbhunaithe le haghaidh láithreáin 
nádúrtha agus flóra agus fána. Go dtí seo, is éard atá 
i láithreáin mhuirí chosanta na hÉireann, den chuid is 
mó, Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LfCSanna) agus 
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCSanna), a aithnítear 
agus a ainmnítear faoin Treoir um Éin agus an Treoir 
um Ghnáthóga faoi seach. Liostaigh Éire naoi láithreán 
ainmnithe LfCS déag faoin gCoinbhinsiún OSPAR mar 
gheall ar na gnáthóga sceire tábhachtacha Aguisín I atá 
ann. Tugtar cosaint dóibh faoin Treoir um Ghnáthóga 
agus trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha), 2011, a thrasuí.

Le hAirteagal 13.4 den TRSM éilítear bearta cosanta 
spásúla a chuidíonn le líonra comhtháite ionadaíocha 

de limistéir chosanta mhuirí a chlúdaíonn éagsúlacht na 
n-éiceachóras comhpháirte ar bhealach leordhóthanach. 
I measc na samplaí, tá Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta 
de bhun na Treorach um Ghnáthóga, Limistéir Chosanta 
Speisialta de bhun na Treorach um Éin, na limistéir 
chosanta mhuirí, mar a chomhaontaigh na Ballstáit 
nó Stáit an Chomhphobail atá páirteach sa chreatlach 
comhaontuithe idirnáisiúnta nó réigiúnacha ar páirtithe 
iontu iad. 

Rinneadh gealltanas sa Chlár Rialtas go bhforbrófar 
reachtaíocht chuimsitheach chun Limistéir Mhuirí faoi 
Chosaint (LMCanna) in uiscí teorann na hÉireann a 
aithint, a ainmniú agus a bhainistiú. Anuas air sin, áirítear 
leis an bPlean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
Gníomh 6.2.2 lena ngealltar líonra Limistéir Mhuirí faoi 
Chosaint na hÉireann a leathnú. Maidir le láithreáin 
mhuirí faoi chosaint, agus i nithe a bhaineann leis an 
Treoir um Éin, an Treoir um Ghnáthóga agus an Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí, an Coinbhinsiún OSPAR agus 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hÉagsúlacht 
Bhithéagsúlachta, is é an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta an t-údarás inniúil maidir leis na 
Treoracha sin agus comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i 
bhfeidhm. 

In 2019, chuir an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta tús le próiseas a bhfuil sé mar aidhm aige 
líonra Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMCanna) na 
hÉireann leathnú sna blianta atá le teacht. Ba é an chéad 
chéim sa phróiseas sin Grúpa Comhairleach a thionól 
chun saineolas agus moltaí seachtracha a chur ar fáil 
maidir leis na próisis atá ag teastáil agus na dúshláin nach 
mór dul i ngleic leo agus líonra LMCanna na hÉireann 
á leathnú. I nDeireadh Fómhair 2020, chuir an grúpa a 
thuarascáil isteach chuig an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta. Foilsíodh an tuarascáil sin, Líonra 
Limistéir Mhuirí faoi Chosaint na hÉireann a Leathnú, in 
Eanáir 2021 agus tá comhairliúchán poiblí á dhéanamh 
tráth fhoilsiú an CNPM. Tabharfaidh an comhairliúchán 
sin spreagadh don phobal i gcoitinne a dtuairimí maidir 
le conas ba cheart líonra LMC na hÉireann a leathnú. 
Mar a luadh thuas, tá sé de rún ag an Roinn tús a chur le 
reachtaíocht a fhorbairt maidir le LMCanna a aithint, a 
ainmniú agus a bhainistiú in 2021.

Tá raon leatha cineálacha Láithreán Cosanta Muirí, lena 
n-áirítear LCSanna agus LfCSanna reatha a ionchorprú 
faoin Treoir um Éin nó an Treoir um Ghnáthóga, 
trína gcuirtear bearta ar bun chun teorainn a chur 
le gníomhaíochtaí daonna áirithe chun speicis agus 
gnáthóga íogaire a chosaint. Féadfar láithreáin den 
chineál sin a bhunú faoi Airteagal 11 den Chomhbheartas 
Iascaigh, lena bhféadfar limistéir a ainmniú ina bhfuil 
cosc nó srian le cineálacha áirithe iascaireachta, nó le 
gach cineál iascaireachta, chun stoic éisc thráchtála a 
chosaint. Áirítear le cineálacha eile láithreán cosanta 
muirí Tearmainn Éan Fiáin, Tearmainn Dúlra, Tearmainn 
d’Fhána, Bithsféir agus láithreáin RAMSAR.

Chomh maith leis sin d’fhéadfadh láithreáin chosanta 
mhuirí a bheith comhdhéanta de chineálacha nua 
limistéar cosanta, nó féadfaidh siad speicis nó 
éiceachórais nach n-aithnítear faoin Treoir um Éin nó 

Connemara Coast - Íomhá le caoinchead ó Andy Bleasdale
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faoin Treoir um Ghnáthóga ach a mbaineann an TRSM 
leo a chlúdach, mar shampla iad atá ag teacht chun cinn 
i bpróiseas na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta a bhaineann le LMCanna. I láithreáin den 
chineál sin, féadfar srian nó teorainn a chur le roinnt 
gníomhaíochtaí daonna nó leo ar fad cuid den am nó an 
t-am ar fad.

Chomh maith le bearta a chur ar fáil chun an comhshaol 
a chosaint, féadfaidh láithreáin mhuirí chosanta 
cleachtais a ionchorprú a chosnaíonn gníomhaíochtaí 
sóisialta, cultúrtha nó eacnamaíochta a mheastar a 
bheith tábhachtach, cosúil le hiascaireacht traidisiúnta, 
dobharshaothrú nó modhanna bainte feamainne.

Cé go mbíonn láithreáin chosanta éagsúil ó thaobh 
foirme agus cuspóra de, is gné a roinneann siad go léir go 
mbíonn bearta cosanta spásúla ag teastáil uathu go léir.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá líonra leathan reatha de láithreáin chosanta mhuirí 
ag Éirinn, LSCanna agus LfSCanna a ainmníodh faoi na 
Treoracha Dúlra Eorpacha san áireamh (i.e. an Treoir um 
Ghnáthóga agus an Treoir um Éin. Féach https://www.
npws.ie/marine le haghaidh tuilleadh sonraí). Is é Loch 
Aidhne i gContae Chorcaí aon t-aon Anaclann Dúlra 
Mhuirí a ainmnítear faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra. 
Leis an Treoir um Ghnáthóga, éilítear go ndéantar 
gnáthóga agus speicis dá bhfuil LCSanna agus LfCSanna 
ainmnithe a choinneáil ag stádas caomhantais fabhrach, 
nó a chur ar ais ag an stádas sin más gá.

Faoin Treoir um Ghnáthóga, caithfidh Ballstáit an AE 
LfCSanna a ainmniú do ghnáthóga atá liostaithe in 
Aguisín I agus speicis atá liostaithe in Aguisín II den 
Treoir. Ní mór LfCSanna a ainmniú i gcás seacht gcineál 
gnáthóige muirí: oitreacha gainimh, pluaiseanna mara, 
inbhir, réileáin láibe, góilíní agus bánna móra éadoimhne, 
sceireacha carraige agus bithghineacha, agus struchtúir 
fhomhuirí a dhéanann gáis atá ag sceitheadh. Áirítear 
le gnáthóga cósta atá liostaithe in Aguisín I agus atá 
idirchriosach ó thalamh go farraige riasca sáile agus 
murlaigh.

Tá ainmniú LfCS ag teastáil i leith ceithre speiceas atá go 
hiomlán muirí: muc mhara, deilfeanna bholgshrónacha, 
rón glas agus rón beag (cuain). Féadfar speicis atá muirí 
go páirteach , cosúil leis an madra uisce, a liostú le 
haghidh láithreáin mhuirí.

Tá ceann amháin nó níos mó de na gnáthóga nó speicis 
thuasliostaithe san áireamh mar leasanna cáilitheacha 
in 159 LfCS. Den chuid is mó, tá siad cois cladaigh ach 
tá líon beag láithreán sceire suite i bhfad amach ón 
gcósta. Is ionann clúdach iomlán muirí líonra LfCSanna na 
hÉireann agus limistéar thart ar 10,420km2.

Anuas ar na mamaigh mhuirí atá liostaithe in Aguisín 
II den Treoir um Ghnáthóga, tá 22 speiceas céiticeach 
sa bhreis agus agus an turtar droimleathair liostaithe in 
Aguisín IV. Tá cosaint dhian ag teastáil ó na speicis sin 

agus, cosúil le speicis in Aguisín II, ní mór monatóireacht 
a dhéanamh orthu.

Tá 89 Limistéar Cosanta Speisialta (LCSanna) ag Éirinn 
ag a bhfuil gné mhuirí ainmnithe faoin Treoir um Éin. 
Is ionann an limistéar muirí reatha agus 1,593km2. 
Clúdaíonn go leor díobh sin aillte agus oileáin agus uiscí 
in aice láimhe a thacaíonn le héin mhara ghoir. Clúdaíonn 
cuid eile díobh bánna agus inbhir a óstálann daonraí 
tábhachtacha d’éin uisce gheimhrithe.

Féadfar LfCSanna agus LCSanna breise a ainmniú i 
limistéar muirí na hÉireann ó 2020 ar aghaidh.

Le hAirteagal 6.3 den Treoir um Ghnáthóga, leagtar 
oibleagáid ar bhallstáit tabhairt faoi Mheasúnacht Chuí 
(MC) d’aon phlean nó tionscadal a d’fhéadfadh tionchar 
suntasach a bheith aige ar LfCSanna nó LCSanna. Téann 
torthaí na MCanna sin i bhfeidhm go bunúsach ar na 
cinntí a d’fhéadfadh údaráis inniúla náisiúnta a dhéanamh 
maidir leis na pleananna nó tionscadail sin a cheadú. 
Sa timpeallacht mhuirí, áirítear leis sin cinnteoireacht a 
bhaineann le mórthionscadail infreastruchtúir cosúil le 
tuirbíní gaoithe amach ón gcósta agus forbairtí calafoirt 
agus cuanta, chomh maith le gníomhaíochtaí muirí a 
cheadúnú, cosúil le dobharshaothrú agus scaoileadh 
fuíolluisce, agus forbairtí nó gníomhaíochtaí eile cois 
cladaigh.

Is comhairlí reachtúil é an RTRÁO maidir le hiarratais 
ceadúnaithe dobharshaothraithe agus iarratais forbartha 
eile a d’fhéadadh cur isteach ar láithreáin ainmnithe.

An CNPM – Ár dtuairim:

Grúpa Míolta Móra 
agus Deilfeanna na 
hÉireann

Is eagraíocht neamhrialtasach é an Grúpa Éireannach 
maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna atá tiomanta do 
thuiscint níos fearr ar chéiticigh agus ar a ngnáthóga 
a chur chun cinn trí oideachas agus taighde. Tacaíonn 
uiscí na hÉireann le héagsúlacht shaibhir céiticeach agus 
taifeadadh 25 speiceas go dtí seo. Tá ár scéimeanna 
taifeadta céiticeach ar siúl ó cuireadh tús leis an ngrúpa 
in 1991 agus tháinig méadú ar líon na speiceas uisce 
bogthe a thaifeadtar le tríocha bliain anuas, cosúil le 
deilfeanna stríocacha. Cuirimid fáilte roimh an CNPM 
mar dheis chun oibriú le páirtithe leasmhara chun 
cosaintí le haghaidh céiticigh a chruthú de réir mar 
a thagann brú orthu de bharr tionchair éagsúla, lena 
n-áirítear éifeachtaí an athraithe aeráide. 
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5.2 Speiceas Andúchasach 
Iarrann an beartas seo a leanas maidir le speicis 
andúchasacha cuidiú le tuairisceoir Dea-Stádais 
Comhshaoil na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 
(TRSM): 

(2) Tá leibhéil na speiceas a thugtar isteach le 
gníomhaíochtaí daonna ar leibhéil nach dtéann isteach 
ar éiceachórais ar bhealach dochrach.

Sprioc comhshaoil cheangailteach le haghaidh 
Tuairisceoir na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 2:

D2T1: Íoslaghdaítear líon na speiceas andúchasach 
a thugtar isteach san fhiadhúlra den chéad uair 
trí ghníomhaíocht dhaonna in aghaidh tréimhse 
mheasúnaithe agus, más féidir, laghdaítear go nialas é.

Beartais Phleanála

Beartas um Speiceas Andúchasach 1

Tá sé mar cheangal ar gach togra go laghdaítear an 
riosca go dtabharfar isteach agus / nó go leathnófar 
speicis andúchasacha. Caithfidh tograí a léiriú go bhfuil 
cur chuige i leith bainistíocht riosca i bhfeidhm chun 
cosc a chur le speicis andúchasacha a thabhairt isteach 
agus / nó a scaipeadh, go háirithe nuair:

a) a bhogtar trealamh, báid nó beostoc (mar 
shampla éisc nó sliogéisc) ó réimse uisce amháin go 
réimse uisce eile,

b) a thugtar isteach struchtúir a d’oirfeadh do 
speiceas andúchasach a lonnú, nó do speicis 
andúchasacha arb eol dóibh a bheith ann i limistéar 
an togra.

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10).

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) 2011 (go háirithe: Cuid 4; Cuid 
6; TRÍÚ SCEIDEAL, cuid 2)

• Rialachán an AE 1143./2014 maidir le Speiceas 
Coimhthíoch Ionrach

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• 2015-01 Comhnós Imeachta Comhchuibhithe do 
Pháirtithe Conarthacha HELCOM agus OSPAR 
maidir le heisceachtaí a dheonú faoin gCoinbhinsiún 
Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta 
agus Dríodar Long, Rialachán A-4

• Coinbhinsiún um Bainistiú Uisce Ballasta na 
hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (EMI)

• Treoirlínte Bithsmálaithe na hEagraíochta Muirí 
Idirnáisiúnta (EMI)

• Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch 
– Prionsabail Threoracha maidir le Cosc, Tabhairt 
Isteach agus Maolú Thionchair na Speiceas 
Andúchasach a chuireann Éiceachórais, Gnáthóga nó 
Speicis i mbaol

• Pleananna Gníomhaithe um Chonairí le haghaidh 
Speicis Choimhthíocha Ionracha (arna n-ullmhú ag an 
Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
(SPNF) - Rialachán an AE maidir le Speiceas 
Coimhthíoch Ionrach

• Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta Catalóg 
Speicis Andúchasacha na hÉireann

• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM) Speicis 
Choimhthíocha agus Speicis atá in easnamh go háitiúil 
i nDobharshaothrú in Éirinn

• Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021

Didemnum (invasive species) - Íomhá le caoinchead ó Francis 
O'Beirn
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Cúlra agus Comhthéacs
Is éard is speiceas andúchasach ann speiceas a thugtar 
isteach taobh amuigh dá raon gnáthóige roimhe sin 
nó faoi láthair agus a fhéadfaidh maireachtáil agus 
atáirgeadh ina dhiaidh sin. Is féidir na speicis sin a 
thabhairt isteach ag gníomhaíochtaí daonna, mar 
shampla uisce ballasta loinge a aistriú, bithsmálú (cruinniú 
orgánach ar chabhlacha long) agus dobharshaothrú. 
Anuas air sin, féadfaidh speicis a raon a mhéadú go 
nádúrtha mar gheall ar athrú ar dhálaí comhshaoil.

Má dhéantar gealltanais idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm 
agus a ghlacadh, cosúil le Coinbhinsiún um Bainistiú 
Uisce Ballasta agus Treoirlínte Bithsmálaithe na 
hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta, tacófar le cosc a 
chur le speicis andúchasacha a thabhairt isteach agus 
an baol go scaipfear iad a laghdú. Sampla eile de 
rialachán idirnáisiúnta is ea Rialachán AE 2007 maidir 
le speiceas andúchasach agus speiceas atá in easnamh 
go háitiúil a úsáid i ndobharshaothú, a bhfuil sé mar 
aidhm aige creatlach a bhunú a rialóidh cleachtais 
dobharshaothraithe. Tá sé mar aidhm aige sin a chinntiú 
go gcosnaítear an timpeallacht uisceach ar bhealach 
leordhóthanach ar na rioscaí a bhaineann le speicis 
andúchasacha a úsáid. Anuas air sin, díríonn feidhmiú 
Rialachán AE 1143/2014 maidir le Speiceas Coimhthíoch 
Ionrach ar an gcur chuige ordlathach i leith speicis 
ionracha a chosc, a bhrath go luath, a dhíothú go mear 
agus a bhainistiú.

Déantar cur síos ar thionchar na speiceas andúchasach 
agus iolrach sa Phlean Gníomhaithe Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht 2017-2021. Leagtar amach ann go 
bhfuil minicíocht agus scaipeadh na speiceas sin in 
Éirinn ag méadú i ngach timpeallacht. Féadfaidh speicis 
andúchasacha, cosúil leis an diúilicín riabhach agus oisre 
an Aigéin Chiúin, speicis andúchasacha a chur as áit agus 
bithéagsúlacht a athrú go suntasach agus, dá bharr sin, 
próisis agus seirbhísí éiceachórais a athrú go suntasach. 
Go dtí seo, is plandaí iad formhór na speiceas iolrach in 
Éirinn, ach féadfar gurb é an treocht a bheidh ann go 
mbeidh speicis inveirteabracha agus veirteabracha ina 
gcéatadán níos airde de na speicis a thagann den chéad 
uair. Measadh gurbh ionann costas díreach na speiceas 
iolrach ar gheilleagar na hÉireann in 2013 agus os cionn 
€200 milliún. Ach féadfaidh méadú teacht ar an gcostas 
geilleagrach mar gheall ar an méadú ar speicis a thugtar 
isteach agus ar a dtionchar. Tá speicis andúchasacha 
aitheanta i measc na bpríomhbhagairtí agus brúnna a 
thuairiscítear ar ghnáthóga agus speicis atá faoi chosaint 
ag an AE. Tá sé soiléir go bhfuil géar práinneach ann chun 
gníomhú le brúnna a laghdú, iad siúd a bhaineann le 
speicis ionracha.

Tá sprioc aitheanta sa Phlean Gníomhaithe Náisiúnta 
um Bithéagsúlacht 2017-2021: “Rialaítear speicis 
dhochracha choimhthíocha ionracha agus tá riosca níos 
lú ann go dtabharfar speicis nua isteach agus / nó go 
scaipfear siad”. Tá raon gníomhartha tacaíochta sa phlean 
freisin.

Is gné riachtanach de thabhairt isteach agus scaipeadh 
na speiceas andúchasach a íoslaghdú é comhairliúchán 

poiblí agus ardú feasachta. Tacaíonn feachtais cosúil 
le tionscnamh Seiceáil-Glan-Triomaigh de chuid Ionad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta leis sin, e.g. trí ábhair 
a chur ar fáil a chuireann ar chumas eagraíochtaí cur in 
iúl do pháirtithe leasmhara, úsáideoirí limistéir mhuirí san 
áireamh, maidir le speicis andúchasacha agus cad is féidir 
leo a dhéanamh chun an scaipeadh a laghdú.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Caithfidh gach togra an riosca go dtabharfar isteach agus 
/ nó go leathnófar speicis andúchasacha a laghdú agus 
cloí le reachtaíocht ábhartha (féach Príomhthagairtí) agus 
na beartais eile sa phlean seo.

Ní mór do gach togra an riosca laghdaithe go dtabharfar 
isteach agus / nó go leathnófar speicis andúchasacha 
a léiriú. Is samplaí den bhealach a seachnaítear nó a 
n-íoslaghdaítear an riosca go dtabharfar isteach, go 
n-iomprófar agus / nó go scaipfear speicis andúchasacha 
an méid seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh:

• pleanáil gníomhaithe, cur i bhfeidhm agus 
monatóireacht maidir le bithshlándáil le linn na 
gcéimeanna oibrithe de thogra;

• áiseanna nite le fionnuisce a chur ar fáil i muiríní agus 
clubanna nua agus áiseanna cuí oiliúna a chur ar fáil 
d›ionaid oiliúna;

• cabhlacha bád a choinneáil glan ó orgánaigh 
bithghiúrannacha, go háirithe nuair a bhogtar go dtí 
agus ó limistéir éagsúla;

• ag glanadh bád agus trealaimh (mar shampla, cléibh 
dobharshaothraithe, baoithe agus línte smálaithe) sula 
n-iompraítear iad ó réimse uisce amháin go réimse 
uisce eile;

• trealamh fóillíochta a ghlanadh agus a thriomú (mar 
shampla trealamh tumadóireachta agus iascaireachta) 
i ndiaidh a úsáide; agus

• méid na tráchta árthaí go hardáin amach ón gcósta a 
íoslaghdú.

Caithfidh Comhlachtaí Poiblí measúnú a dhéanamh 
ar thograí nua ó thaobh bearta a sheachnóidh nó a 
íoslaghdóidh tionchair dhiúltacha ar an limistéar muirí 
de bharr speicis andúchasacha a thabhairt isteach nó a 
iompar, nó de bharr speicis andúchasacha arb eol gurb 
ann dóibh sa limistéar a scaipeadh. Ní mór an fhianaise is 
fearr ar fáil agus an prionsabal réamhchúramach a úsáid 
nuair a dhéantar cinntí in easnamh cinnteacht iomlán 
eolaíocht ar aon dul leis an gCoinbhinsiún maidir leis 
an Éagsúlacht Bhitheolaíoch – Prionsabail Threoracha 
maidir le Cosc, Tabhairt Isteach agus Maolú Thionchair 
na Speiceas Andúchasach a chuireann Éiceachórais, 
Gnáthóga nó Speicis i mbaol

Ba cheart an beartas seo a chur i bhfeidhm ar bhealach 
a chuireann na riachtanais ábhartha i Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 
2011 (go háirithe: Cuid 4; Cuid 6; TRÍÚ SCEIDEAL, cuid 
2). In 2014, chuir an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra (SPNF) de chúram ar Iascaigh Intíre na hÉireann 
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(IIÉ) agus an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 
tabhairt faoi mheasúnuithe riosca maidir le roinnt 
speiceas andúchasach atá liostaithe sa Tríú Sceideal de 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga 
Nádúrtha), 2011. Foilsíodh Measúnuithe Riosca maidir le 
Speicis Andúchasacha d’Éirinn mar thoradh air sin.

Tiocfaidh athrú ar an liosta speiceas a rangaítear mar 
fhlóra agus fána andúchasach le himeacht ama, agus ba 
cheart go ndéanfaí iarracht speicis nach ábhar cúraim 
don AE iad a aithint nuair a bhreithnítear an beartas 
sin. Anuas ar ghníomhaíocht dhaonna, féadfaidh na 
héifeachtaí a bheidh ag an athrú aeráide amach anseo cur 
le líon na n-uaireanta agus líon na suíomhanna a dtugtar 
speicis andúchasacha faoi deara mar a bhogann siad de 
réir dhálaí athraithe na farraige. Más cuí, ba cheart dul i 
gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra chun a chinntiú go n-aithnítear an fhianaise is 
fearr atá ar fáil.

Thug an Coimisiún Eorpach Rialachán ón gComhairle 
(CE) Uimh. 708/2007 maidir le speiceas andúchasach 
agus speiceas atá in easnamh go háitiúil a úsáid i 
ndobharshaothú isteach an 11 Meitheamh 2007. Ní mór 
d’oibreoirí dobharshaothraithe a bhfuil sé de rún acu 
speiceas andúchasach a thabhairt isteach nó speiceas 
atá in easnamh go háitiúil a bhogadh trasna iarratas a 
dhéanamh chuig an RTBM le haghaidh ceadúnais. Faoin 
Treoir um Shláinte Éisc (2006/88/CE), ní mór do gach 
gnó táirgthe dobharshaothraithe údarú sláinte éisc ó 
Fhoras na Mara. Is cuid de riachtanais an údaraithe sin 
plean bithéagsúlachta a chur san áireamh a leagann 
amach na bearta bithshlándála agus prótacail díghalraithe 
a úsáidifh chun an riosca go dtabharfar speiceas 
andúchasach isteach a mhaolú.

An CNPM – Ár dtuairim:

Foras na Mara
Cuireann speicis ionracha choimhthíocha mhuirí 
bithéagsúlacht mhuirí i mbaol agus d’fhéadfadh sé 
iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíochta agus 
éiceolaíochta a bheith acu. Tá Rialtas na hÉireann 
agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) 
2014-2020 ag tacú le dhá thionscadal taighde maidir 
le speicis andúchasacha.  Tá taighdeoirí in Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo ag forbairt 
córais faireachais e-DNA le haghaidh speicis ionracha 
choimhthíocha mhuirí in Éirinn. Tá Institiúid an Domhain 
i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ag forbairt 
modhanna bithfhisiceacha chun acmhainneacht 
scaipthe agus tionchair éiceolaíocha na speiceas ionrach 
coimhthíoch muirí a thuar. Tá siad ag déanamh taighde 
maidir le hiarmhairtí socheacnamaíocha a bhíonn 
ag scaipeadh na speiceas coimhthíoch ionrach agus 
forbróidh siad tuiscint níos fearr ar ghníomhaíochtaí 
bainistithe.

5.3 Cáilíocht an Uisce   
Iarrann na beartais cáilíochta uisce seo a leanas cur le 
tuairisceoirí Dea-Stádais Comhshaoil (DSC) na Treorach 
Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM):

(5) Íoslaghdaítear eotrófú ar daoine is cúis leis, go 
háirithe a thionchair dhiúltacha, cosúil le caillteanais 
bhithéagsúlachta, díghrádú éiceachórais, blás 
dochrach algach agus easpa ocsaigine in uiscí grinnill.

(8) Tá tiúchain truaillitheoirí ar leibhéil nach dtarlaíonn 
truailliú dá mbarr.

Spriocanna comhshaoil ceangailteacha le haghaidh 
Thuairisceoirí na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 5 
agus 8:

D5T1: Níl tiúchan cothaitheach ar leibhéil atá ina 
tháscaire ar éifeachtaí dochracha eotrófaithe.

D5T2: Níl tiúchain chlóraifille ar leibhéil atá ina 
tháscaire ar éifeachtaí dochracha de shaibhriú 
cothaitheach.

D5T5: Ní laghdaítear tiúchan oscaigin tuaslagtha mar 
gheall ar shaibhriú cothaitheach.

D8T1a: Taobh istigh d’uiscí cósta agus teorann, ní 
sháraíonn na tiúchain truaillitheoirí na luachanna tairsí 
a shocraítear de réir Treoir 2000/60/CE.

D8T1b: Ní sháraíonn tiúchain truaillitheoirí i maitrísí 
muirí a ndéantar measúnú orthu i gcomhréir le 
Clár Comhordaithe OSPAR um Mhonatóireacht 
Comhshaoil (CEMP) na Critéir Mheasúnaithe 
Comhshaoil agus níl tiúchain ag méadú.

D8T2: Tá méid na n-éifeachtaí bitheolaíochta nó 
éiceolaíochta ar féidir a shannadh go sonrach do 
thruaillitheoirí faoi bhun na gcritéar comhaontaithe 
OSPAR. Faoi láthair, ní bhaineann sé sin ach 
le measúnacht a dhéanamh ar lagú atáirgthe i 
ngastrapóid mhuirí atá bainteach le tríbhúitiltin (TBT).

D8T3: Fairsinge spásúil agus achar ama na n-imeachtaí 
truaillithe suntasacha géara a íoslaghdú.

Beartais Phleanála

Beartas um Cháilíocht an Uisce 1

Caithfidh tograí a d‘fhéadfadh tionchar suntasach 
diúltach a bheith acu ar cháilíocht an uisce, lena 
n-áirítear tionchar ar ghnáthóga agus speicis a théann 
chun tairbhe cháilíocht an uisce, a léiriú go ndéanfaidh 
siad na nithe seo a leanas, in ord rogha agus i 
gcomhréir le riachtanais dhlíthiúla:

a) seachaint,

b) íoslaghdú, nó

c) maolú

na dtionchar diúltach suntasach.

48

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

https://www.biodiversityireland.ie/
http://nonnativespecies.ie/risk-assessments/
http://nonnativespecies.ie/risk-assessments/
https://www.npws.ie/legislation/eu-regulation-invasive-alien-species
https://www.npws.ie/legislation/eu-regulation-invasive-alien-species
https://www.agriculture.gov.ie/seafood/aquacultureforeshoremanagement/aquaculturelicensing/alienandlocallyabsentspeciesinaquacultureinireland/
https://www.fishhealth.ie/fhu/
https://www.fishhealth.ie/fhu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-8/index_en.htm


Beartas um Cháilíocht an Uisce 2

Ba cheart go dtacófaí le tograí a sholáthraíonn 
feabhsúcháin ar cháilíocht an uisce, nó a chuireann 
feabhas ar ghnáthóga agus speicis, a d’fhéadfadh dul 
chun tairbhe cháilíocht an uisce.

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10).

• An Chreat-treoir Uisce

• Uiscí Sliogéisc

• An Treoir um Níotráití

• An Treoir maidir le Tuilte

• An Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Cáilíocht Uisce Snámha RTRÁO

• Plean Bainistíochta Abhantrach 2018-2021

• Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil

• Dobharcheantair GCC (catchments.ie)

Cúlra agus Comhthéacs
Iarrann na beartais sin cuidiú le feabhas a chur ar 
cháilíocht uisce ach an gá le cáilíocht uisce a phlé a chur 
in iúl dóibh siúd a iarrann gníomhaíocht a dhéanamh 
sa limistéar muirí, chomh maith le haitheantas a 
thabhairt don ról a d’fhéadfadh a bheith ag gnáthóga 
– nó infreastruchtúr glas – i saincheisteanna cáilíochta 
uisce a bhainistiú. Díríonn na beartais ar dhá fhachtóir 
a fhéadfaidh tionchar diúltach a imirt ar an limistéar 
muirí, is é sin saibhriú neamh-inmhianaithe uiscí ag 
cothaithigh a bhféadfadh eotrófú tarlú dá bharr agus 
éifeacht (tuairisceoir Dea-Stádais Comhshaoil 5) agus 
truaillitheoirí (tuairisceoir DSC 8) lena mbaineann.

Is é is eotrófú ann an próiseas trína dtugtar farasbarr 
cothaitheach, nítrigin agus fosfar de ghnáth, isteach san 
fharraige ag gníomhaíochtaí daonna. D’fhéadfadh an 
próiseas sin cur isteach ar an gcothromaíocht nádúrtha 
idir infhaighteacht cothaitheach agus fás plandaí 
agus ainmhithe muirí. Tagann an t-ualach nítrigine is 
mó ó fhoinsí éagsúla ar talamh, go háirithe limistéir 
thalmhaíochta. I measc na bhfoinsí nítrigine eile tá 
gáis nítrigine (e.g. amóiniam ó leathadh aoiligh, ocsaídí 
nítrigine ó longa, a aistrítear tríd an atmaisféar go 

Calm Water, Tramore Bay, Co. Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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haigéin trí bháisteach), dobharshaothrú, ionaid cóireála 
fuíolluisce, uisce tionsclaíoch agus aigéin in aice láimhe.

D’fhéadfadh sé go n-éireoidh speicis faille de phlandaí 
agus ainmhithe muirí a atáirgeann go mear an-choitianta 
de bharr níos mó cothaitheach a bheith ar fáil, agus 
d’fhéadfadh roinnt de na speicis sin tionchar diúltach 
a imirt ar éiceachórais. D’fhéadfadh fíteaplanctón, mar 
shampla, a bheith ann ag dlús leordhóthanach chun blás 
a fhoirmiú, rud a laghdaíonn an méid solais a bhíonn ar 
fáil do phlandaí muirí cosúil le féar mara. De réir mar a 
ídítear cothaithigh, tosaíonn na halgaí ag fáil báis agus 
iolraíonn na micrea-orgánaigh a itheann na halgaí marbha 
agus laghdaíonn siad na leibhéil oscaigine tuaslagtha atá 
ar fáil go mór, agus faigheann éisc agus inveirteabraigh 
beantacha bás dá mbarr go minic.

D’fhéadfadh an comhdhéanamh speiceas athrú de bharr 
eotrófaithe, ó speicis algaí a fhásann go tapa (speicis 
thocsaineacha san áireamh) go micrea-algaí fadsaolacha 
agus speicis ar núis iad. D’fhéadfadh tionchair éagsúla 
a bheith ann ar fud an éiceachórais de bharr tionchair 
thánaisteacha blás mór algach.

D’fhéadfadh ídiú oscaigine stoic éisc agus sliogéisc a 
laghdú, rud a bhíonn tionchar eacnamaíoch aige ar an 
tionscal iascaireachta. D’fhéadfadh tocsainí algacha 
ó bhlás dochrach algach a bheith ina gcúis le nimhiú 
sliogéisc i ndaoine agus beostoic in uiscí cósta a chur i 
mbaol. D’fhéadfaí laghdú teacht ar an gcáilíocht uisce 
mar gheall ar algaí ag meath agus boladh bréan agus 
cúrán a bheith ar thránna, nó tocsainí ó bhlás, rud a 
chuireann isteach ar an tionscal turasóireachta.

Is cuid riachtanach den saol laethúil iad substaintí 
ceimiceacha. D’fhéadfadh sé gur substaintí a fhaightear 
go nádúrtha (neamh-sintéiseach) ag a bhfuil leibhéil 
nádúrtha chúlra sa timpeallacht mhuirí nó gur táirgí 
saorga (sintéiseach) iad nach bhfuil leibhéil nádúrtha 
chúlra acu. I measc na samplaí de thruaillitheoirí neamh-
sintéiseacha, tá rianmhiotail a aimsítear i screamh an 
Domhain nó hidreacarbóin il-aramtacha a mbíonn ann 
den chuid is mó de bharr breoslaí iontaise agus ábhar 
orgánach a dhó. Áirítear le truaillitheoirí sintéiseacha 
défheinilí polaclóirínithe (PCBanna), lotnaidicídí, 
comhdhúile organaitín (e.g. tríbhúitiltin – TBT) agus go 
leor lasairmhoilleoir bróimínithe.

Nuair a scaoiltear sa timpeallacht iad, fágtar na substaintí 
sin i sáile agus dríodar sa deireadh, agus bíonn siad 
ar fáil lena ghlacadh ag orgánaigh beo. I measc na 
n-éifeachtaí nach bhfuil ag teastáil a bhíonn aige sin, tá 
dochar d’orgánaigh ar leibhéil níos ísle den bhiashlabhra 
(e.g. planctón agus inveirteabraigh) agus formhéadú na 
dtiúchan trí bhia-eangacha, a bhíonn tiúchain níos airde 
agus tionchair fhéideartha ag barr an bhiashlabhra ann dá 
bharr, rud a théann i bhfeidhm ar ghrúpaí speiceas cosúil 
le héin mhara, mamaigh muirí agus tomhaltóirí bia mara.

D’fhéadfadh an méid seo a leanas dul i bhfeidhm ar 
cháilíocht uisce:

• athruithe fisiceacha ar uiscebhealaí;

• athruithe ar shreabhadh nádúrtha agus leibhéal an 
uisce;

• tionchair dhiúltacha na speiceas andúchasach iolrach;

• athchrochadh dríodair; agus

• adhaimsir cosúil le triomach a mbíonn báisteach trom 
ina dhiaidh. 

Is iad cuspóirí na Creat-treorach Uisce (1) cosc a chur le 
meath na ndobharlach agus iad a chosaint, a fheabhsú 
agus a athneartú agus an aidhm aige sin dea-stádas 
a bhaint amach ar a laghad agus (2) comhlíonadh na 
riachtanas maidir le limistéir chosanta ainmnithe a 
bhaint amach. Baineann sé le haibhneacha, lochanna, 
screamhuisce agus uiscí cósta trasdultacha. Leis an 
Treoir éilítear go n-ullmhaítear pleananna bainistíochta 
ar bhonn abhantraí agus go sonraítear ann modh 
struchtúrtha chun na Pleananna Bainistithe Abhantrach 
(PBAanna) sin a fhorbairt. Áitítear le Plean Bainistithe 
Abhantrach 2018-2021 de chuid na hÉireann, an plean 
dara timthriall PBA, clár beart a thugann aghaidh ar 
bhrúnna aitheanta agus oibríonn siad i dtreo cuspóirí 
riachtanacha le haghaidh cáilíocht uisce agus limistéir 
chosanta a bhaint amach. 

Agus forbairt á déanamh ar an gcéad timthriall PBA, thug 
an rialtas isteach struchtúir nua chun PBA 2018-2021 a 
chur i bhfeidhm. Soláthraíonn an Coiste Comhairleach 
um Beartas Uisce treoir beartais ardleibhéil, déanann 
sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm PBA, agus tugann 
sé comhairle don Aire maidir le dul chun cinn. Déanann 
an Coiste Náisiúnta Comhordaithe agus Bainistíochta 
(CNCB) cinnte de go mbainistítear bearta PBA agus go 
neartaítear comhpháirtíochtaí feidhmithe pleananna. 
Soláthraíonn an CNCB na naisc idir eolaíocht, 
beartas agus seachadadh cláir. Comhaontaíonn sé 
agus maoirsíonn sé na cláir oibre fhoriomlána, agus 
tuairiscíonn sé don Choiste Comhairleach um Beartas 
Uisce maidir le dul chun cinn, constaicí a d’fhéadfadh a 
bheith roimh chur i bhfeidhm agus riachtanais beartais 
amach anseo. Déanann sé maoirseacht freisin ar 
PBAanna agus cláir beart a ullmhú amach anseo thar 
ceann an Choiste Comhairleach um Beartas Uisce. 
Déanann an Grúpa Náisiúnta Feidhmithe Theicniúil 
maoirseacht ar fheidhmiú teicniúil an PBA ar an 
leibhéal náisiúnta. Cuireann sé fóram ar fáil freisin 
chun gníomhartha a chomhordú i measc gníomhairí 
Stáit ábhartha agus tugann sé aghaidh ar aon bhacainní 
oibrithe ar chur i bhfeidhm. Is fóram é an Grúpa 
Náisiúnta Feidhmithe Theicniúil chun eolas a roinnt agus 
cuireann sé cur i bhfeidhm comhsheasmhach réigiúnach 
chun cinn. Déanann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (GCC) cathaoirleacht ar an ngrúpa sin. 
Comhordaíonn cúig choiste réigiúnacha na n-údarás 
áitiúil, a fhaigheann tacaíocht ón gClár um Uiscí Údaráis 
Áitiúil (LAWPRO), seachadadh na mbeart ar an leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil. Déanfaidh an CNPM eolas don 
obair sin más iomchuí faoi Alt 74, Cuid 5 den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018.

Tá ceangal idir an Creat-treoir Uisce agus na Treoracha 
um Éin agus um Ghnáthóga agus tacaíonn sé leo trí 
Airteagal 6, ina leagtar amach na riachtanais chun clár 
a bhunú “... ar a bhfuil gach limistéar atá suite taobh 
istigh de gach ceantar abhantraí atá ainmnithe mar áit 
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a dteastaíonn cosaint speisialta uathu faoi reachtaíocht 
áirithe an Chomhphobail ar mhaithe lena n-uisce 
dromchla agus screamhuisce a chosaint nó ar mhaithe 
le gnáthóga agus speicis a chaomhnú, ag brath go 
díreach ar uisce”. Soiléirítear in Aguisín IV go n-áirítear 
leis sin láithreáin Natura 2000, Limistéir Chaomhantais 
Speisialta (LCSanna) faoin Treoir um Éin, na Limistéir 
faoi Chaomhnú Speisialta LfCSanna agus Limistéir 
Chaomhantais Speisialta (LCSanna) faoin Treoir um 
Ghnáthóga. 

Is seirbhísí éiceachórais iad scagachán uisce, 
comhshamhlú cothaitheach agus ceapadh ceimiceán 
guaiseach atá riachtanach chun feabhas fadtéarmach ar 
cháilíocht uisce a bhaint amach agus a choinneáil.

Cuidíonn gnáthóga riasc sáile cósta, leapacha giolcach 
agus réileáin láibe idirthaoideacha le moirtiúlacht agus 
dríodrú a laghdú, agus go fadtéarmach d’fhéadfaidís 
ceimiceáin agus cothaithigh a bhaint trí leithlisiú. Tá ról 
ag leapacha féir mara maidir le nítrigin a bhaint agus 
d’fhéadfaidís moirtiúlacht a laghdú. Tá fianaise ann freisin 
go bhfuil féir mhara éifeachtach maidir le ceimiceáin 
ghuaiseacha a bhaint ón gcolún uisce. Scagann sliogéisc 
scagbheathaithe, cosúil le diúilicíní, uisce agus faigheann 
siad cothaithigh (go háirithe nítrigin) ón gcolún uisce, 
agus ar an mbealach sin feabhsaíonn siad cáilíocht uisce.

Tá forluí sna limistéir ina bhfuil feidhm ag an TRSM agus 
ag an gCreat-treoir Uisce. Tá uiscí cósta inbhearacha agus 
cois cladaigh faoi réir chóras na Creat-treorach Uisce 
an AE, lenar bunaíodh cláir beart chun a chinntiú go 
gcomhlíontar na cuspóirí comhshaoil a socraíodh do na 
huiscí sin. Mar chreat-treoir, tá an TRSM bunaithe ar an 
obair faoin gCreat-treoir Uisce agus OSPAR, go háirithe 
maidir le cáilíocht uisce.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Ba cheart go mbeadh tograí ag cloí le, agus ag 
cur le, haidhmeanna agus cuspóirí na bPleananna 
Bainistithe Abhantrach (PBAanna) a chosnaíonn agus a 
fheabhsaíonn an timpeallacht uisce. Ullmhaítear agus 
athbhreithnítear iad gach sé bliana. Chlúdaigh na chéad 
PBAanna an tréimhse ó 2010 go 2015. D’fhoilsigh an 
Rialtas PBA dara timthriall an 17 Aibreán 2018. Leagtar 
amach ann na bearta a dhéanfar chun cáilíocht uisce a 
chosaint agus a fheabhsú idir 2018 agus 2021.

Chun cáilíocht uisce a chur san áireamh le linn 
cinnteoireachta, ba cheart go n-iarrfadh Comhlachtaí 
Poiblí a chinntiú go mbreithnítear na bearta atá leagtha 
amach i gclár beart an PBA a bhaineann le haon 
ghníomhaíocht áirithe atá á breithniú.

Féadfaidh na gnéithe seo a leanas d’aon togra a bheith 
ábhartha ó thaobh cáilíocht uisce a aithint agus a 
bhainistiú:

• dobharlach (nó dobharlaigh) a bhféadfadh tionchar a 
bheith orthu, dobharlaigh in aice láimhe san áireamh;

• fad ama na gníomhaíochta;

• gnéithe a bhaineann le suíomh, e.g. ráta agus 
minicíocht an ghnímh ‘sruthlaithe’ ag an bhfarraige;

• lorg coise fisiceach maidir le méid an dobharlaigh;

• scála agus cineál an tionchair – go háirithe aon 
bheart a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar 
cháilíocht uisce, lena n-áirítear le linn tógála, 
maidir le gníomhaíochtaí oibrithe, agus le linn 
díchoimisiúnaithe,

• tionchair charnacha i gceantar ar leith (iarratais 
phleanála nua a chur le líon reatha na bhforbairtí sa 
cheantar, agus iliomad iarratas nua sa cheantar);

• an acmhainn atá ann d’aistriú teasa agus / nó 
mhoirtiúlacht méadaithe; 

• bearta maolaithe a d’fhéadfadh aon tionchar diúltach 
féideartha a laghdú;

• gnáthóga agus speicis íogaire a bheith ann (agus 
tagairt á déanamh don Chlár Limistéar Cosanta faoin 
gCreat-treoir Uisce); agus

• dríodair thruaillithe a bheith ann.

Ba cheart go n-iarrfadh Comhlachtaí Poiblí freisin 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna cáilíochta 
uisce trína chinntiú go gcuirtear gnáthóga agus speicis 
san áireamh a sholáthraíonn scagachán uisce agus 
comhshamhlú cothaitheach. Féadfaidh tograí a iarrann 
cuidiú le feabhas a chur ar cháilíocht uisce, nó feabhas 
a chur ar ghnáthóga agus speicis a théann chun tairbhe 
cáilíocht uisce, iarracht a dhéanamh céimeanna a 
bhreithniú, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do:

• oibreacha athchóirithe gnáthóige;

• limistéir lonnaíochta dríodair nádúrtha a chur ar fáil; 
agus

• gnéithe tairbhiúla a chur san áireamh mar chuid de 
dhea-dhearadh, mar shampla iad siúd a chuireann 
feabhas ar chluichreáin gnáthóg agus speiceas a 
chuireann seirbhísí rialaithe ar fáil.

Tá suíomhanna na láithreán ainmnithe uisce snámha 
agus suíomhanna na sceití fuíolluisce san áireamh 
ar léarscáileanna sa chaibidil Cóireáil agus Diúscairt 
Fuíolluisce den CNPM seo.

Ba cheart do thograí tabhairt faoi deara nach dtéann 
aithint na dtionchar dearfach nó feabhsúchán maidir 
le seirbhís éiceachórais in ionad tionchair dhiúltacha 
shuntasacha a sheachaint, a íoslaghdú nó a mhaolú.
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An CNPM – Ár dtuairim:

An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil 
(GCC)

Is gníomhaireacht neamhspleách é an GCC atá ar an líne 
thosaigh maidir le cosaint agus póilíneacht chomhshaoil. 
Ar na príomhfhreagrachtaí atá orainn déanaimid 
monatóireacht ar shláinte ár gcomhshaoil faoi Chreat-
treoir Uisce an AE. Soláthraíonn sé sin measúnú ar 
stádas éiceolaíoch ár n-uiscí dromchla agus screamhuiscí 
go léir a théann amach inár dtimpeallacht mhuirí. 
Cuideoidh an CNPM ar bhealach tábhachtach le pleanáil 
forbairt inbhuanaithe limistéir mhuirí na hÉireann a 
chomhtháthú agus tacóidh sé le pleananna Bainistithe 
Abhantrach na Creat-treorach Uisce a chur i bhfeidhm. 
Tacóidh sé lena chinntiú gur féidir dul i ngleic ar bhealach 
leordhóthanach le brúnna chun timpeallacht mhuirí na 
hÉireann a chosaint.

5.4 Sláine Ghrinneall na 
Farraige agus na gColún
Uisce   
Iarrann na beartais colúin uisce agus ghrinneall na 
farraige seo a leanas cur le tuairisceoirí Dea-Stádais 
Comhshaoil (DSC) na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 
(TRSM):

(6) Tá sláine ghrinneall na farraige ar leibhéal 
a chinntíonn go gcosnaítear struchtúr agus 
feidhmeanna na n-éiceachóras agus nach ndéantar 
dochar d’éiceachórais bheantacha ach go háirithe.

(7) Ní dhéanann athrú buan ar dhálaí hidreagrafacha 
dochar d’éiceachórais mhuirí.

Spriocanna comhshaoil ceangailteacha le haghaidh 
Thuairisceoirí na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 6 
agus 7:

D6T1: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh chaillteanas 
fisiceach (athrú buan) ghrinneall na farraige ar leibhéal 
a chinntíonn nach ndéantar dochar do struchtúr agus 
feidhmeanna na n-éiceachórais agus na n-éiceachóras 
beantach ach go háirithe.

D6T2: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh na mbrúnna 
suaite fhisicigh ar ghrinneall na farraige ar leibhéal a 
chinntíonn nach ndéantar dochar do struchtúr agus 
feidhmeanna na n-éiceachórais agus na n-éiceachóras 
beantach ach go háirithe.

D6T4: Ní sháraíonn fairsinge caillteanais an 
chineáil gnáthóige, a tharlaíonn de bharr brúnna 
antrapaigineacha, sciar sonraithe d’fhairsinge 
nádúrtha an chineáil gnáthóige sa limistéar atá á 
mheasúnú.

D6T5: Ní sháraíonn fairsinge na n-éifeachtaí diúltacha 
a bhíonn ag brúnna antrapaigineacha ar riocht an 

chineáil gnáthóige, athrú ar a struchtúr bitheach agus 
aibitheach agus ar a fheidhmeanna san áireamh, sciar 
sonraithe d’fhairsinge nádúrtha an chineáil gnáthóige 
sa limistéar atá á mheasúnú.

D7T1: Tá fairsinge spásúil agus dáileadh an athraithe 
bhuain ar dhálaí hidreagrafacha ghrinneall na farraige 
agus an cholúin uisce ar leibhéal a chinntíonn 
go gcosnaítear struchtúr agus feidhmeanna 
na n-éiceachórais agus nach ndéantar dochar 
d’éiceachórais bheantacha ach go háirithe.

Beartais Phleanála

Beartas um Sláine Ghrinneall na Farraige agus na 
gColún Uisce 1

Tacófar le tograí a chlúdaíonn bearta chun tacú le 
hathléimneacht na ngnáthóg mhuirí, faoi réir thoradh 
na bpróiseas measúnachta reachtúla comhshaoil agus 
an chinnidh ina dhiaidh sin ag údarás inniúil, agus áit 
a gcuireann siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. 
Caithfidh tograí a d’fhéadfadh tionchar suntasach 
diúltach a bheith acu ar an bhfarraige, go háirithe 
an domhainfharraige, a léiriú go ndéanfaidh siad 
na tionchair ar ghnáthóga muirí, in ord rogha agus i 
gcomhréir le riachtanais dhlíthiúla:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú, sin nó

(d) mura féidir na tionchair shuntasacha ar 
ghnáthóga muirí a mhaolú, ba cheart go leagfadh 
tograí amach an chúis le dul ar aghaidh.

Beartas um Sláine Ghrinneall na Farraige agus na 
gColún Uisce 2

Caithfidh tograí, lena n-áirítear iad a chuireann méadú 
ar an limistéar muirí, a léiriú go ndéanfaidh siad, in ord 
rogha, tionchair dhiúltacha shuntasacha ar ghnáthóga 
agus speicis thábhachtacha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

agus é sin a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí.
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Beartas um Sláine Ghrinneall na Farraige agus na 
gColún Uisce 3

Tacófar le tograí a chosnaíonn, a chaomhnaíonn, a 
athchóiríonn agus a fheabhsaíonn gnáthóga cósta le 
haghaidh seirbhísí éiceachórais a fheidhmiú agus a 
sholáthar, faoi réir thoradh na bpróiseas measúnachta 
reachtúla comhshaoil agus an chinnidh ina dhiaidh sin 
ag údarás inniúil, agus áit a gcuireann siad le beartais 
agus cuspóirí an CNPM. Caithfidh tograí an spás atá 
ag teastáil ó ghnáthóga cósta, le haghaidh seirbhísí 
éiceachórais a fheidhmiú agus a sholáthar, a chur san 
áireamh, agus caithfidh tograí a d’fhéadfadh tionchar 
suntasach diúltach a bheith acu ar chaillteanas glan 
gnáthóige cósta, in ord rogha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú.

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 

Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10)

• An Treoir um Ghnáthóga

• An Treoir um Ghnáthóga – Aguisín I a leagann 
amach gnáthóga a mheastar a bheith i mbaol

• Treoirlínte maidir le hAirteagail 12 & 16 den Treoir um 
Ghnáthóga

• An Treoir um Éin

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• Liosta OSPAR na speiceas agus gnáthóg faoi bhagairt 
agus/nó ag meath agus moltaí lena mbaineann

• 2012-03 Treoirlínte OSPAR maidir le Sceireacha 
Saorga i dtaca le hAcmhainní Muirí Beo

• An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 arna leasú (Alt 23 (5)
(d)) agus Alt 23 (7)(c))

• Lámhleabhair maidir le Fiadhúlra na hÉireann

• Freagairt do Bhagairtí agus Pleananna Caomhnaithe

• An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
(SPNF) - Sceireacha

• Toiliú ar an gCladach

• GCC - Dumpáil ar Farraige (ceadanna Dumpála ar 
Farraige)

• Léarscáiliú Comhtháite d‘Fhorbairt Inbhuanaithe 
Acmhainn Mhara na hÉireann (INFOMAR)

Sand Dunes, Tramore, Co Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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Spanish Armada Cauldron - Íomhá le caoinchead ó 
Underwater Archaeology’ Unit, National Monuments 

Service, Government of Ireland

Cúlra agus Comhthéacs
Déantar cur síos mionsonraithe ar stádas Shláine 
Ghrinneall na Farraige agus na gColún Uisce sa 
nuashonrú Airteagal 17 den Treoir Réime um Straitéis 
Mhuirí 2008/56/CE ar thuarascáil Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1 (2020). Is éard atá i ngnáthóga ghrinneall 
na farraige (i.e. beinteacha) gnéithe timpeallachta fisicí 
agus orgánaigh muirí a chónaíonn ar an dríodar agus 
laistigh de, ar shubstráití bitheolaíocha (e.g. orgánaigh a 
fhoirmíonn sceireacha), nó ar charraigeacha. Déanann 
na horgánaigh sin próisis agus feidhmeanna éiceolaíocha 
riachtanacha a thacaíonn le héiceachórais shláintiúla. Is 
príomhghné de bhia-eangacha muirí iad, speicis éisc agus 
sliogéisc tráchtála san áireamh, agus soláthraíonn siad 
mórfhoinse tearmainn / dídine ó chreachadóirí, agus bia 
le haghaidh creachadóirí.

Bíonn tionchar ar nádúr agus éagsúlacht bhitheolaíoch 
ghnáthóga ghrinneall na farraige ag fachtóirí éagsúla 
cosúil le doimhneacht, treá solais agus cineál substráite, 
agus cinneann sé sin, ar a sheal, na pobail flóra agus fána 
atá iontu. Cruthaíonn na fachtóirí sin éagsúlacht leathan 
cineálacha gnáthóige, ag a bhfuil pobail bhitheolaíocha 
bhunúsacha a léiríonn leibhéil íogaireachta do bhrúnna 
comhshaoil cosúil le damáiste fisiciúil agus díshocrú 
fisiciúil. Tá roinnt gnáthóg an-íogair, cosúil le leapacha 
leochaileacha méarla nó gairdíní coiréil, agus tá roinnt 
eile níos láidre, mar shampla gainimh shoghluaiste agus 
dríodair eile atá níos dinimiciúla.

De réir an mheasúnaithe a rinneadh ar shláine ghrinneall 
na farraige le haghaidh nuashonrú Airteagal 17 den 
Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/CE ar 
thuarascáil Straitéis Mhuirí na hÉireann Cuid 1 (2020), 
tá cailliúint bhuan na ngnáthóg ghrinneall na farraige 
ar fud limistéar muirí na hÉireann níos ísle ná aon luach 
tairsí a d’fhéadfadh a bheith ann ar leibhéal náisiúnta nó 
idirnáisiúnta. Ríomhadh go raibh cailliúint na ngnáthóg 
beinteach go maith níos lú ná 0.5% de ghrinneall 
iomlán na farraige taobh istigh de limistéar muirí na 
hÉireann. Léirigh anailís ar dhíshocrú fisiciúil na ngnáthóg 
ghrinneall na farraige nach bhfuil díshocrú den chineál 

sin forleathan. Tharla sé in thart ar 13% den limistéar 
muirí foriomlán.

Le linn na tréimhse measúnaithe ó 2014 go 2018, bhí 
leibhéil na gníomhaíochta agus forbartha i limistéar muirí 
na hÉireann, a d’fhéadfadh dálaí hidridinimiciúla a athrú 
go buan, an-teoranta, ó thaobh líon agus fairsinge de. Is 
ionann limistéar TRSM na hÉireann agus 488,000 km2 
agus b’ionann an limistéar iomlán ina raibh díshocrú ag 
gníomhaíochtaí daonna na dálaí hidridinimiciúla le linn 
na tréimhse measúnaithe (2014-2018) agus 533 km2, 
mar gheall ar ghníomhaíochtaí dreidireachta agus ar 
chartadh dreideála a dhiúscairt. Ar an iomlán, is ionann 
é sin agus 0.109% de limistéar TRSM na hÉireann, rud 
a léiríonn na leibhéil ísle díshocraithe i dtaca le dálaí 
hidridinimiciúla. Aithnítear go dtagann athrú áitiúil ar 
dhálaí hidreagrafacha sna limistéir a mbíonn dreidireacht 
agus diúscairt charta ar siúl iontu, ach tá na limistéir 
sin an-bheag i gcomparáide le méid iomlán an limistéir 
TRSM. D’fhéadfadh cáblaí, píblínte agus ardáin a bheith 
ina gcúis le hathruithe áitiúla ar dhálaí hidreagrafacha, 
ach meastar nach bhfuil na hathruithe sin suntasach 
i dtéarmaí scála foriomlán na timpeallachta muirí. De 
ghnáth, níl mórán tionchar diúltach ar na héiceachórais 
mhuirí ó thaobh na n-athruithe hidreagrafacha an-
teoranta a d’fhéadfadh tarlú. 

Léiríonn an bhéim ar ghnáthóga domhainfharraige sa 
Chaibidil seo an gá ar leith le cur chuige réamhchúramach 
a chur i bhfeidhm, mar gheall ar a leochaileacht, agus 
ar léiriú é ar an eolas teoranta atá ar fáil dóibh. Ní fios 
fós an mbeidh na héiceachórais sin ábalta an damáiste 
fisiciúil a athchóiriú, ach mar gheall ar nádúr na speiceas 
a fhásann go mall a bhfuil siad comhdhéanta de, tugtar 
le fios go mbeidh an t-athchóiriú mall, sin nó nach 
n-athchóireofar iad riamh. Ní hé díshocrú fisiciúil amháin 
a chuireann brú orthu, ach tá brú ann freisin mar gheall 
ar phlúchadh agus leibhéil mhéadaithe na gcáithníní ar 
fuaidreamh sa cholún uisce.

Tá gnáthóga éagsúla in uiscí doimhne i limistéar muirí na 
hÉireann. Is eol go mbíonn limistéir bithéagsúlachta ard 
ann ar shubstráit chrua agus ar shubstráit bhog. Tacaíonn 
siad le bia-eangacha éagsúla, éisc agus céiticigh san 
áireamh. Tá speicis a fhásann go mall sna gnáthóga sin 
go léir. Tá na speicis sin an-íogair do dhamáiste fisiceach 
agus aithníonn OSPAR gur Éiceachórais Leochaileacha 
Muirí iad. Áirítear le héiceachórais den chineál sin 
cumaisc spúinse domhainfharraige de speicis den 
chineál a fhoirmíonn Pheronema carpenteri a bhíonn 
le fáil ar thalamh bog. Bíonn pobail peann mara le fáil 
ar thalamh bog ar an mbealach céanna agus bíonn siad 
comhdhéanta de speicis éagsúla pinn mara, go minic 
in éineacht le mórfhána uachaise cosúil le ribí róibéis 
Eucarida nó bundúin cheiraintideacha. Ar thalamh 
crua, bíonn gairdíní coiréil ann ina bhfuil coiréil éagsúla 
cosúil le coiréil dhubha, bambú agus gorgaineacha. 
Bíonn spúinsí éagsúla sna gairdíní sin freisin, lena 
n-áirítear spúinse gloine, spúinse screamhach, spúinse 
cruinníneach agus spúinse lannóige. Bíonn Éiceachórais 
Leochaileacha Muirí ina bhfuil speicis coiréil fuaruisce 
(sceireacha coiréil fuaruisce) le fáil ar shubstráit chrua 
freisin. Is eol do thrí speiceas den chineál sin in uiscí na 
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hÉireann: tarlaíonn Desmophyllum (ainm eile Lophelia) 
pertusa agus Madrepora oculata le chéile de ghnáth, agus 
aimsítear an tríú speiceas, Solenosmilia variabilis, in uisce 
níos doimhne, ag doimhneachtaí atá níos mó ná 1000m.

Tá Éire ag iarraidh feabhas a chur ar a heolas faoi 
ghnáthóga domhainfharraige trí raon tionscnamh, 
lena n-áirítear Léarscáiliú Comhtháite d’Fhorbairt 
Inbhuanaithe Acmhainn Mhara na hÉireann (INFOMAR). 
Is clár fiche bliain é sin chun gnéithe fisiceacha, 
ceimiceacha agus bitheolaíocha ghrinneall na farraige in 
Éirinn a mhapáil. Tugann an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide (RCAC) maoiniú do INFOMAR agus 
soláthraíonn dhá chomhpháirtnéir bainistíochta an clár 
– Suirbhéire Geolaíoch na hÉireann agus Foras na Mara. 
Ba chomhchlár iad na suirbhéanna tionscadail SeaRover 
(2017-2019) arna mhaoiniú ag an gCiste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus arna ndéanamh ag an 
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Bhí siad faoi stiúir 
Fhoras na Mara agus INFOMAR. Leis an tionscadal sin, 
rinneadh suirbhé ar limistéir ar dócha go bhfuil gnáthóga 
Sceireacha Aguisín I (1170) iontu i limistéar amach ón 
gcósta na hÉireann. Rinneadh gnáthóga sceire agus 
Éiceachórais Leochaileacha Muirí atá bog-ghrinneallach, 
ar limistéir iad ina bhfuil leibhéal ard bithéagsúlachta, a 
mhapáil feadh imeall na scairbhe ilchríochaí ar an mBanc 
Porcupine, an Goban Spur, an Muirbhiochta Porcupine 
agus ar Bhanc Rocal taobh istigh de Chrios Eacnamaíoch 
Eisiach (CEE) na hÉireann. Is féidir léarscáil de Ghnáthóga 
Beinteacha, gnáthóga domhainfharraige san áireamh, a 
aimsiú sa mhír Bithéagsúlachta den CNPM seo.

Diver in cave Hook Head, Co Wexford - Íomhá le caoinchead 
ó Ivan Donoghue- Clean Coasts, EEU An Taisce - Love your 

Coast

Tá dlúthghaol idir an Treoir um Ghnáthóga (TG) agus 
an Treoir um Éin (TÉ) agus an TRSM mar tá an aidhm 
choiteann fhoriomlán céanna acu, is é sin bithéagsúlacht 
a chaomhnú. Cé go bhfuil cuspóirí deiridh na dTreoracha 
sainithe ar bhealach difriúil agus níl siad coibhéiseach 
lena chéile, cuireann siad lena chéile. Tá aidhmeanna 
caomhnaithe den chineál céanna ag an TÉ agus an 
TG: gnáthóga agus speicis (plandaí, inveirteabraigh, 
éisc, mamaigh mhuirí agus éin san áireamh) a chosaint 

agus líonra láithreán cosanta a bhunú chun gnéithe 
bitheolaíocha atá liostaithe faoi na Treoracha a 
chaomhnú. Áirítear le láithreáin chosanta Limistéir 
faoi Chaomhnú Speisialta (LfCSanna) atá ainmnithe 
mar gheall ar a dtábhacht éiceolaíoch do speicis agus 
gnáthóga atá faoi chosaint na Treorach um Ghnáthóga, 
agus Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCSanna) atá 
ainmnithe chun speicis éin a chosaint faoin Treoir um 
Éin. Do gach limistéar ainmnithe, éilíonn na Treoracha go 
socraítear Cuspóirí Caomhantais a bhaineann go sonrach 
le láithreán le haghaidh na speiceas agus na ngnáthóg ar 
leasanna iad agus le haghaidh bainistíocht ina dhiaidh sin 
chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Tá Pleanáil Spásúil Mhuirí in Éirinn – lena n-áirítear 
pleanáil chun cinn agus próisis chinnteoireachta a 
ngabhann leo – ag teastáil chun cuidiú go dearfach le 
Dea-Stádas Comhshaoil a bhaint amach nó a choinneáil 
i dtaobh shláine ghrinneall na farraige. Mar gheall 
ar phróisis chinnteoireachta, cosúil leis an bpróiseas 
reatha um Thoiliú Cois Cladaigh, is féidir pleananna a 
chruthú agus a chur i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, 
soláthraíonn siad meicníocht lenar féidir Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (MTT), Measúnacht Chuí (MC) 
faoin Treoir um Ghnáthóga (TG) agus na Treoracha um 
Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus 
rialacháin náisiúnta lena mbaineann mar a leagtar amach 
in Achtanna agus Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt de 
chuid na hÉireann a chur i bhfeidhm. 

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Ní mór an méid seo a leanas a chur san áireamh ó thaobh 
beartais a chomhlíonadh:

• Cuspóirí caomhantais na LfCSanna agus LCSanna, 
lena n-áirítear an gá le Measúnacht Chuí faoin Treoir 
um Ghnáthóga (TG) más cuí; agus

• Riachtanais chomhshaoil faoi na córais ábhartha 
toilithe, lena n-áirítear Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (MTT) agus Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (MST).

Féadfar go n-áireofar le bearta a thacaíonn le 
hathléimneacht na ngnáthóg muirí dearaidh nuálacha 
agus comhoibriú idir forbróirí agus Comhlachtaí Poiblí. 
Leis an mbeartas éilítear ar thograí tionchair dhiúltacha, 
a fhéadfaidh na gnáthóga muirí feidhmithe seo a leanas a 
theorannú, a sheachaint.

Mar gheall ar an neamhchinnteacht a bhaineann le 
dáileadh agus nádúr na ngnáthóg domhainfharraige, ba 
cheart cur chuige réamhchúramach a ghlacadh maidir 
le sainaithint agus tionchair fhéideartha a fháil amach, 
chomh maith le céimeanna lena mbaineann chun iad a 
sheachaint, a íoslaghdú nó a mhaolú. Caithfidh tograí 
an fhianaise atá ar fáil a bhreithniú agus aon tionchair 
dhiúltacha shuntasacha ar ghnáthóga domhainfharraige 
a aithint. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go 
bhféadfar go mbeidh gnáthóga domhainfharraige ann atá 
íogair nó ar ábhar imní caomhantais iad áit nach bhfuil 
fianaise ar fáil. Mar sin, féadfar go mbeidh gá le bonnlíne 
a bhunú ach úsáid a bhaint as suirbhéanna a bhaineann 
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go sonrach le láithreán. Féadfar go mbeidh fianaise 
bhreise agus fianaise níos sonraí ag teastáil le haghaidh 
tograí.

Is éard is gnáthóga domhainfharraige ann na gnáthóga 
níos faide amach ó eangphointe na scairbhe ilchríochaí. 
De ghnáth tosaíonn siad ag doimhneachtaí 200 méadar. 
Tá roinnt gnáthóg domhainfharraige liostaithe i Liosta 
OSPAR na nspeiceas agus gnáthóg faoi bhagairt agus/nó 
ag meath, lena n-áirítear gairdíní coiréil, cumaisc spúinse 
domhainfharraige, pinn mhara agus pobail mórfhána 
uachaise agus sceireacha Lophelia pertusa.

Is éard is gnáthóga tábhachtacha ann na gnáthóga a 
aithníodh faoi Aguisín I den Treoir um Ghnáthóga agus 
gnáthóga atá i mbaol agus / nó atá ag meath mar a 
shainíonn OSPAR agus na Moltaí bainteacha maidir leis 
sin ar ghlac na Páirtithe Conarthacha leo.

Sainmhínítear speicis thábhachtacha mar seo a leanas:

• Speicis in Auguisín II agus Aguisín IV na Treorach um 
Ghnáthóga ar fios gurb ann dóibh (nó gurbh ann dóibh 
le déanaí) mar dhaonraí dúchasacha laistigh d’uiscí na 
Éireann;

• Speicis faoi bhagairt agus/nó ag meath de réir 
shainmhíniú OSPAR;

• Iad atá faoi chosaint na nAchtanna um Fhiadhúlra;

• Iad a mheastar a bheith faoi bhagairt in Liostaí Dearga 
an Aontais Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra 
d’Éirinn;

• Iad atá liostaithe mar leasanna caomhantais speisialta 
do na Limistéir Chosanta Speisialta ábhartha;

• Iad a bhfuil stádas dearg Éin ar Ábhar Imní Iad ó 
thaobh Caomhnaithe de in Éirinn.

Ba cheart go gcuirfidh feidhmiú na mbeartas sin 
aon Fhreagairt do Bhagairtí agus / nó Pleananna 
Caomhnaithe agus / nó Pleananna Bainistithe atá ar bun 
san áireamh.

Mar gheall ar an meas éagsúil atá againn ar luach na 
n-éiceachóras agus na ngnáthóg, tá sé tábhachtach, nuair 
a mheasúnaítear an tionchar féideartha ar spás atá ag 
teastáil chun gnáthóga cósta a chosaint, a choinneáil, a 
athchóiriú agus a fheabhsú, go mbreithnítear gnáthóga 
cósta i gcomhthéacs an éiceachórais a bhfuil siad le 
fáil ann, chomh maith le feidhm(eanna) / seirbhís(í) 
an éiceachórais sin, chomh maith le luach intreach 
gnáthóige ar leith taobh amuigh d’aon luach a mbaineann 
daoine aisti.

Ba cheart measúnú ar conas a théann togra i bhfeidhm 
ar ghnáthóga muirí (Beartas 1) nó ar ghnáthóga cósta, 
chomh maith leis na feidhmeanna éiceachórais agus 
seirbhísí éiceachórais a sholáthraíonn na gnáthóga sin 
(Beartas 3), a dhéanamh ar bhonn cás ar chás. Ar aon dul 
leis an bprionsabal réamhchúramach, féadfar measúnú 
a bheith riachtanach ach go háirithe nuair a bhíonn 
fianaise neamhshoiléir nó in easnamh sa mhéid is nach 
mbeifear ábalta tuiscint shoiléir a fháil ar an tionchar a 
bheidh ag togra. Ba cheart beartais a chur i bhfeidhm 
i gcomhréir le scála agus agus / nó méid an tionchair 

a fhéadfaidh tograí a bheith acu ar ghnáthóga muirí 
(Beartas 1) nó gnáthóga cósta, lena n-áirítear i dtaca leis 
na feidhmeanna éiceachórais agus seirbhísí éiceachórais 
a sholáthraíonn na gnáthóga sin (Beartas 3). Ba cheart 
go ndéanfadh an fhianaise is fearr atá ar fáil eolas do 
chur i bhfeidhm beartais. Féadfaidh measúnú cuí eolas a 
dhéanamh do chinneadh, agus ba cheart a thabhairt faoi 
deara go mbeidh measúnacht timpeallachta ag teastáil 
i gcásanna áirithe, mar shampla dá bhféadfadh togra 
tionchar suntasach a bheith aige ar láithreán Natura 
2000, nó sa chás go bhfuil MTT nó MC ag teastáil. 
Má bhíonn measúnú ag teastáil, ba cheart measúnú 
comhtháite na gcuspóirí agus beartas CNPM lena 
mbaineann a bhreithniú. 

D’fhéadfadh measúnú chun fáil amach conas is féidir le 
togra dul chun tairbhe gnáthóg fianaise láidir eolaíoch a 
chur ar fáil chun tacú le tuiscint chruinn ar an méid seo a 
leanas:

• cineálacha gnáthóige laistigh de, agus in aice le, 
limistéar an togra (agus fianaise chuí ag tacú leis sin);

• tábhacht na ngnáthóg aitheanta d’fheidhmiú 
éiceachórais agus do sheirbhísí éiceachórais;

• an spás, an t-am, na hacmhainní, na gnéithe 
éiceachórais, na hionchuir agus na haschuir a bheidh 
ag teastáil le haghaidh fheidhmiú éifeachtach 
na ngnáthóg cósta (agus aitheantas gur córais 
dhinimiciúla ilghnéitheacha iad gnáthóga den chineál 
sin); agus/nó,

• cibé acu an bhféadfadh an togra tacú le feabhsúchán 
gnáthóige cósta nó nach bhféadfadh, agus conas a 
bhainfear é sin amach.

An CNPM – Ár dtuairim:

Ionad Taighde 
Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann ar 
Fhuinneamh, an Aeráid 
agus an Mhuir (MaREI)

Ós rud é gurb é MaREI Ionad Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann ar Fhuinneamh, an Aeráid agus an Mhuir, tá an 
CNPM agus a fhorálacha bainistíochta maidir le sláine 
ghrinneall na farraige an-tábhachtach don Ionad, dá 
chomhpháirtithe agus dá chomhghleacaithe earnála, 
lena n-áirítear iad siúd i bhfuinneamh inathnuaite, 
hidreacarbóin, cumaisc mhuirí, iascach, dobharshaothú, 
calafoirt agus infreastruchtúr cósta. Tugtar aitheantas 
don Ionad mar ionad náisiúnta barr feabhais atá ag oibriú 
ar thús cadhnaíochta maidir le taighde faoi ghrinneall 
na farraige le os cionn 25 bliain. Scrúdaímid gnéithe 
fisiceacha agus bitheolaíocha agus próisis dhinimiciúla a 
oibríonn os cionn, ar agus laistigh de ghrinneall na farraige 
d’fhonn na hacmhainní eacnamaíochta riachtanacha 
agus na hearraí agus seirbhísí éiceachórais riachtanacha a 
thuiscint agus a mheas.
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5.5 Bruscar Muirí   
Iarrann an beartas seo a leanas maidir le bruscar muirí 
cuidiú le tuairisceoir Dea-Stádais Comhshaoil na Treorach 
Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM):

(10) Ní dhéanann airíonna agus méideanna bruscair 
mhuirí dochar don timpeallacht chósta agus mhuirí.

Spriocanna comhshaoil ceangailteacha le haghaidh 
Thuairisceoir na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 10:

Sprioc comhshaoil D10T1a: Tá comhdhéanamh, méid 
agus dáileadh spásúil an bhruscair ar an imeallbhord, 
agus ar ghrinneall na farraige, ar leibhéil nach 
ndéanann dochar don timpeallacht chósta nó mhuirí.

Sprioc comhshaoil D10T1b: I gcomhréir le forálacha 
Airteagal 5 den Treoir (AE) 2019/904 deireadh a chur 
le bruscar ar an trá faoi dheireadh na bliana 2023, 
ar earraí a choisctear ón margadh sin faoin Treoir 
sin iad. Is iad na hearraí sin: cipíní cluaise plaisteach, 
sceanra agus plátaí plaisteach indiúscartha, soip 
plaisteach, meascthóirí plaisteach dí, cipíní plaisteach 
balúin, coimeádáin insínte polaistiréine mearbhia agus 
coimeádáin agus cupáin insínte polaistiréine dí.

Beartais Phleanála

Beartas um Bhruscar Muirí 1

Tacófar le tograí a éascaíonn athúsáid nó athchúrsáil 
dramhaíola, nó a laghdaíonn bruscar muirí nó cósta, áit 
a gcuireann siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. 
Caithfidh tograí a d’fhéadfadh méid an bhruscair a 
scaoiltear sa limistéar muirí a mhéadú, de rún nó de 
thaisme, bearta (cosúil le plean bainistithe dramhaíola 
a fhorbairt) a chur san áireamh, chun an bruscar, in ord 
rogha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

agus é sin a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí. Mar 
chuid de léiriú na mbeart sin, ní mór fianaise shásúil a 
chur ar fáil go mbeidh an togra ábalta an dramhaíl ar 
fad a bhainistiú gan bruscar a chruthú.

Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10)

• An Treoir um Shaoráidí Glactha Calafoirt (Treoir (AE) 
2019/883), a thrasuífear roimh Aibreán 2021 

• An Treoir (AE) 2019/904 maidir leis an tionchar a 
bhíonn ag táirgí plaisteach áirithe ar an timpeallacht a 
laghdú (An Treoir um Tháirgí Plaisteacha Aon Úsáide), 
a thrasuífear roimh 3 Iúil 2021.

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• OSPAR – Plean Gníomhaithe Réigiúnach maidir le 
Bruscar Muirí a Chosc agus a Bhainistiú san Atlantach 
Thoir Thuaidh

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl

• An Plean Bainistithe Dramhaíola le haghaidh 
Geilleagar Ciorclach

• An tAcht um Micreachlocha (Toirmeasc), 2019

• Margadh Glas na hEorpa – Éire

Cúlra agus Comhthéacs
Sainítear bruscar muirí sa Phlean Gníomhaithe 
Réigiúnach OSPAR maidir le Bruscar Muirí (leathanach 
2) mar “aon ábhar soladach a bhfaightear réidh leis d’aon 
ghnó, nó a chailltear de thimpiste ar thránna nó ar chladaí 
nó ar muir, lena n-áirítear ábhair a iompraítear chuig an 
timpeallacht mhuirí ón talamh ag aibhneacha, córais 
draenála nó séarachais nó gaotha. Clúdaíonn sé aon 
ábhar soladach marthanach, monaraithe nó próiseáilte.” 

Mar gheall ar mhéadú ar bhruscar a ghineann 
daoine, ar an spleáchas níos mó ar phlaistic, agus ar 
dhrochbhainistiú dramhaíola agus bruscair, tháinig laghdú 
ar bhruscar muirí. Le tacaíocht ón taighde agus fianaise a 
rinneadh le déanaí, tháinig ceist an bhruscair mhuirí chun 
cinn ar an leibhéal domhanda agus tá sí á plé ar go leor 
leibhéal.

Coral entangled with fishing net  
- Íomhá le caoinchead ó David O'Sullivan
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De réir Cinneadh ón gCoimisiún 2017/848 “lena leagtar 
síos critéir agus caighdeáin mhodheolaíochta maidir le 
dea-stádas comhshaoil na n-uiscí muirí agus sonraíochtaí 
agus modhanna caighdeánaithe maidir le monatóireacht 
agus measúnú, agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/477/
AE”, rangaítear bruscar nach mionbhruscar é de réir na 
gcatagóir seo a leanas: ábhair shaorga polaiméire, rubar, 
éadach/teicstíl, páipéar/cairtchlár, adhmaid phróiseáilte/
oibrithe, miotail, gloine/ceirmeacht, ceimiceáin, 
neamhshainithe, agus dramhbhia agus tugtar cead do 
Bhallstáit tuilleadh catagóirí a chur leis más gá. Ach as 
na catagóirí sin is é bruscar plaisteach an cineál bruscair 
mhuirí is mó i bhfad. Aithníodh ar fud an domhain é agus 
aithníodh i monatóireacht OSPAR agu AE gur saincheist 
comhshaoil go háirithe dúshlánach é. Is féidir bruscar 
plaisteach a aimsiú i ngach cuid dár n-éiceachóras, 
lochanna, aibhneacha, trána agus ar fud ár n-aigéan 
san áireamh. Mar gheall ar a shnámhacht, scuabtar go 
réidh síos aibhneacha é, séidtear chun na farraige é 
agus scaiptear ag sruthanna é. Is féidir é a dhumpáil nó 
a chailleadh go díreach ó árthaí ar muir. Ós rud é nach 
mbith-dhíghrádaíonn plaisteach, leanann sé ar aghaidh 
go buan sa timpeallacht agus d’fhéadfadh sé briseadh 
síos ina gcáithníní níos lú trí chreimeadh, agus ar an 
mbealach siad d’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh 
d’orgánaigh agus speicis. 

Le Cinneadh ón gCoimisiún 2017/848, éilítear go mbíonn 
comhdhéanamh, méid agus dáileadh spásúil an bhruscair 
ar an imeallbhord, i leibhéal dromchla an cholúin uisce, 
agus ar ghrinneall na farraige, ar leibhéil nach ndéanann 
dochar don timpeallacht chósta agus timpeallacht mhuirí. 
Éilítear leis go bhforbrófar tairseacha comhaontaithe ar 
leibhéal an AE, ach ba cheart go gcuirfí saincheisteanna 
réigiúnacha áirithe san áireamh leis sin. Tá obair ar siúl 
chun tairseacha den chineál sin a fhorbairt agus chun 
tacú leo le monatóireacht chuí. Mar fhreagairt dó sin, is 
dócha go bhforbrófar spriocanna i leith bruscar muirí sna 
blianta atá le teacht.

Tá méideanna éagsúla i gceist leis an mbruscar plaisteach 
inár n-aigéin, idir rudaí an-mhóra cosúil le líonta 
iascaigh nó coimeádain loingseoireachta atá caillte nó 
a bhfuarthas réidh leo agus mhicreacháithníní (níos lú 
ná 5mm ar trastomhas) agus nanacháithníní (níos lú ná 
0.05mm ar trastomhas).

Le Cinneadh ón gCoimisiún 2017/848 éilítear freisin go 
gcuirtear micreabhruscar san áireamh nuair a chinntear 
cibé acu ar baineadh dea-stádas comhshaoil faoin TRSM 
amach nó nár baineadh. Rangaíonn sé micreabhruscar 
den chineál sin mar ‹ábhair shaorga pholaiméireacha’ 
aguis ‘eile’. Cé go meastar go gcruthaítear an chuid is 
mó de bhruscar micreaphlaisteach muirí trí phíosaí níos 
mó plaisteacha a scoilteadh, tá micreaphlaistic ag dul 
isteach sa timpeallacht mhuirí i bhfoirmeacha eile. I 
measc na samplaí de bhruscar muirí micreaphlaisteach, 
tá micreashnáithíní ó fhabraicí saorga a imíonn d’éadaí 
mar gheall ar níochán, micreachlocha, nó millíní 
beaga plaisteacha caillte a úsáidtear mar amhábhar i 
ndéantúsaíocht táirgí.

Luaitear i gCinneadh ón gCoimisiún 2017/848 gur gné 
lárnach de dhea-stádas comhshaoil a chinneadh é a 

shuíomh nach “ndéanann airíonna agus méideanna de 
bhruscar muirí dochar don timpeallacht chósta agus 
mhuirí”. Ní fios fós fairsinge na faidhbe bruscair mhuirí 
agus an dochar a dhéanamh sé don timpeallacht agus tá 
taighde leanúnach ar siúl maidir leis, cé gur ábhar imní é 
scála an truaillithe de bharr bruscar muirí. 

Luaitear sa tuarascáil Díobháil a Dhéanann Bruscar 
Muirí ó Chomhchomhairle Taighde an AE go mbíonn 
“sé deacair monatóireacht a dhéanamh ar thionchair 
bithraí, ach tá fianaise shoiléir ann go ndéantar dochar 
do dhaoine aonair agus, níos lú ná sin, cumaisc orgánach 
agus daonraí roinnt speiceas.” Tá níos mó agus níos mó 
fianaise ann go bhfuil dochar á dhéanamh d’éiceachórais 
mhuirí:

• d’fhéadfadh fána muirí plaisteach a ionghabháil nó 
d’fhéadfaidís dul i bhfostú i bplaisteach;

• éifeachtaí plúchta ar ghnáthóga agus chluichreáin 
speiceas; 

• acmhainn bruscair mhuirí feidhmiú mar veicteoir le 
haghaidh speiceas ionrach; 

• an seans go n-aistreofar ceimiceáin dhochracha; agus

• tionchair fhéideartha ar shláinte an duine. 

Dá réir sin, luaitear i dtuarascáil Straitéis Mhuirí TRSM 
Cuid 1 go bhfuil sé “an-deacair éifeachtaí an bhruscair 
mhuirí as féin ar bhithéagsúlacht a mheas, mar an 
gcéanna le go leor brúnna antrapaigineacha eile. Faoi 
láthair, tá sé fós riachtanach brath ar an bprionsabal 
réamhchúramach chun beartas maidir le bruscar muirí a 
fhorbairt (lth. 101).

Chomh maith le dochar a dhéanamh don timpeallacht, 
tá bruscar muirí ina chúis le damáiste socheacnamaíoch 
d’earnálacha cosúil le turasóireacht, iascach agus 
loingseoireacht. Féadfaidh micreaphlaisteach agus 
nanaphlaisteach a ionghabhann beatha mhuirí dul 
isteach sa slabhra bia ar deireadh, agus féadfaidh sin dul i 
bhfeidhm ar mhuinín na dtomhaltóirí as bia mara.

Ba cheart tabhairt faoi gach gníomhaíocht mhuirí ar 
bhealach a laghdaíonn an seans go nginfear bruscar 
muirí. Tá bainistiú dramhaíola, bearta rialaithe bruscair, 
cosc ar chailliúint earraí sa timpeallacht mhuirí, athúsáid 
ábhar agus inathchúrsáilteacht mhéadaithe ag teastáil 
mar phríomhcheisteanna maidir le gníomhaíocht mhuirí 
nach mór a bhreithniú.

Díríonn roinnt beart a mholtar faoin Straitéis Eorpach le 
haghaidh Plaistice i nGeilleagar Ciorclach ar na cúiseanna 
le bruscar muirí a bhaineann go sonrach leis an earnáil 
mhuirí:

• Chun scaoileadh dramhaíola ag longa a laghdú, rith an 
Coimisiún reachtaíocht maidir le háiseanna fáiltithe 
calafoirt, bearta san áireamh chun a chinntiú go 
ndéantar dramhaíl a ghintear ar longa nó a bhailítear 
ar farraige a sheachadadh ar tír agus a bhainistiú ar 
bhealach leordhóthanach. 

• Is é an chéad toradh reachtaíochta as an Straitéis 
sin Treoir (AE) 2019/904, ar a dtugtar An Treoir um 
Tháirgí Plaisteacha Aon Úsáide go coitianta. Seo é 
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freagairt dhíreach an AE chun aghaidh a thabhairt ar 
fhadhb an bhruscair mhuirí. Aithníonn agus iarrann an 
Treoir aghaidh a thabhairt ar na 10 n-earra plaisteacha 
aon úsáide agus earra trealaimh iascaigh, ar aithníodh 
gurb iad atá ina gcúis le 70% de bhruscar muirí le 
chéile. Tá raon beart spriocdhírithe ann chun líon 
na bplaisteach aon úsáide agus trealamh iascaigh/
dobharshaothraithe a chuirtear ar an margadh a 
laghdú agus méadú a chur ar chiorclaíocht na n-earraí 
atá ar an margadh faoi láthair. Tá léiriú ar chur i 
bhfeidhm na Treorach sin i sprioc TRSM D10T1b, lena 
n-éilítear go bhfaghtear réidh leis na hearraí sin mar 
bhruscar trá a aimsítear i suirbhéanna monatóireachta 
faoi dheireadh 2023. 

• D’iarr an Coimisiún ar an nGníomhaireacht Eorpach 
Ceimiceán rialacháin maidir le Clárú, Meastóireacht, 
Údarú agus Srian ar Cheimiceáin (REACH) a 
dhréachtú chun srian a chur le húsáid na gcáithníní 
micreaphlaisteacha a chuirtear leis de rún i dtáirgí 
tomhaltais nó táirgí úsáide gairmiúla d’aon chineál (á 
forbairt faoi láthair). 

• Déanfaidh an Coimisiún tuilleadh scrúdaithe ar 
an méid a chuireann dobharshaothrú le bruscar 
muirí agus scrúdóidh sé raon beart chun caillteanas 
plaistigh de bharr dobharshaothraithe a íoslaghdú.

Gealltar leis an gClár Rialtais go dtabharfar aghaidh 
dhian ar cheist na dramhaíola, líonta caillte agus dumpáil 
neamhdhleathach sa timpeallacht mhuirí trí na Treoracha 
um Shaoráidí Glactha Calafoirt a chur i bhfeidhm go dian 
agus trína cheangal ar gach trálaer iascaigh Éireannach 
páirt a ghlacadh sa tionscnamh Aigéan Glan agus sa chlár 
lena mbaineann do limistéar OSPAR, Iascach Bruscair, 
agus ar an mbealach sin déantar cinnte de go dtugtar 
bruscar a ghabhtar ar farraige i dtír.

Forbraíodh nósanna imeachta chun cur le bearta AE 
chun bruscar muirí a laghdú le Plean Gníomhaithe 
Réigiúnach OSPAR maidir le Bruscar Muirí chun bruscar 
muirí a laghdú, plean a chlúdaíonn bearta chun aghaidh a 
thabhairt ar fhoinsí talamhbhunaithe agus muirbhunaithe 
de bhruscar muirí. Tá Éire i gceannas ar roinnt de na 
gníomhartha sin i gcomhar le tíre eile.

Tá micreachlocha i gcosmaidí, táirgí glantacháin, 
gníomhairí scríobacha sciúrtha agus glantaigh ina gcúis 
le méid áirithe bruscair mhuirí mhicreaphlaistigh. Mar 
sin, téann micreachlocha plaisteacha nach féidir a bhaint 
trí fhuíolluisce a chóireáil isteach sa timpeallacht mhuirí 
trí mheán scaoileadh fuíolluisce nó scaipeadh sloda ar 
thalamh ó ionaid cóireála fuíolluisce. 

Rinneadh dlí den Ordú fán Acht um Micreachlocha 
(Toirmeasc), 2019, (Tosú) 2020 (I.R. 36 de 2020) i 
bhFeabhra 2020 agus tugadh an tAcht um Micreachlocha 
(Toirmeasc), 2019 i ngníomh. Is é cuspóir an Achta 
ionchuir mhicreaphlaistigh in uiscí muirí agus i 
bhfionnuisce a laghdú. Toirmisctear leis an Acht cosmaidí 
agus táirgí cúraim phearsanta agus táirgí glantacháin 
tí agus tionsclaíochta a dhéanamh, nó a chur ar an 
margadh, dá bhféadfaí iad a ní agus fáil réidh leo le 
huisce agus a bhfuil micreachlocha plaisteacha iontu. Le 
hAlt 4 den Acht um Micreachlocha (Toirmeasc), 2019 

déantar cion freisin d›aon táirge ina bhfuil micreachlocha 
a dhiúscairt ach iad a dhoirteadh sa draein nó in aon 
réimse uisce mhuirí nó réimse fionnuisce (screamhuiscí 
san áireamh). 

I Meán Fómhair 2020, d’fhoilsigh an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) 
an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le haghaidh 
Geilleagar Ciorclach (PGDGC). Leagtar amach sa Phlean 
Gníomhaíochta sin treochlár chun na hoibleagáidí sna 
Treoracha Dramhaíola AE éagsúla a chomhlíonadh, agus 
iarracht a dhéanamh chun iad a shárú, ach baineann an 
Treoir um Plaistigh Aon Úsáide (PAÚ) ach go háirithe 
leis an gcaibidil seo den CNPM. Gealltar leis an bPlean 
Gníomhaíochta um Dramhaíl le haghaidh Geilleagar 
Ciorclach go gcuirfear cosc ar na táirgí seo a leanas ó Iúil 
2021: 

• baitíní cadáis plaisteacha;

• Sceanra;

• Plátaí; 

• Soip; 

• meascthóirí dí;

• maidí le haghaidh balún;

• cupáin polaistiréine forbartha agus coimeádán bia;

• gach táirge plaisteach ocsó-díghrádaithe.

Anuas air sin, coiscfear coimeádáin dí suas go dtí 3 lítear 
a dhíol ar mhargadh na hÉireann ó Iúil 2024 ar aghaidh 
ach mura bhfuil a gcaipíní ceangailte leo. Srianfar gach 
buidéal plaisteach aon úsáide suas go dtí 3 lítear ón 
margadh ach mura bhfuil 30% díobh comhdhéanta de 
tháirge athchúrsáilte ar a laghad faoi 2030.

Tabharfaidh Éire Scéim Éarlaise agus Aisíoca isteach le 
haghaidh buidéil phlaisteacha agus cannaí alúmanaim 
agus é mar aidhm aice laghdú suntasach a dhéanamh 
ar an méid bruscair a ghineann siad agus a chinntiú go 
mbíonn sé éasca iad a athchúrsáil. 

Déanfaidh an Rialtas, roimh Iúil 2021, sraith beart breise 
a fhoilsiú chun líon na gcoimeádán agus cupán plaisteach 
aon úsáide a úsáidimid a laghdú. I measc na mbeart sin, 
a leagtar amach sa PGDGC, tabharfar tobhach isteach 
ar chupáin agus ar choimeádáin bhia plaisteacha aon 
úsáide, déanfar tástáil ar dheireadh a chur le cupáin 
chaife phlaisteacha aon úsáide i mbailte, institiúidí 
ardoideahcais agus ionaid iompair/tráchtála roghnaithe, 
agus coiscfear na táirgí sin ar deireadh. 

Cuireadh tús le hobair i dtreo raon earraí aon úsáide a 
choisc (nach gclúdaíonn an Treoir) lena n-áirítear ach gan 
a bheith teoranta do:

• Ceirtíní taise (neamhleighis);

• Earraí níocháin plaisteacha aon úsáide in óstáin; agus

• Siúcra agus earraí tarsainn plaisteacha aon úsáide.

Tá úsáid ag baint as an modh Freagrachta Breisithe 
Táirgeora (FBT) ag Éirinn le roinnt blianta chun aghaidh 
a thabhairt ar shruthanna éagsúla dramhaíola. Gealltar 
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leis an PGDGC tús a chur le scéim FBT earraí a chlúdach 
a ndéantar tagairt dóibh sa Treoir um Tháirgí Plaisteacha 
Aon Úsáide, lena n-áirítear trealamh iascaigh agus 
dobharshaothraithe ina bhfuil plaisteach. Beidh sé sin 
ar bun faoi Nollaig 2024. Tabharfar scéimeanna FBT 
isteach chun aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl ó tháirgí 
plaisteacha, lena n-áirítear balúin agus earraí tobac ina 
bhfuil plaisteach.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Ós rud é go dtabharfaí tús áite do chosc ar dhramhaíl 
thar aon rogha bainistithe dramhaíola eile, leanfaidh Éire 
de bhearta a chur i bhfeidhm a stiúrfaidh gníomhartha sa 
réimse seo faoina Chlár um Gheilleagar Ciorclach (ar ar 
tugadh an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl roimhe 
sin). Áirítear leis sin feabhas a chur ar éifeachtúlacht 
acmhainne agus dul chun cinn i dtreo geilleagar ciorclach. 
Chun dramhaíl a dhiúscairt i gceart agus chun nach 
ndéanfar bruscar di, ba cheart an t-ordlathas dramhaíola 
a chur i bhfeidhm. Ba cheart tabhairt faoi gach 
gníomhaíocht mhuirí ar bhealach a laghdaíonn an seans 
go nginfear bruscar muirí. Tá bainistiú dramhaíola, cosc 
ar earraí a chailleadh sa timpeallacht mhuirí, athúsáid 
ábhar agus inathchúrsáilteacht mhéadaithe ag teastáil 
mar phríomhcheisteanna maidir le haon ghníomhaíocht 
mhuirí nach mór a bhreithniú.

Ba chóir do chinnteoirí a bhreithníonn tograí le 
haghaidh gníomhaíochtaí muirí an gá le plean bainistithe 
dramhaíola a bhreithniú, lena n-áireofar bearta chun an 
riosca go n-éileofar bruscar a laghdú.

Socrófar na bearta a áireofar i bplean den chineál sin 
de réir shonraíocht an togra (e.g. suíomh, scála, nádúr 
na gníomhaíochta, etc.) agus sonrófar sé sin breithniú 
iomchuí ar bheartas bruscair mhuirí dá réir. D’fhéadfadh 
na bearta seo a leanas a bheith san áireamh le bearta den 
chineál sin, inter alia:

• seachaint – scaoileadh aon earra bruscair mhuirí le linn 
forbartha a sheachaint, agus nuair a oibríonn sé é sin 
a sheachaint trí mhodhanna a leagfar amach i plean 
cuimsitheach bainistithe dramhaíola agus bruscair,

• íoslaghdaigh – déanfaidh forbróirí monatóireacht ar 
aon earra bruscair mhuirí ón bhforbairt agus ó fhoinsí 
eile sa limistéar thart ar an bhforbairt agus bainfidh 
forbróirí iad, le linn forbartha agus nuair a oibreoidh sé 
mar a leagfar amach i plean cuimsitheach bainistithe 
dramhaíola, agus

• maolaigh – déanfaidh forbróirí monatóireacht ar aon 
earra bruscair mhuirí ón bhforbairt nó ó fhoinsí eile sa 
limistéar thart ar an bhforbairt agus bainfidh forbróirí 
iad. Anuas air sin, nuair

a oibreoidh sé, tacóidh forbróirí le scéim athúsáide 
nó athchúrsála le haghaidh bruscar muirí nó 
leathnóidh siad a n-oibríocht ghlantacháin níos faide 
amach sa limistéar máguaird d’fhonn an limistéar 
muirí a fhágáil níos glaine ná mar a bhí sé roimh a 
bhforbairt. D’fhéadfadh conraitheoirí, mar shampla, 
boscaí bruscair mara a bhreithniú nó tacaíocht 

airgeadais a thabhairt d’oibríochtaí glantacháin cósta. 
D’fhéadfaidís freisin úsáid ábhar in-bhithmhillte 
agus / nó nádúrtha a bhreithniú, más praiticiúil. Is 
féidir na bearta sin go léir a leagan amach trí phlean 
cuimsitheach toilithe bainistithe dramhaíola sula 
gcuirtear tús le hoibríochtaí.

Más cuí, cuimseoidh tograí cur síos ar phlean nó fianaise 
ar phlean chun dramhaíl agus bruscar a bhainistiú le linn 
gach céime, ó thógáil trí oibríochtaí go dtí díchoimisiúnú 
/ deireadh saoil. Ba cheart measúnú a dhéanamh ar aon 
tsuiteáil bheartaithe a bhfuil sé mar aidhm aici bruscar 
muirí a chruinniú agus a bhailiú in uiscí Éireannacha de 
réir a dtionchair fhéideartha ar speicis mhuirí, go háirithe 
speicis mhuirí pheiligeacha.

Áirítear le Cláir Beart sonraí maidir le raon céimeanna 
coisc ar dhramhaíl atá á ndéanamh ag Éireann, 
céimeanna ar cheart dóibh eolas a dhéanamh do thograí.

I gcás foinsí muirbhunaithe bruscair, díríonn straitéis 
mhuirí na hÉireann ar bhearta a chur i bhfeidhm trí 
reachtaíocht agus comhaontuithe idirnáisiúnta agus 
tionscnaimh tionscalbhunaithe atá ann faoi láthair. 
Tá bearta a bhaineann le bruscar muirí san Acht um 
Dhumpáil ar Farraige, 1996, An Bille um Imeall Trá agus 
um Dhumpáil ar Farraige (Leasú), 2009, Treoir CE um 
Shaoráidí Glactha Calafoirt, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta 
chun Truailliú ó Longa a Chosc (MARPOL 73/78), 
Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le Laghdú a 
Dhéanamh ar an Tionchar atá ag Táirgí Plaisteacha Áirithe 
ar an gComhshaol, agus rialacháin lena mbaineann a 
ghabhann le gach ceann de na doiciméid sin.

Anuas air sin, tá an tionscal iascaigh páirteach i mbearta 
eile chun aghaidh a thabhairt ar bhruscar muirí, is é sin an 
Cód Iompair d’Iascaigh Fhreagracha, tacaíocht a thabhairt 
don tionscnamh um Iascach Freagrach Éireannach agus 
an scéim Iascaireacht Bhruscair a chur i bhfeidhm.

Tugtar spreagadh d’oibreoirí sa réimse muirí agus cósta 
ardú feasachta agus / nó bearta oideachais maidir le 
bruscar muirí a fhorbairt nó úsáid a bhaint as ar mhaithe 
lena bpearsanra. Spreagtar gníomhaíochtaí freagrachta 
sóisialta corparáidí cosúil le tacú le glantacháin trá 
nó cósta nó iad a chur chun cinn, mar shampla páirt a 
ghlacadh sa chláir Cóstaí Glana.
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An CNPM – Ár dtuairim:

Bord Iascaigh Mhara
Tacaíonn Bord Iascaigh Mhara le Tionscal Bia Mara na 
hÉireann a fhorbairt ach saineolas teicniúil, tacaíocht 
ghnó, maoiniú agus oiliúint a chur ar fáil agus cleachtas 
freagrach maidir leis an gcomhshaol a chur chun cinn. 
Mar chuid den Tionscnamh Aigéan Glan níos leithne, 
tá BIM ag spreagadh gach trálaer iascaigh a oibríonn ó 
na 12 phríomhchalafort iascaigh in Éirinn dul isteach 
sa tionscnamh ‘Iascaireacht Bhruscair’. Faoi dheireadh 
2019, bhí 95% de na trálaeir sin baill chláraithe den 
scéim sin. Tacaíonn an tionscnamh náisiúnta sin dul i 
ngleic leis an bhfadhb thromchúiseach arb í plaisteach 
san aigéan í a chuireann beatha mhuirí agus gnáthóga 
muirí i mbaol. Go dtí seo, baineadh os cionn 400 tonna 
bruscair mhuirí ón timpeallacht mhuirí mar chuid den 
tionscnamh sin. 

5.6 Torann Faoin Uisce   
Iarrann an beartas seo a leanas maidir le torann faoin 
uisce cuidiú le tuairisceoir Dea-Stádais Comhshaoil na 
Treorach Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM): 

(11) Tá tabhairt isteach fuinnimh, torann faoin uisce 
san áireamh, ar leibhéil nach ndéanann dochar don 
timpeallacht mhuirí.

Sprioc comhshaoil cheangailteach le haghaidh 
Tuairisceoir na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí 11:

D11T1: Ní sháraíonn dáileadh spásúil, achar ama agus 
leibhéil na bhfoinsí torainn antrapaigineacha ríogacha 
na leibhéil a dhéanann dochar do dhaonraí ainmhithe 
mara.

Beartas Pleanála

Beartas um Thorann Faoin Uisce 1

Ba cheart do thograí dáileadh spásúil, achar ama 
agus leibhéil na bhfoinsí torainn ríogacha agus / 
nó leanúnacha (torann faoin uisce) a d‘fhéadfadh 
giniúint a chur san áireamh, chomh maith leis an 
acmhainneacht le tionchair dhiúltacha shuntasacha a 
imirt ar fhána muirí.

Má aithnítear gur féidir tionchar suntasach a imirt 
ar fhána muirí mar gheall ar thorann faoin uisce, ní 
mór don duine a thograíonn an fhorbairt Ráiteas 
ar Mheasúnú ar Thorann a ullmhú. Ba cheart go 
ndéanfadh torthaí an Ráitis ar Mheasúnú ar Thorann 
eolas go soiléir do chinneadh (cinntí) a bhaineann 
leis an ngníomhaíocht mholta agus le déanamh na 
gníomhaíochta féin.

Ba cheart go mbeadh ábhar an Ráitis ar Mheasúnú ar 
Thorann ábhartha do na dálaí ar leith agus ní mór dó 
an méid seo a leanas a chur san áireamh:

• Léiriú go gcloítear le riachtanais dlí infheidhmithe, 
cosúil le measúnú riachtanach ar thograí ar dócha 
go mbeidh impleachtaí maidir le toradh faoin uisce 
acu, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do:

 » Measúnacht Chuí (MC);

 » Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT); 

 » Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST); 

 » Freagairt shonrach do na riachtanais ‘cosaint 
dhian’ in Airteagal 12 den Treoir um Ghnáthóga 
maidir le speicis áirithe atá liostaithe in Aguisín 
IV den Treoir; agus

 » Speicis atá faoi chosaint na nAchtanna um 
Fhiadhúlra.

• Measúnú ar thionchar féideartha na forbartha nó na 
húsáide ar an speiceas a bhfuil tionchar air ó thaobh 
inbhuanaitheacht chomhshaoil de;

• Léiriú go ndéanfar tionchair shuntasacha dhiúltacha 
ar fhána muirí mar gheall ar thorann faoin uisce, in 
ord rogha agus i gcomhréir le riachtanais dlí:

a) a sheachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú, nó

d) mura féidir na tionchair shuntasacha ar fhána 
muirí a mhaolú, ba cheart go leagfaí amach an chúis 
le dul ar aghaidh.

Ba cheart an beartas seo a chur san áireamh mar chuid 
de mheasúnaithe reachtúla comhshaoil sa chás go 
mbíonn measúnuithe den chineál sin ag teastáil.
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Príomhthagairtí
• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí – Airteagal 11 
Tuarascáil maidir le Cláir Mhonatóireachta

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí - Tuairisc 
Achomair ar Bhearta Chlár na hÉireann

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2008/56/
CE Nuashonrú Airteagal 17 ar Straitéis Mhuirí na 
hÉireann Cuid 1: Measúnú (Airteagal 8) Stádas 
Maith Comhshaoil a Chinneadh (Airteagal 9) agus 
Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10)

• Treoirlínte CE maidir le hAirteagail 12 & 16 den Treoir 
um Ghnáthóga

• An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 
an Atlantaigh Thoir Thuaidh (OSPAR)

• Treoirlínte Monatóireachta OSPAR maidir le Torann 
Faoin Uisce i bhFarraigí na hEorpa

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Achoimre SPNF ar Threorach AE (Gnáthóga, Éin) agus 
measúnachtaí (MC, MTT, MST)

• Treoir SPNF maidir le Measúnacht Chuí d’Údaráis 
Phleanála

• Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021

• Na hAchtanna um Fhiadhúlra

• Treoirlínte maidir leis an Riosca do Mhamaigh Muirí 
ó Fhoinsí Torainn Saorga in Uiscí na hÉireann a 
Bhainistiú

Low Power Mobile Acoustic Buoy - Íomhá le caoinchead ó 
Marine Institute

Cúlra agus Comhthéacs
Déanann fuinneamh sa timpeallacht mhuirí tagairt do 
thabhairt isteach solais, leictreachais, teasa, torainn, 
radaíochta leictreamaighnéadaí, radathonnta nó 
creathanna. Cé gur próiseas nádúrtha é fuinneamh, 
ní bhíonn tionchar dearfach aige ar phróisis nádúrtha 
eile i gcónaí. D›fhéadfadh gníomhaíochtaí talún méid 
fuinneamh díréireach as an gcóras nó méid díréireach 

a chur leis. D›fhéadfadh sin tionchar diúltach a imirt ar 
an timpeallacht mhuirí. Go ginearálta, is é torann faoin 
uisce atá ina gcúis leis na tionchair is láidre a bhíonn 
ag na gníomhaíochtaí ar an timpeallacht mhuirí. De réir 
Thuairisceoir 11, is é an príomhfhoinse fuinneamh ar 
ábhar imní é i gcomhthéacs na hÉireann torann faoin 
uisce, a rangaítear mar thorann ríogach nó torann 
leanúnach. Le Cinneadh ón gCoimisiún 2010/477/
AE leagtar amach go bhféadfaidh torainn (torann faoin 
uisce) a bheith gearrthréimhseach (e.g. torann ríogach 
mar shampla ó shuirbhéanna seismeacha agus píleáil le 
haghaidh feirmeacha agus ardáin ghaoithe, chomh maith 
le pléascthaí) nó a bheith fadtréimhseach (e.g. torann 
leanúnach cosúil le dreidireacht, loingseoireacht agus 
suiteálacha fuinnimh) agus féadfaidh siad tionchar a imirt 
ar orgánaigh ar bhealaí éagsúla.

Tugann gach gníomhaíocht mhuirí torann isteach sa 
timpeallacht mhuirí, a bheag nó a mhór, le linn tógála, 
oibrithe nó díchoimisiúnaithe. De ghnáth déanann 
torann tagairt d’fhuaim antrapaigineach. Bíonn torann 
faoin uisce leanúnach (lena n-áirítear torann timpeallach, 
tiomáint loingseoireachta, torann oibríochtúil creathúil) 
nó is fuaimeanna scoite ríogacha a bhíonn i gceist 
(pléascáin a phléascadh, suirbhéanna seismeacha nó 
píleáil tógála san áireamh).

Tá foinsí nádúrtha torainn ann sa timpeallacht mhuirí, 
cosúil le cumarsáid idir fána muirí, tonnghníomhú 
agus tintreach, ach mar gheall ar an méadú ar úsáid 
dhaonna le 50 bliain anuas tháinig méadú ar leibhéil 
torainn leanúnaigh sa chúlra. Cé gur tháinig méadú ar 
thorann ríogach freisin, níl an méid céanna eolas ann 
faoina ndáileadh ama agus spásúil agus faoi mhéid na 
dtreochtaí.

De bhun an TRSM, chríochnaigh Éire Measúnú Tosaigh 
ar a limistéar muirí in 2013. Ag an tráth sin, tháinig an 
measúnú ar an gconclúid nach raibh dóthain faisnéise 
ann chun fairsinge iomlán na ngníomhaíochtaí a ghineann 
torann a shocrú agus stádas comhshaoil comhfhreagrach 
in uiscí muirí na hÉireann. Mar gheall ar an athbhreithniú 
ar Chinneadh ón gCoimisiún (AE) 2017/848 rinneadh 
forbairtí ar na modhanna chun torann faoin uisce a 
mheas. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag Foghrúpa 
Teicniúil an Choimisiúin Eorpaigh um Thorann (GT 
um Thorann) maidir le modheolaíochtaí a fhorbairt 
chun torann ríogach a mheas, ach níl modheolaíochtaí 
measúnaithe le haghaidh torann leanúnach chomh 
forbartha céanna. Tá clár torainn ríogaigh forbartha 
ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na 
Mara chun tacú go sonrach le páirtithe conarthacha 
OSPAR eolas a chur ar fáil do mheasúnuithe réigiúnacha 
le haghaidh Thuairisceoir TRSM 11. Thuairiscigh Éire 
sonraí chuig an gclár sin do na blianta 2016, 2017 agus 
2018. Le Nuashonrú Airteagal 17 na Treorach Réime 
um Straitéis Mhuirí 2008/56/CE ar mheasúnú Straitéis 
Mhuirí na hÉireann Cuid 1 (2020), déantar meastóireacht 
ar dháileadh spásúil, achar ama agus leibhéil na bhfoinsí 
torainn ríogaigh antrapaiginigh in uiscí muirí na hÉireann 
le linn 2016, 2017 agus 2018, a mhéad is féidir i 
bhfianaise Cinneadh ón gCoimisiún 2017/848.
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Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Soláthraítear sa doiciméad Treoirlínte maidir leis an 
Riosca do Mhamaigh Muirí ó Fhoinsí Torainn Saorga in 
Uiscí na hÉireann a Bhainistiú ón tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra treoir dea-chleachtais faoi stiúir 
eolais chun forbairtí agus gníomhaíochtaí a bhainistiú 
a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar speicis íogaire 
mamaigh mhuirí. Tá na moltaí sa doiciméad comhtháite 
i gcoinníollacha údaraithe le haghaidh gach iarratais 
pleanála.

Nuair a phléitear torann i dtaca leis na horgánaigh a 
mbíonn tionchar orthu ag an torann – mar shampla tá 
ceisteanna séasúracha ann de bharr iompar imirce, sceite 
agus sealgaireachta.

I gcás tograí agus Comhlachtaí Poiblí a phléann conas 
is fearr is féidir torann faoin uisce a bhainistiú, caithfidh 
céimeanna a bheith comhréireach leis an treoir ábhartha 
reachtúil más ann di, agus a fhorbairt i ndlúthchomhar 
leis an údarás inniúil don ghníomhaíocht atá i gceist. Má 
éilítear ar thograí measúnachtaí eile / lena mbaineann 
a dhéanamh, cosúil le Tuarascáil maidir le Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (TMTT) a chur le chéile, ba 
cheart comhlíonadh an bheartais sin a chomhtháthú sa 
phróiseas / sna próisis sin. Taobh amuigh de na fachtóirí 
sin, ba cheart do thograí agus Comhlachtaí Poiblí an 
fhianaise is fearr atá ar fáil a úsáid agus, nuair atá bearnaí 
eolais ann, breithniú saineolaíoch.

I gcás torann ríogach, d’fhéadfadh go n-áireofaí le bearta:

• Tionchar a sheachaint – breathnóirí mamach muirí nó 
monatóireacht éighníomhach fuaime a d’fhéadfadh 
stop a chur le giniúint torainn fad atá speicis íogaire 
ann. Gan torann ríogach a ghiniúint le linn tréimhsí 
íogair (cosúil le pórú, tógáil, geimhriúchán, imirce);

• Tionchar a íoslaghdú – torann ag an bhfoinse a 
stopadh nó a rialú, mar shampla trí chuir chuige 
eile níos ciúine a úsáid cosúil le dúshraitheanna a 
dhruileáil in áit píleála; agus

• Tionchar a mhaolú – trí thús mall a chur le píleáil 
tugtar deis do speicis íogair an limistéar a sheachaint, 
sin nó bearta maolaithe cosúil le cuirtíní de bholgáin 
aeir nó coiléir píle.

I gcás torann leanúnach, d’fhéadfadh go n-áireofaí leis na 
bearta sin:

• Tionchar a sheachaint – ródú árthaí a athrú ó speicis 
nó limistéir íogaire;

• Tionchar a íoslaghdú – sonraíochtaí a dhearadh 
chun creathadh oibríochta (mar shampla in árthaí nó 
infreastruchtúr) a laghdú nó trí shrianta luais a chur i 
bhfeidhm ar láithreáin íogaireachta a laghdaíonn an 
torann a ghintear; agus

• Tionchar a mhaolú – bearta maolaithe a úsáid, mar 
shampla sciatha fuaime.

Ba cheart go n-iarrfadh tograí cur leis an gclár OSPAR um 
thorann ríogach a d’fhorbair an Chomhairle Idirnáisiúnta 
um Thaiscéalaíocht na Mara chun tacú le páirtithe 

conarthacha eolas a chur ar fáil le haghaidh measúnuithe 
réigiúnacha, tuairisceoir 11 TRSM san áireamh.

An CNPM – Ár dtuairim:

Ionad Taighde 
Éireannach ar 
Gheo-eolaíochtaí 
Feidhmeacha 
(IcragGeoscience 
(iCRAG))

Is é iCRAG Ionad Taighde Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann ar Gheo-eolaíochtaí Feidhmeacha ina bhfuil 150 
taighdeoir ó ocht n-ollscoil agus institiúid Éireannacha. 
Díríonn taighde iCRAG faoi acústaic faoin uisce ag 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar thruailliú torainn ó 
fhoinsí daonna, san aigéan domhain agus i bhfarraigí 
scairbhe, lena n-áirítear suirbhéanna seismeacha amach 
ón gcósta, loingseoireacht, trálaeireacht agus forbairt 
fuinnimh inathnuaite ar muir. Tá acmhainn náisiúnta á 
forbairt againn chun torann a thomhas, a mhonatóiriú 
agus a shamhlú agus a bheidh ag teacht le struchtúir 
rialála, an CNPM san áireamh. Tá cur i bhfeidhm an 
CNPM tábhachtach do thaighde iCRAG trí mheán clár 
torainn a bhunú, rud a chuirfidh feabhas ar ár dtuiscint 
ar stádas reatha an torainn faoin uisce.

5.7 Caighdeán an Aeir     

Beartais Phleanála

Beartas Cáilíochta Uisce 1

Ba cheart go dtacófaí le tograí a thacaíonn le truailliú 
an aeir a laghdú, faoi réir thoradh na bpróiseas 
measúnachta reachtúla comhshaoil agus an chinnidh 
ina dhiaidh sin ag údarás inniúil agus áit a gcuireann 
siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. Caithfidh 
tograí a léiriú go bpléadh an méid a chuirfidh siad le 
truailliú an aeir, idir thruailliú díreach agus thruailliú 
carnach.

Beartas Cáilíochta Uisce 2

Más dócha go méadóidh truailliú aeir nó go n-éascófar 
méadú ar thruailliú aeir de bharr tograí, ba cheart do 
thograí léiriú go ndéanfaidh siad truailliú aeir, in ord 
rogha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú

agus é sin a dhéanamh i gcomhréir le riachtanais an dlí.
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Príomhthagairtí
• An tAcht um Thruailliú Aeir (1987)

• Na Rialacháin um Chaighdeáin Aerchailíochta (2011)

• AirQuality.ie - Innéacs Cáilíochta Aeir don tSláinte 
(AQIH)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Measúnacht Tionchair Timpeallachta

• Ceadúnú GCC

• Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uasteorainneacha 
Náisiúnta Astaíochtaí) (2018)

• Bearta astaíochtaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta

• An Straitéis Náisiúnta um Aer Glan

• An Clár Náisiúnta um Rialú ar Thruailliú Aeir

Cúlra agus Comhthéacs
Tá feabhas ag teacht ar an eolas eolaíoch faoi na bagairtí 
do shláinte an duine agus don chomhshaol de bharr 
truaillitheoirí aeir. Is léir anois go bhfuil truailliú aeir ina 
chúis le níos mó damáiste ná a tuigeadh roimhe sin. 
Is féidir linn leibhéil truaillithe a laghdú ach aghaidh a 
thabhairt ar fhoinsí astaíochtaí.

Léirigh staidéir le déanaí gurb é truailliú aeir an chúis 
chomhshaoil is airde le bás anaibí san Eoraip. Measann 
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus an tAE go 
bhfaigheann níos mó ná 400,000 duine bás roimh am de 
bharr droch-cháilíocht aeir san Eoraip. Is iad na cúiseanna 
is coitianta le bás anabaí de bharr droch-cháilíocht aeir ná 
strócanna agus taomtha croí. Tá an tionchar eacnamaíoch 
an-mhór freisin mar tá costas na sláinte cúraim agus 
líon na laethanta a chailltear níos mó. Bíonn tionchair 
shuntasacha ag truailliú aeir freisin ar éiceachórais agus 
foirgnimh.

In Éirinn, don bhliain 2013, measann an Ghníomhaireacht 
Eorpach Comhshaoil go bhfuair thart ar 

1,600 duine bás roimh am mar gheall ar ábhar 
cáithníneach sármhín agus truaillithe aeir eile. Anuas aeir 
sin, léiríonn na meastacháin go mbíonn costais sláinte 
de níos mó ná €2 billiún in aghaidh na bliana ag baint le 
truailliú aeir. Is é sin le rá go gcailltear 382,000 lá oibre 
gach bliain.

Baineann an caidreamh idir gníomhaíochtaí sa limistéar 
muirí mar fhoinse truaillithe aeir agus na tionchair a 
bhíonn ag na hastaíochtaí sin ar dhaoine leis an áit 
a dtarlaíonn na hastaíochtaí, i.e. dá ghaire atá foinsí 
astaíochtaí sa limistéar muirí do dhaoine, is mó an seans 
go mbeidh tionchar acu ar cháilíocht an aeir. Is breithniú 
eile é dlús na gníomhaíochta.

Cé go mbíonn gníomhaíocht mhuirí níos scaipthe ar 
muir, rud a laghdaíonn déine leibhéal na n-astaíochtaí a 
fheictear, d’fhéadfadh fadhbanna teacht chun cinn ag 
calafoirt áit a mbíonn árthaí (mar fhoinse astaíochtaí) 
cruinnithe. Chuige sin, féadann tógáil chalafoirt agus 
gníomhaíochtaí oibríochta tionchair dhiúltacha a imirt 
ar cháilíocht an aeir agus, tríd is tríd, is ábhar suntasach 
imní iad sulfar agus ocsaídí nítrigine (truaillitheoirí aeir) ó 
loingseoireacht dhomhanda.

Is gné shuntasach d’obair na hEagraíochta Idirnáisiúnta 
Muirí (EIM) cosc a chur ar thruailliú ó loingseoireacht 
idirnáisiúnta, agus tá dul chun cinn suntasach déanta 
chun astaíochtaí loingseoireachta a ísliú. Maidir 
le loingseoireacht, ó 1 Eanáir 2020, chuir an EIM 
uasteorainn sulfair i bhfeidhm lena socraítear uasteorainn 
maidir leis an gcion níos airde sulfair in ola bhreosla a 
úsáideann longa agus lena laghdaítear an chion sulfair sa 
bhreosla ó 3.5% go 0.5%. 

Jurassic Coast, Co. Wexford - Íomhá le caoinchead ó Andrew Cox
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Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
D’fhéadfaí méadú teacht ar astaíochtaí chuig aer mar 
gheall ar roinnt cineálacha forbartha agus úsáide, ábhar 
cáithníneach agus gáis san áireamh. Ní mór tionchair 
ar chaighdeáin ábhartha reachtúla maidir le cáilíocht 
an aeir a chur san áireamh agus bearta maolaithe a 
ghlacadh, más gá, chun go mbeidh gníomhaíocht in ann 
dul ar aghaidh de réir na gcaighdeán sin. Ba cheart do 
phleanálaithe muirí agus talún teagmháil a dhéanamh 
lena chéile chun breithniú a dhéanamh ar conas is féidir 
cáilíocht aeir a fheabhsú, go háirithe más féidir bearta 
a bheith i bhfeidhm, mar shampla trí phlean áitiúil 
cáilíochta aeir nó plean den chineál céanna. 

D’fhéadfadh sé go mbeidh tograí faoi réir measúnachtaí 
reachtúla timpeallachta. Féadfar go n-áireofar le 
measúnachtaí den chineál sin Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (MST) faoin Treoir MST (2014/52/AE). 
Más cineál forbartha a mbíonn MST ag teastáil ina leith 
í an fhorbairt, má tá sé os cionn Tairseacha Sonracha, 
más cineál tionscadail é a bhféadfadh tionchair a 
bheith ann dá bharr agus/nó má tá sé i suíomh íogair 
agus/nó d’fhéadfadh éifeachtaí an tionscadail a bheith 
suntasach, ní mór Tuarascáil maidir le Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (TMTT) a ullmhú. Leagtar amach 
in Airteagal 3(1)(c) cad nach mór do TMTT a chur san 
áireamh.

Ba cheart go n-iarrfadh tograí bearta chun truailliú 
an aeir a laghdú a chuimsiú. Féadfar go n-áireofar leis 
sin dearaidh nuálacha, teicneolaíocht chliste, tograí 
nó comhoibriú idir forbróirí, Comhlachtaí Poiblí agus 
oibreoirí líonra dáilte. De réir mar a aithnítear agus 
a chuimsítear tograí cuí, ní mór do thograí cloí le 
reachtaíocht ábhartha agus beartais eile pleanála muirí.

Caithfidh tograí a léiriú gur breithníodh an 
idirghníomhaíocht idir earnálacha, go háirithe maidir le 
hiarmhairtí indíreacha agus carnacha ar thruailliú aeir, 
cosúil le:

• forbairtí calafoirt chun níos mó árthaí a mhealladh;

• forbairtí chun méadú a chur ar loingseoireacht 
ghearrthurais;

• iompar bóthair nó árthaigh a mhéadú go hindíreach; 
agus

• árthaí ag taisteal achair níos faide mar gheall ar 
infreastruchtúr muirí nua a lonnú agus úsáid bhreosla 
níos airde agus truailliú aeir níos mó dá bharr.

Bearta chun astaíochtaí i gcalafort a laghdú, mar shampla 
d’fhéadfadh leictreachas ar thaobh an chladaigh a úsáid 
a bheith ábhartha go háirithe má chuireann astaíochtaí 
den chineál sin le truailliú aeir i gceantair uirbeacha. 
D’fhéadfadh gealltanas chun fuinneamh inathnuaite a 
úsáid chun árthaí a luchtú a bheith ábhartha freisin.

An CNPM – Ár dtuairim:

An Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus 
Cumarsáide

Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
freagrach as beartas agus cláir thar roinnt réimsí a 
bhfuil tábhacht náisiúnta straitéiseach ag baint leo, lena 
n-áirítear beartas comhshaoil a fhorbairt chun cáilíocht 
aeir na hÉireann a chosaint agus a chaomhnú ar mhaith 
le chách. Is céim riachtanach é breithnithe cáilíochta aeir 
a chur san áireamh sa CNPM chun tuilleadh aitheantais 
a thabhairt do thábhacht na saincheisteanna cáilíochta 
aeir. Is sampla iontach é den dea-chleachtas maidir 
le breithnithe beartais tras-Rialtais a chomhtháthú 
fad a leanaimid ar aghaidh obair a dhéanamh chun ár 
gcaighdeáin cáilíochta aeir a choinneáil agus a fheabhsú.

5.8 An tAthrú Aeráide   
  

Beartais Phleanála

Beartas um an Athrú Aeráide 1

Ba cheart go léireodh tograí conas a dhéanfaidh siad:

• gan cur le hathruithe diúltacha ar ghnéithe fisiciúla 
an chósta;

• gnáthóga a chuireann cosaint tuile nó seirbhísí 
éiceachórais ceaptha carbóin ar fáil a fheabhsú, a 
athchóiriú nó a athchruthú, más féidir.

Sa chás go n-aithnítear tionchair shuntasacha 
dhiúltacha ar ghnáthóga a chuireann cosaint tuile nó 
seirbhísí éiceachórais ceaptha carbóin ar fáil, caithfear 
iad, in ord rogha agus i gcomhréir le riachtanais dlí:

a) a sheachaint;

b) a íoslaghdú;

c) a mhaolú.

d) mura féidir na tionchair shuntasacha dhiúltacha 
a mhaolú, ní mó an chúis le dul ar aghaidh a leagan 
amach.

Ba cheart an beartas seo a chur san áireamh mar chuid 
de mheasúnaithe reachtúla comhshaoil sa chás go 
mbíonn measúnuithe den chineál sin ag teastáil.
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Beartas um an Athrú Aeráide 2

Le haghaidh shaolré an togra, ní mór na hábhair seo a 
leanas a bhaineann leis an athrú aeráide a léiriú:

• astaíochtaí gás ceaptha teasa is dócha a ghinfear a 
mheas, idir dhíreach agus indíreach;

• bearta chun tacú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa 
a laghdú, más féidir;

• tionchar is dócha a bheidh ag éifeachtaí an 
athraithe aeráide ar an togra de bharr fachtóirí 
ar a n-áirítear ach gan a bheith teoranta dóibh; 
ardú leibhéal na farraige, aigéadú aigéin, athrú ar 
phátrúin aimsire; 

• bearta a chuimsítear chun maolú éifeachtaí an 
athraithe aeráide a chumasú;

• tionchar féideartha ar bhearta oiriúnaithe um 
an athrú aeráide a ghlactar sa limistéar cósta a 
bhaineann leis an togra agus/nó bearta maolaithe a 
ghlacann gníomhaíochtaí in aice láimhe;

• má aithnítear tionchar féideartha ar bhearta 
oiriúnaithe um an athrú aeráide a ghlactar sa 
limistéar cósta a bhaineann leis an togra agus/nó 
bearta maolaithe a ghlacann gníomhaíochtaí in aice 
láimhe, ní mór na tionchair sin, in ord rogha agus i 
gcomhréir le riachtanais dlí:

a) a sheachaint;

b) a íoslaghdú;

c) a mhaolú;

d) mura féidir na tionchair shuntasacha dhiúltacha 
a mhaolú, ní mó an chúis le dul ar aghaidh a leagan 
amach.

Príomhthagairtí
• An Plean Oiriúnaithe don Athrú Aeráide san Earnáil 

Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Bia Mara

• An Plean Oiriúnaithe um an Athrú Aeráide san Earnáil 
Bhithéagsúlachta

• An tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 
Ísealcharbóin, 2015

• An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus 
Forbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021

• Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019

• Oifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide

• Aeráid Éireann

• An Plean Oiriúnaithe um an Athrú Aeráide don Earnáil 
Bainistíochta Riosca Tuile

• Staidéar Straitéise um Chosaint Chósta Éireann

• Iniúchadh ar Bheartas agus Cleachtas Údarás Áitiúil 
um Chreimeadh Cósta

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• An Creat Náisiúnta Oiriúnaithe

• Plean Gníomhaithe Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
2017-2021

• An Plean Náisiúnta Maolaithe

Sea Cliffs, Shankill, Co Dublin - Íomhá le caoinchead ó Daniel Farrell and Ann Robinson - Coastmonkey
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Cúlra agus Comhthéacs
Breithnítear an t-athrú aeráide de réir dhá dhearcadh sa 
CNPM. Ar an gcéad dul síos, feictear conas is féidir le 
bearta faoin bplean cuidiú leis an athrú aeráide a mhaolú, 
agus ar an dara dul síos aithneofar na hathruithe nach 
mór a dhéanamh ar bhearta faoin bplean chun éifeachtaí 
an athraithe aeráide a chur san áireamh.

Tá an Rialtas tiomanta d’iomlán na n-astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú faoi 7% ar an meán gach bliain ó 
2021 go dtí 2030, arb ionann é sin agus laghdú 51% sa 
deich mbliana sin, agus tá sé tiomanta d’astaíochtaí glan-
nialachais a bhaint amach faoi 2050. Is príomhghné den 
tiomantas sin a bhaint amach ‘Cuspóir Náisiúnta Aeráide’ 
maidir le geilleagar atá neodrach ó thaobh díobháil 
aeráide de faoi 2050 ar a dhéanaí tríd an mBille um 
Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 
(Leasú). I measc bearta eile, bunaítear leis an mBille um 
Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 
(Leasú) córas buiséadaithe carbóin agus cuirtear trí 
bhuiséad cúig bliana san áireamh i ngach clár buiséid. 
Cinnfidh an Rialtas, trí chur chuige sainchomhairleachta, 
conas a chuirfear an buiséad carbóin i bhfeidhm thar 
na hearnálacha ábhartha, agus cá mhéad a chuirfidh 
gach earnáil leis in aon tréimhse cúig bliana trí 
uasteorainneacha astaíochtaí atá sannta don earnáil. 
Leagfar amach freisin gníomhartha do gach earnáil sa 
Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide is déanaí.

Mar a leagtar amach sa Chlár Rialtas reatha, tá an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ag ullmhú an 
chéad Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide eile. 
Leagfar amach ann na gníomhartha nach mór do gach 
Roinn Rialtais agus Comhlacht Poiblí a dhéanamh d’fhonn 
a chinntiú go gcomhlíonann Éire a gealltanais, lena 
n-áirítear spriocanna astaíochtaí 2030 a bhaint amach, 
ullmhúchán a dhéanamh le neodracht ó thaobh díobháil 
aeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, agus 
ar an mbealach sin ceannaire a dhéanamh d’Éirinn ó 
thaobh freagairt a dhéanamh don athrú aeráide. Mar an 
gcéanna leis an bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 
2019, leagfaidh an chéad Phlean Gníomhaithe ar son na 
hAeráide eile a fhoilseofar in 2021 béim láidir ar chur i 
bhfeidhm, lena n-áirítear gníomhartha ag a bhfuil tréimhsí 
am agus céimeanna sonracha a bheidh ag teastáil chun 
gach beart a bhaint amach, agus línte soiléire freagrachta 
a shannadh maidir le seachadadh. Déanfar eolas dó le 
próiseas comhchruthaitheachta ina mbeidh páirt ag gach 
Roinn agus Comhlacht Poiblí agus le cuir chuige ar éirigh 
leo i dtíortha eile, áit ar féidir cuir chuige den chineál sin 
a chur in oiriúint lena gcur i bhfeidhm in Éirinn. Mar chuid 
de, tabharfar faoi chomhoibriú fairsing leanúnach ar fud 
an Rialtais freisin agus rachfar i gcomhairliúchán leis an 
bpobal.

Soláthraítear leis an Acht um Ghníomhú Aeráide agus 
um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 an bonn reachtúil 
don chuspóir maidir leis an aistriú náisiúnta mar a 
leagtar amach sa dearcadh náisiúnta beartais. Mar a 
dhéantar foráil dó san Acht 2015, d’fhonn tabhairt faoin 
gcuspóir maidir leis an aistriú náisiúnta agus d’fhonn é 
a bhaint amach, ní mór don Aire Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide sraith Pleananna Náisiúnta Maolaithe 

(PNManna) comharbasacha agus Creataí Náisiúnta 
Maolaithe (CNManna) a ullmhú agus a chur isteach chuig 
an Rialtas. Foilsíodh an chéad PNM in Iúil 2017 agus 
an chéad CNM in Eanáir 2018. Sa Phlean Gníomhaithe 
ar son na hAeráide (2019) de chuid na hÉireann leagtar 
amach go gcuireann raon leathan gás ar a dtugtar gáis 
ceaptha teasa leis an athrú aeráide. Is iad na gáis ceaptha 
teasa is tábhachtaí dé-ocsaíd charbóin (CO2), meatán 
(CH4) agus ocsaíd níotrach (N2O).

Leagtar amach sa Phlean Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 
san Earnáil Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Bia Mara 
roinnt athruithe i limistéar muirí na hÉireann arb é an 
t-athrú aeráide is cúis leo, mar seo a leanas:

• Tá an méadú 0.6°C ar theocht dhromchla na farraige ó 
1994 gan fasach sa 150 bliain roimhe sin.

• Tháinig méadú 0.8 m ar airde toinn amach ó chósta 
thoir theas na hÉireann.

• Tugann breathnóireacht satailíte le fios gur tháinig 
méadú ar leibhéal farraige na hÉireann faoi thart ar 
4-6 cm ó go luath sna 1990idí.

• Tháinig méadú suntasach ar aigéadacht aigéin in uisce 
fo-dhromchla agus uiscí doimhne amach ón gcósta 
thart ar Éirinn idir 1991 agus 2010.

• Fíteaplanctón – ardú ar líon na ndiatóm agus na 
ndinea-lascnaideach thart ar chósta na hÉireann ó 
1998.

• Méadú ar speicis uisce the Calanus spp agus speicis 
gheilitíneacha zóplanctóin le blianta beaga anuas.

• Méadú ar líon na speiceas éisc mhuirí uisce the in 
uiscí na hÉireann agus líon níos airde speiceas éisc 
andúchasach a fheictear.

• Laghdú ar dhaonraí bradán, breac agus eascann ó na 
1980idí, a d’fhéadfadh athrú aeráide agus aigéin a 
bheith ina chúis leis.

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaithe Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht 2017-2021 gurb é an t-athrú aeráide 
agus aigéadú aigéin bagairtí suntasacha don timpeallacht 
mhuirí agus féadfaidh siad éifeachtaí brúnna eile a 
athrú agus éascaíocht a dhéanamh ar speicis ionracha 
a bhunú agus a scaipeadh tuilleadh. Aithnítear sa 
Phlean Oiriúnaithe um an Athrú Aeráide san Earnáil 
Bhithéagsúlachta tionchair an athraithe aeráide ar 
bhithéagsúlacht na hÉireann a breathnaíodh agus a 
tuaradh, agus aithníodh ceithre chatagóir ghinearálta: 

• Athruithe ar fheineolaíocht (cathain a tharlaíonn 
imeachtaí saolré); 

• Athruithe ar raon geografach na speiceas;

• Méadú ar dhíghrádú na ngnáthóg agus na n-athruithe 
ar phróisis éiceachórais; agus

• Méadú ar líon na speiceas ionrach. 

Tagraíonn aigéadú aigéin d’athruithe ar cheimic uisce 
na mara de bharr athruithe ar thiúchan CO2 tuaslagtha 
antrapaigineach (astaithe ag daoine) a thógtar isteach ón 
atmaisféar. Tháinig méadú 26% ar aigéadacht aigéin ó bhí 
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an ré réamhthionsclaíoch ann (UNESCO), agus tuartar 
go dtiocfaidh méadú 170% air roimh 2100 má leanann 
astaíochtaí CO2 ó dhaoine ar aghaidh ag an ráta reatha 
((IOC-UNESCO, 2015; IPCC, 2013). De réir na conaire 
reatha maidir le hastaíochtaí CO2, is dócha go dtiocfaidh 
athruithe suntasacha ar ár n-éiceachórais mhuirí de bharr 
téimh agus aigéadaithe.

Bíonn sé níos deacra do roinnt orgánach a chailcíonn 
sliogáin carbónáite cailciam agus struchtúir tacaíochta 
a fhoirmiú mar gheall ar aigéadú nó ar laghdú ar pH. 
Baineann freagairtí na n-orgánach muirí go sonrach 
leis an speiceas ach san áireamh tá cailciú laghdaithe, 
rátaí laghdaithe athchóirithe agus struchtúir lagaithe 
cailcithe in orgánaigh a chailcíonn cosúil le coiréil, 
moilisc agus crústaigh. Tá ról tábhachtach ag tionscal 
dobharshaothraithe sliogéisc na hÉireann i ngeilleagar 
cósta na hÉireann. Féadfaidh sliogéisc shaothraithe atá 
tábhachtach ó thaobh tráchtála de, cosúil le diúilicíní 
agus oisrí, a bheith i mbaol de bharr aigéadú aigéin agus 
méadú ar theochtaí aigéin.

Is éard is coiréil fuaruisce ann struchtúir sceire 
domhainfharraige a thacaíonn le bithéagsúlacht shaibhir 
atá ríthábhachtach d’iascaigh ach atá go háirithe 
leochaileach ó thaobh aigéadú aigéin. Tá raon leathan 
na struchtúr sin san Umar Rocal ag idirghníomhú le 
raon réimsí uisce feadh imeall ilchríochach na hÉireann. 
Cuireann na limistéir Banc Rocal agus Banc Porcupine 
saotharlann nádúrtha ar fáil chun staidéar a dhéanamh 
ar éifeachtaí an agéadaithe aigéin ar éiceachórais choiréil 
domhainfharraige.

I measc na n-athruithe a bhfuiltear ag súil leo roimh 
lár na haoise a bhfuil gá le cinnte a dhéanamh ina leith 
go mbíonn céimeanna oiriúnaithe san áireamh leis an 
ngníomhaíocht bheartaithe sa limistéar muirí tá:

• Laghdú ar mhinicíocht na stoirmeacha a théann 
i bhfeidhm ar Éirinn agus méadú ar dhéine na 
stoirmeacha agus ar an riosca go ndéanfar damáiste 
(GCC, 2015);

• Méadú ar mhinicíocht na n-imeachtaí borrtha stoirme 
timpeall chósta na hÉireann (GCC, 2009);

• Méadú dóchúil ar airde tonnta as cuimse sa chuid is 
mó de na réigiúin (GCC, 2009);

• Téamh leanúnach uisce Éireann atá comhsheasmhach 
le réamh-mheastacháin dhomhanda aigéin (GCC, 
2017);

• Athruithe ar theochtaí fionnuisce, oscaigin 
thuaslagtha agus sruthanna aibhneacha agus tionchair 
dhiúltacha fhéideartha ar fhás agus marthanas éisc 
agus iarmhairtí ar inbhir (Met Éireann, 2013); agus

• Méadú leanúnach ar leibhéil farraige ar aon dul le 
réamh-mheastacháin dhomhanda (GCC, 2017).

Is sampla den tionchar a bhíonn ag athruithe den chineál 
sin ar ghníomhaíochtaí muirí, meastar go ndéanfar 
damáiste d’árthaí agus infreastruchtúr mar gheall ar 
déine mhéadaithe na stoirmeacha agus minicíocht na 
n-imeachtaí borrtha stoirme, lena n-áirítear caillteanas 
trealaimh san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe 
intíre agus cósta, cosúil le potaí portán/gliomach, tristéil 
oisrí, etc. Bheadh ar an gcabhlach iascaigh a mbáid a 
fheistiú ar feadh tréimhsí fada agus tiocfaidh laghdú 
ar an iarracht bliantúil éifeachtach iascaigh dá bharr. 
Bheadh tionchair aige sin ar shláinte agus sábháilteacht 
mar gheall ar an riosca méadaithe a bhaineann le hobair 
ar muir agus agus ar an gcósta i ndálaí níos dúshlánaí.

Tá feidhmeanna agus freagrachtaí ag Oifig na nOibreacha 
Poiblí (OOP) maidir le cosaint chósta agus tuile cósta. Is é 
a bpríomhról sa réimse sin:

• Tabhairt faoi mheasúnuithe riosca a bhaineann le 
tuile riosca agus creimeadh cósta ag suíomhanna 
roghnaithe cósta agus úsáid á baint as teicneolaíochtaí 
agus modheolaíochta nuálacha;

• Seirbhís chomhairleach a sholáthar maidir le tuile 
cósta agus creimeadh cósta chun tacú le cláir 
mhaoinithe bhliantúla um chosaint chósta a ullmhú, an 
clár Measúnaithe agus Bainistithe Priacail do Limistéar 

Poolbeg Lighthouse, Co. Dublin during Storm Ciara (Feb 2020) - Íomhá le caoinchead ó Peter Gaynor
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Tuilte (CFRAM), agus chun eolas a dhéanamh 
d’fhorbairt beartais níos leithne; agus

• Scéimeanna cosanta cósta a tógadh faoin Acht um 
Chosaint an Chósta, 1963, a choinneáil.

In 2019, d’fhoilsigh an OOP an Plean Oiriúnaithe um 
an Athrú Aeráide don Earnáil Bainistíochta Riosca 
Tuile. Chuir an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta agus Oifig na nOibreacha Poiblí Grúpa 
Stiúrtha um Straitéis Náisiúnta Bainistithe Athraithe 
Cósta ar bun atá ag breithniú straitéis athraithe cósta 
atá comhtháite a fhorbairt don Rialtas ar fad. Rachaidh 
an tionscnamh sin, a athróidh de réir a chéile in imeacht 
ama, agus na tionscnaimh lena mbaineann, i bhfeidhm ar 
ról an CNPM i dtaca le hathrú cósta amach anseo.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá príomhról ceannaireachta ag Rialtas Áitiúil i dtaca le 
hoiriúnú don athrú aeráide. De réir an Chreata Náisiúnta 
Oiriúnaithe, d’fhorbair gach údarás áitiúil ar a bhfuil 
freagrachtaí cósta a straitéis oiriúnaithe féin. Cheadaigh 
a gComhairlí na straitéisí oiriúnaithe údaráis áitiúil sin in 
2019, agus is gníomh de chuid Phlean Gníomhaithe ar 
son na hAeráide 2019 é cur i bhfeidhm na straitéisí sin. 
Ba cheart go ndéanfaí eolas do bhearta ag na straitéisí 
a d’fhorbair údaráis áitiúla cois cósta, chomh maith le 
Straitéisí Réigiúnacha Spásúlachta agus Eacnamaíochta, 
agus go ndéanfaí comhairliúchán le húdaráis ábhartha 
de réir mar is gá. Ba cheart dul i gcomhairle freisin leis na 
hOifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide, 
arna bhunú ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide in 2018, ag féachaint don sainchúram atá 
orthu a chinntiú go mbíonn pleanáil áitiúil agus pleanáil 
oiriúnaithe earnála ag teacht le chéile. Bunaithe ar an 
obair a rinne an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus 
Cathrach, d’fhorbair Ionad MaREI, in éineacht leis an 
Institiúid Taighde Comhshaoil atá lonnaithe i gColáiste 
na hOllscoile, Corcaigh, an tIniúchadh ar Bheartas agus 
Cleachtas Údarás Áitiúil um Chreimeadh Cósta in 2017.

Ós rud é go mbeidh tionchar ag an athrú aeráide ar 
ghníomhairí agus ar earnálacha éagsúla, caithfidh an 
próiseas oiriúnaithe a bheith oscailte, trédhearcach agus 
ionchuimsitheach, agus ní mór na páirtithe leasmhara 
ábhartha a chur san áireamh. Tá raon leatha creatlacha 
agus uirlisí pleanála oiriúnaithe ar fáil le héascaíocht a 
dhéanamh ar phleanáil le haghaidh oiriúnaithe don athrú 
aeráid. Go ginearálta, tá na creatlacha agus uirlisí atá ar 
fáil bunaithe ar roinnt príomhchéimeanna, lena n-áirítear: 
cuspóirí a shainiú; measúnú riosca; scrúdú ar roghanna 
oiriúnaithe; agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt, a chur 
i bhfeidhm agus a mhonatóiriú.

Tá an timpeallacht chósta ag athrú i gcónaí. Baineann 
athrú cósta go príomha le creimeadh cósta agus 
fuilleamh. Meastar go dtiocfaidh athrú ar phátrúin maidir 
le borradh stoirme, ardú leibhéal na farraige agus tuilte 
mar gheall ar an athrú aeráide, agus d’fhéadfadh na 
fachtóirí sin go léir tionchar a imirt ar athrú cósta. Agus 
bearta á n-aithint maidir le tograí agus athrú cósta, ba 

cheart na tuarascálacha, straitéisí agus beartais is déanaí 
a chuir OOP ar fáil a chur san áireamh, chom mhaith le 
hábhar ábhartha atá ar fáil trí Chomhlachtaí Poiblí cosúil 
le húdaráis áitiúla.

Ba cheart do thograí léiriú gur breithníodh éifeachtaí an 
athraithe aeráide, agus go bhfuil siad athléimneach i leith 
na n-éifeachtaí sin, le haghaidh na bpleananna beartaithe 
saolré. Agus aitheantas á thabhairt do nádúr seasta an 
athraithe, ba cheart an athléimneacht a léiriú bunaithe ar 
an bhfianaise is fearr atá ar fáil, réamh-mheastacháin san 
áireamh, tráth fhorbairt an togra. I gcás tograí ar dócha 
go mbeidh siad i mbaol de bharr an athraithe aeráide 
agus nach n-áirítear leo bearta cuí maolaithe chun iad a 
dhéanamh athléimneach, ba cheart dóibh bearta reatha 
a aithint cosúil le cosaintí tuile, agus athléimneacht a 
chur ar fáil i leith aon tionchair dhiúltacha a bheidh ag an 
athrú aeráide.

Ar aon dul leis an bPlean Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 
san Earnáil Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Bia Mara, 
déan cinnte de go gcuirtear tionchair an athraithe 
aeráide san áireamh nuair a dhéantar measúnú ar 
iarratais ar mhaoiniú poiblí maidir le bia mara, cosúil le 
hardú leibhéal na farraige, airde tonnta níos airde, fórsaí 
stoirme agus borradh stoirme.

Is é ionchur díreach na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an méadú a bhfuil an togra féin ina chúis leis. Is é ionchur 
indíreach na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa an méadú a 
bhfuil gníomhaíochtaí eile a thionscnaíonn an togra ina 
gcúis leis, mar shampla togra a éilíonn ar longa bealach 
farraige níos faide a thógáil a bheidh ina chúis le húsáid 
bhreosla níos airde agus na gáis ceaptha teasa lena 
mbaineann.

Agus an t-ionchur do gháis ceaptha teasa ar feadh 
shaolré an togra á bhreithniú, idir dhíreach agus 
indíreach, agus laghduithe á n-iarraidh, ba cheart go 
mbeadh an méid seo a leanas cuí i dtaca le hastaíochtaí 
indíreacha:

• Is sampla de sheachaint é cead rochtana gan srian a 
chur ar fáil le linn a bhforbartha, nach mbeidh méadú 
ar astaíochtaí dá bharr;

• Is sampla d’íoslaghdú é breithniú a dhéanamh ar 
rochtain tríd an bhforbairt a cheadú ach gan an 
rochtain sin a chur ar fáil ag amanna áirithe ar an 
mbealach céanna; agus

• Is sampla de mhaolú é na hastaíochtaí a chúiteamh trí 
mhodhanna atá ar fáil nó gléasanna / teicneolaíocht 
a chur ar fáil chun astaíochtaí a laghdú, cosúil le turas 
gaile mall, dearadh cabhlach a optamú, optamúchán 
lián, aisghabháil teasa dramhaíola, stóráil fuinnimh a 
úsáideann cadhnraí nó soláthar leictreachais ar thaobh 
an chladaigh nó breoslaí ina bhfuil níos lú carbóin.

Mar a leagtar amach in áiteanna eile sa CNPM seo, sna 
caibidlí Bithéagsúlacht agus Láithreáin Chosanta Mhuirí 
san áireamh, tá sé ríthábhachtach gnáthóga agus speicis 
chósta a chosaint mar gheall ar an mbrú níos mó atá ar 
na hacmhainní sin – agus is dócha go ndéanfar an brú sin 
níos measa de bharr thionchair an athraithe aeráide. Ba 
cheart aird chuí a thabhairt freisin ar chinnte a dhéanamh 
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de nach mbainfear tograí an bonn ó athléimneacht na 
ngnáthóg agus na speiceas i leith dul in oiriúint don athrú 
aeráide. Mar shampla, beidh dúshláin roimh ghnáthóga 
cósta ó thaobh méadú nó laghdú a dhéanamh de réir 
mar is gá, mar gheall ar bhrúnna a bhaineann le plódú 
cósta. D’fhéadfaí go mbeidís i mbaol mar gheall ar 
thionchair mheasta an athraithe aeráide a bheidh ann 
de bharr stoirmeacha níos láidre agus ardú ar leibhéal 
na farraige agus leibhéal níos mó báistí a d’fhéadfadh a 
bheith ina chúis le lódáil dríodair. Caithfidh tograí a léiriú 
gur breithníodh an fhianaise is fearr atá ar fáil agus gur 
aithníodh tionchair shuntasacha dhiúltacha ar ghnáthóga 
a chuireann cosaint tuile nó seirbhísí éiceachórais 
ceaptha carbóin ar fáil, dríodar san áireamh. Ba cheart do 
thograí gnáthóga sa gharchomharsanacht a aithint agus a 
shainiú agus a shocrú cibé acu an gcuireann na gnáthóga 
sin seirbhísí ceaptha carbóin nó seirbhísí cosanta tuile ar 
fáil.

Caithfidh tograí a léiriú go ndéanfaidh siad tionchar 
suntasach diúltach ar ghnáthóga, dríodar san áireamh, a 
chuireann seirbhísí éiceachórais cosanta tuile nó ceaptha 
carbóin ar fáil, in ord rogha, a sheachaint, a íoslaghdú 
nó a mhaolú. Ba cheart úsáid a bhaint as an eolaíocht 
is fearr atá ar fáil maidir leis na tionchair dhiúltacha 
shuntasacha a shainiú le haghaidh togra ar leith. Má 
éilítear ar thograí measúnachtaí eile / lena mbaineann 
a dhéanamh, cosúil le Tuarascáil maidir le Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (TMTT) a chur le chéile, ba 
cheart comhlíonadh na mbeartas Athraithe Aeráide 
CNPM a chomhtháthú sa phróiseas / sna próisis sin, 
de réir mar is cuí. Taobh amuigh de na fachtóirí sin, ba 
cheart do thograí agus Comhlachtaí Poiblí an fhianaise is 
fearr atá ar fáil a úsáid agus, nuair atá bearnaí eolais ann, 
breithniú saineolaíoch. I measc na mbealaí chun freagairt 
a dhéanamh do thionchair dhiúltacha shuntasacha a 
aithníodh, tá:

• tionchar a sheachaint – trí úsáid a bhaint as 
suíomhanna eile;

• tionchar a íoslaghdú – méid na struchtúr nó an méid 
ama a mhaireann an obair a íoslaghdú chun cinnte a 
dhéanamh de gur féidir próisis nádúrtha leanúint ar 
aghaidh; agus

• tionchar a mhaolú – dearadh nuálach 
innealtóireachta, seachaint dríodair chun caillteanas 
dríodair a sheachaint, nó laghduithe ar mhéid agus 
raon foriomlán an tionscadail.

An CNPM – Ár dtuairim:

Institiúid 
Teicneolaíochta Phort 
Láirge

Déanann Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge taighde 
ardleibhéil a dhíríonn ar stádas éiceolaíoch ár n-uiscí 
muirí a choinneáil agus a fheabhsú. Tá oiriúnú don athrú 
aeráide an-tábhachtach maidir le hinbhuanaitheacht 
na micreathionscal réigiúnach atá bunaithe ar 
thurasóireacht, dobharshaothrú agus iascach. 
Forbraíonn an tionscadal STREAM teicneolaíochtaí 
ardleibhéil braiteora agus cumarsáide agus cuireann 
sé i bhfeidhm iad chun straitéis chuimsitheach 
mhonatóireachta a chruthú don réigiún. Trí chomhoibriú 
go dlúth le páirtithe leasmhara réigiúnacha, forbraíonn 
ár dtaighde uirlisí um oiriúnú don athrú aeráide chun 
tacú le pobail chósta a bhraitheann ar dhea-stádas 
comhshaoil ár n-uiscí muirí. Tá ríméad orainn a fheiceáil 
go mbeidh aghaidh á tabhairt ar ábhair imní maidir leis 
an gcomhshaol a bhaineann le pobail chósta sa CNPM 
faoin gcatagóir Iascaigh.

Seacliffs, Inishturk, Co. Mayo – Íomhá le caoinchead ó Mikkel Andersen
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Cuspóirí
• Forbairt inbhuanaithe de gheilleagar aigéin faoi bhláth 

a chur chun cinn.

• Forbairt pobal tuaithe cósta agus oileáin atá bríomhar, 
inrochtana agus inbhuanaithe a chur chun cinn.

• Tacaíocht a thabhairt chun acmhainneacht na 
n-acmhainní muirí a fhíorú ar bhealach comhtháite 
agus aghaidh a thabhairt ar an idirghníomhaíocht 
idir leasanna éagsúla ar bhealach cóir cothrom 
trédhearcach, iad siúd atá fostaithe san earnáil mhuirí 
san áireamh.

Príomhthagairtí
• Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan – Plean Muirí 

Comhtháite d’Éirinn (HOOW)

• Geilleagar Aigéin na hÉireann (Meitheamh 2019)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

Cúlra agus Comhthéacs
Bunaíodh dhá sprioc gheilleagrach uileghabhálach le 
HOOW:

• luach ár saibhris aigéin a mhéadú faoi dhó go 2.4% de 
OTI faoi 2030, agus

• láimhdeachas ónár ngeilleagar aigéin a mhéadú chun 
go mbeidh sé os cionn €6.4bn faoi 2020.

De réir ‘Geilleagar Aigéin na hÉireann’, an t-athbhreithniú 
is déanaí ar gheilleagar aigéin na hÉireann a d’fhoilsigh 
Aonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha na 
Mara in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i Meitheamh 
2019 gurbh ionann láimhdeachas gheilleagar aigéin 
na hÉireann in 2018 agus €6.2 billiún. B’ionann an 
t-ionchur díreach eacnamaíoch, mar a thomhaistear 
le Ollbhreisluach (OTI)8, agus €2.2 billiún nó 1.1% 
de Cuireann geilleagar aigéin na hÉireann fostaíocht 
dhíreach arb ionann agus 34,132 duine i dtéarmaí 
coibhéis lánaimseartha é. I gcomparáid le 2016, tháinig 
méadú 13% ar láimhdeachas in 2018, chomh maith 
le méadú 11% ar Ollbhreisluach agus méadú 13% ar 
fhostaíocht.

Tábla 6: Geilleagar Aigéin na hÉireann – Dul Chun 
Cinn i dtreo Spriocanna HOOW (Bunaithe ar shonraí 
ó ‘Geilleagar Aigéin na hÉireann’ (SEMRU, Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh))

Bonnlíne 
2007

Stádas 
2018

Sprioc 
HOOW

% de OTI 1.2% 2.0% 2.4% (2030)

Láimhdeachas €3.4bn €6.2bn €6.4bn 
(2020)

B’ionann Ollbhreisluach indíreach a gineadh ó 
ghníomhaíocht mhuirí in Éirinn in 2018 agus €1.96 
billiún, agus b’ionann Ollbhreisluach iomlán (díreach agus 
indíreach) agus €4.19 billiún, arbh ionann é sin agus 2% 
de OTI. 

D’fhéadfadh forbairt inbhuanaithe agus úsáid acmhainní 
muirí tairbhí eacnamaíochta iomadúla a chur ar fáil 
ar leibhéal an phobail, ar leibhéal réigiúnach agus ar 
leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear fás geilleagrach, forbairt 
scileanna, fostaíocht, leibhéil daonra a choinneáil nó a 
mhéadú, agus deiseanna infheistíochta agus trádála. 

Ba cheart freisin na deiseanna a fhéadfaidh dul chun 
tairbhe inbhuanaitheacht na bpobal tuaithe cósta agus 
oileáin a chur san áireamh, cruthú fostaíochta agus / nó 
oiliúint san áireamh, cibé acu an fostaíocht dhíreach nó 
fostaíocht trí thionscadail slabhra soláthair í. 

Geilleagar – Geilleagar 
Muirí Faoi Bhláth06

Tábla 5: Geilleagar Aigéin na hÉireann – Príomhfhigiúirí agus Treochtaí, 2014, 2016 agus 2018

2014 2016 % Athrú 2 
014-2016

2018 % Athrú  
2016-2018

Oll-bhreisluach €1.49 billiún €2.00 billiún 33% €2.23 billiún 11%

% OTI 0.9%_OTI 0.9%_OTI 1.1%_OTI

Láimhdeachas €4.65 billiún €5.52 billiún 18% €6.23 billiún 13%

Fostaíocht 27,391 FTE 30,208 FTE 10% 34,132 FTE 13%
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https://www.ouroceanwealth.ie/sites/default/files/sites/default/files/Publications/2012/HarnessingOurOceanWealthReport.pdf
https://www.ouroceanwealth.ie/sites/default/files/sites/default/files/Publications/2012/HarnessingOurOceanWealthReport.pdf
https://www.nuigalway.ie/media/researchsites/semru/files/Online_Irelands-Ocean-Economy-Report_for-web_final.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/3e262-marine-planning-policy-statement/


Beartais Phleanála 
Baineann Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí maidir le Cómhaireachtáil agus Infreastruchtúr le cuspóirí 
eacnamaíochta. Cé nach bhfuil ach dhá bheartas eacnamaíochta sa mhír seo, ba cheart tabhairt faoi deara go gcuireann 
Beartais Earnála Pleanála Muirí leo, a bhfuil an chuid is mó díobh dírithe ar chuspóirí eacnamaíochta a bhaint amach.

Loading wind turbine components at Shannon Foynes Port - Images courtesy of Shannon Foynes Port Company

Aerial view of Dublin Port - Íomhá le caoinchead ó Dublin Port Company
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6.1 Cómhaireachtáil    

Cuspóir
• Chun úsáid éifeachtach an spáis a spreagadh chun 

tacú le gníomhaíocht gheilleagrach inbhuanaithe 
sa lá atá inniu ann agus an t-am atá le teacht trí 
chómhaireachtáil, coinbhleachtaí a mhaolú agus lorg 
na dtograí a íoslaghdú.

Beartas Pleanála

Beartas Cómhaireachtála 1

Ba cheart do thograí léiriú gur breithníodh conas a 
bharrfheabhsóidh úsáid an spáis, lena n-áirítear trí 
dheiseanna cómhaireachtála agus comhoibrithe le 
gníomhaíochtaí eile a bhreithniú, agus feabhas a chur 
ar ghníomhaíochtaí eile más cuí.

Mura féidir le tograí tionchair dhiúltacha shuntasacha 
(díshocrú san áireamh) ar ghníomhaíochtaí eile a 
sheachaint, ní mór dóibh, in ord rogha: 

tionchair dhiúltacha shuntasacha a íoslaghdú, 

tionchair dhiúltacha shuntasacha a mhaolú, nó 

mura féidir na tionchair shuntasacha dhiúltacha a 
mhaolú, ba cheart do thograí leagan amach an chúis 
le dul ar aghaidh.

Cúlra agus Comhthéacs
Le pleanáil mhuirí déantar iarracht spás a bhainistiú 
agus a dháileadh ar bhealach a íoslaghdaíonn 
coinbhleachtaí i measc gníomhaíochtaí daonna, chomh 
maith le coinbhleachtaí idir gníomhaíochtaí daonna 
agus an dúlra. Más féidir, uasmhéadaíonn pleanáil 
mhuirí comhoiriúnacht i measc úsáideoirí. Is sprioc 
thábhachtach agus toradh beartaithe na pleanála muirí é 

idirghníomhaíochtaí a bhainistiú chun comhoiriúnacht a 
fheabhsú agus coinbhleachtaí a laghdú.

Is ceisteanna tábhachtacha iad spás agus am araon. Tá 
roinnt codanna den limistéar muirí níos gnóthaí ná a 
chéile, ó thaobh na héiceolaíochta agus an gheilleagair 
de. Dáiltear speicis, gnáthóga, daonra, acmhainní agus 
lánaí loingseoireachta in áiteanna éagsúla agus in amanna 
éagsúla. Chun go n-éireoidh le pleanáil agus bainistíocht 
mhuirí, ní mór tuiscint a fháil ar conas a oibrítear 
le héagsúlacht spásúil agus ama na leasanna agus 
gníomhaíochtaí muirí. Is cuid thábhachtach de phleanáil 
mhuirí é tuiscint a fháil ar dháileadh spásúil agus ar 
dháileadh ama agus iad a mhapáil.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tacaíonn an beartas sin le húsáid bharrmhaith an 
spáis atá ar fáil, agus le breithniú a dhéanamh ar 
idirghníomhaíocht tograí le gníomhaíochtaí eile, idir 
ghníomhaíochtaí reatha agus ghníomhaíochtaí pleanáilte. 

Is éard is cómhaireachtáil ann iliomad forbairtí, 
gníomhaíochtaí nó úsáidí atá ann in éineacht le chéile 
nó gar dá chéile sa limistéar céanna agus/nó ag an 
am céanna. D’fhonn spás atá ar fáil a bhainistiú go 
héifeachtach agus tairbhí eacnamaíochta, sóisialta 
agus comhshaoil na rochtana air a uasmhéadú, is gá 
lorg na dtograí a íoslaghdú agus cómhaireachtáil na 
ngníomhaíochtaí a bhreithniú más féidir. Dá bharr sin 
beifear in ann leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí 
agus/nó iad a fhás, coinbhleacht a íoslaghdú, agus 
aidhmeanna beartais áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, 
forbairt eacnamaíochta san áireamh, a bhaint amach. 
Tá sé sin tábhachtach ach go háirithe i limistéir atá gar 
don chósta áit a bhfuil uaillmhianta ag go leor áiteanna 
gnóthacha fás a thuilleadh. Ba cheart spreagadh a 
thabhairt do thionscnaimh a éascaíonn agus a thacaíonn 

Container Ship entering Port of Cork - Íomhá le caoinchead ó Port of Cork
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le cnuasú ar mhaithe le nuálaíocht agus fiontraíocht 
mhuirí, a ailíníonn ‘fás gorm’ le húsáid inbhuanaithe na 
n-acmhainní comhroinnte muirí, ach ba cheart aird a 
thabhairt ar an ngá le héifeachtaí carnacha diúltacha a 
sheachaint. 

Mura mbainistítear fás forbartha agus gníomhaíochtaí 
ar bhealach éifeachtach, d’fhéadfaí an cháilíocht 
chomhshaoil a dhíghrádú agus teorainn a chur le fás na 
ngníomhaíochtaí a bhraitheann ar thimpeallacht mhuirí 
ar ardchaighdeán. D’fhéadfadh fás neamhbhainistithe 
tionscal nua nó tionscal atá ag teacht chun cinn a 
bhrú amach mura gcuirtear dóthain spáis ar fáil le 
haghaidh gníomhaíochtaí den chineál sin. Aithníonn 
an chuid deiridh de bheartas 1 an gá chun an chúis le 
dul ar aghaidh a leagan amach áit nach féidir tionchair 
dhiúltacha shuntasacha, cosúil le díshocrú, a íoslaghdú 
nó a mhaolú. Má tá sé sin ag teastáil, ba cheart go leagfaí 
amach sa réasúnaíocht ábhair a n-áiríonn leo: 

• ábhair a bhaineann le léiriú ar conas a d’fhéadfadh 
optamúchán spáis a bhaint amach;

• na bearta atá molta chun aon tionchar suntasach 
diúltach a íoslaghdú agus a mhaolú (mura féidir 
céimeanna den chineál sin a thógáil, cur síos ar cén 
fáth nach féidir);

• cén fáth ar cheart dul ar aghaidh le togra i bhfianaise 
an tionchair fhéideartha a leagan amach.

Má éilítear ar thionscadal measúnachtaí eile/lena 
mbaineann a dhéanamh, cosúil le Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (MTT) a dhéanamh, ba cheart comhlíonadh 
an bheartais sin a chomhtháthú sa phróiseas/sna próisis 
sin.

Tá spás riachtanach chun go mbeidh gníomhaíochtaí 
in ann feidhmiú, mar shampla, bíonn spás ag teastáil ó 
loingseoireacht le haghaidh iompair agus ancaireachta 
agus bíonn rochtain ar thailte ag teastáil ó iascach. 
Oibríonn roinnt gníomhaíochtaí sa spás céanna, cosúil 
le gníomhaíochtaí fóillíochta i láithreán faoi chosaint 
(ag brath ar na cuspóirí láithreáin). Bíonn úsáid eisiach 
shealadach nó fhadtéarmach i limistéar ar leith ag 
teastáil ó ghníomhaíochtaí eile, mar shampla ar mhaithe 
le sábháilteacht loingseoireachta. Agus breithniú á 
dhéanamh ar chómhaireachtáil, is féidir cumarsáid 
struchtúrtha idir na húsáideoirí ábhartha muirí a úsáid 
chun deiseanna agus dúshláin a thagann as úsáid 
chomhroinnte an limistéir mhuirí a aithint agus a chur 
san áireamh. Ba cheart cumarsáid den chineál sin a úsáid 
chun tuiscint níos fearr a fháil ar úsáideoirí muirí eile agus 
ceisteanna lena mbaineann, lena n-áirítear pátrúin am na 
húsáide, agus is féidir iad a mhapáil ansin chun eolas a 
dhéanamh do thograí.

Anuas ar bhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
reatha agus ar dhálaí reatha, is próiseas 
réamhbhreathnaitheach é pleanáil mhuirí a dhéanann 
iarracht éilimh ar spás amach anseo a chumasú bunaithe 
ar bheartais, pleananna agus gníomhartha a bheidh i 
bhfeidhm thar shaolré an phlean mhuirí. I dtaca leis 
sin, is modh fiúntach le haghaidh pleanáil a dhéanamh 
i leith cómhaireachtáil agus comhoibriú éifeachtach le 

húsáideoirí eile é pleananna agus straitéisí Náisiúnta, 
Réigiúnacha agus Áitiúla a fhorbairt. 

Féadfar go mbeidh na tascanna seo a leanas i gceist le 
dálaí amach anseo a shainiú agus a anailísiú:

• Treochtaí reatha maidir leis na riachtanais spásúla 
agus ama a bhaineann le húsáidí daonna reatha a 
réamh-mheas:

• Riachtanais spásúla agus ama le haghaidh éilimh nua 
ar spás a mheas;

• Breithniú a dhéanamh ar limistéir atá ar fáil lena 
n-úsáid nó lena bhforbairt agus limistéir a bhfuil 
cosaint speisialta ag teastáil ina leith.

Ba cheart go ndéanfaí eolas do chómhaireachtáil idir 
gníomhaíochtaí sa limistéar muirí. Soláthraíonn an 
CNPM creat beartais lenar féidir teagmháil a dhéanamh 
le páirtithe atá ábhartha do chineál, scála, suíomh agus 
am sonrach na dtograí. Go háirithe, leagann beartais sna 
caibidlí seo a leanas den CNPM na próisis/breithnithe 
áirithe atá ábhartha don chomhairliúchán:

• Gnéithe Trasteorann

• Cosaint agus Slándáil

• Fuinneamh – Foinsí Inathnuaite Amach ón gCósta 
Fuinneamh

• Iascach

• Calafoirt, Cuanta agus Loingseoireacht

Anuas ar bhreithniú a dhéanamh ar an CNPM maidir le 
riachtanais chomhairliúcháin atá ábhartha don togra a 
bhunú, is dócha go mbeidh comhairliúchán ag teastáil 
mar chuid de phróisis reachtúla chinnteoireachta. Mar 
chuid den na próisis sin, breithneofar saincheisteanna a 
aithint le linn comhairliúcháin, conas ar tugadh aghaidh 
orthu, torthaí deiridh an phróisis comhairliúcháin sin, 
agus aon mheasúnuithe lena mbaineann atá ag teastáil le 
haghaidh forbairtí sonracha. Ba cheart comhairliúchán a 
phleanáil ar bhealach éifeachtúil agus aird a thabhairt ar 
na próisis ar fad atá ag teastáil agus torthaí a bhaineann 
le comhairliúchán atá ábhartha do thogra. 
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An CNPM – Ár dtuairim:

Ionad Bryden, Institiúid 
Teicneolaíochta Leitir 
Ceanainn

Is ionad taighde trasteorann a dhíríonn ar thionscal 
é Ionad Bryden in Institiúid Teicneolaíochta Leitir 
Ceanainn le haghaidh cúrsaí muirí ardleibhéil agus 
bithfhuinnimh, tacaíonn sé leis an aistriú fuinnimh glas/
gorm. Is príomhshainchúram an Ionaid é cómhaireachtáil 
leis an bpobal áitiúil, páirtithe leasmhara agus earnáil 
na tionsclaíochta chun fás inbhuanaithe geilleagrach a 
éascú. Soláthraíonn an próiseas pleanála fo-náisiúnta 
CNPM deis chun tacú le Bainistiú Comhtháite an 
Chreasa Cósta trína nglacann an pobal áitiúil agus 
páirtithe leasmhara páirt ghníomhach sa phróiseas 
pleanála; tá Ionad Bryden in Institiúid Teicneolaíochta 
Leitir Ceanainn réidh ó thaobh straitéise de agus tá 
na hacmhainní aige chun an t-aistriú sin a éascú, go 
háirithe mar gheall ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir 
pháirtithe leasmhara sa Thiar Thuaidh.

6.2 Infreastruchtúr    

Beartas Pleanála

Beartas Bonneagair 1

Ba cheart go dtacófaí le bonneagar cuí ar talamh a 
dhéanann éascaíocht ar ghníomhaíocht mhuirí (agus a 
mhalairt). Ba cheart go dtacófaí le tograí le haghaidh 
bonneagar cuí a dhéanann éascaíocht ar éagsúlú nó 
athnuachan na dtionscal muirí.

Príomhthagairtí
• An Creat Pleanála Náisiúnta

Cúlra agus Comhthéacs
Tá infreastruchtúr ar tír ríthábhachtach chun tairbhí 
eacnamaíocha agus sóisialta na ngníomhaíochtaí 
muirí a fhíorú, tairbhí nach mbaintear leas astu go 
dtí go ndéantar ar tír iad. I measc na gcineálacha 
infreastruchtúir atá i gceist tá an méid seo a leanas, gan a 
bheith teoranta dóibh: struchtúir fhisiceacha le haghaidh 
gabháil éisc agus lastas a thabhairt i dtír, a stóráil agus 
a phróiseáil, infreastruchtúr iompair lena mbaineann, 
áiseanna le haghaidh aistriú paisinéirí nó turasóireachta, 
tarchur fóntais, slipeanna agus áiseanna athchóirithe bád.

I gcás forbairtí agus gníomhaíochtaí áirithe atá bunaithe 
ar tír den chuid is mó, tá an t-infreastruchtúr muirí lena 
mbaineann an-tábhachtach chun go n-oibreoidh siad 
go héifeachtach. Mar shampla, tá píobán sceite muirí ag 
teastáil ó ionad cóireála agus diúscartha fuíolluisce ar an 
gcósta chun uisce cóireáilte a sceitheadh. Is sampla eile 
é fás an daonra a mbeadh éileamh níos airde ar áiseanna 
muirí le haghaidh áineas poiblí ann dá bharr, cosúil le 
slipeanna, cosáin nó muiríní. 

Shannon Foynes Port - Íomhá le caoinchead ó Shannon Foynes Port Company
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Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tacóidh an beartas seo le tograí le haghaidh 
infreastruchtúr ar tír a fhorbairt sa cheantar a dhéanann 
éascaíocht ar ghníomhaíocht mhuirí agus ar na tionscail 
mhuirí a éagsúlú nó a athnuachan. Tacaíonn sé freisin 
le tograí le haghaidh infreastruchtúr muirí a fhorbairt a 
dhéanann éascaíocht ar ghníomhaíocht ar tír.

Ba cheart go mbeadh bonneagar inbhuanaithe ina 
phríomhchuid de Phlean Forbartha na n-údarás áitiúil, 
agus go ndéanfaidh sé eolas do ghníomhartha agus 
straitéisí a bhaineann le forbairt gheilleagrach. Ba 
cheart go n-áireofaí tograí le haghaidh bonneagar cuí a 
dhéanann éascaíocht ar nascacht iompair agus digiteach 
feabhsaithe, nó a chuireann feabhas ar an limistéar muirí 
ar mhaithe le húsáideoirí fóillíochta agus tráchtála muirí 
araon, mar chuid d’fhorbairt plean. Ba cheart go dtacófaí 
le tograí a chuireann áiseanna bonneagair mhuirí in 
oiriúint nó a úsáideann iad le haghaidh rud éigin eile lena 
chinntiú go mbíonn siad inmharthana nó le rochtain ag 
úsáideoirí muirí a mhéadú.

Tá go leor samplaí de bhonneagar ar tír a dhéanann 
éascaíocht ar ghníomhaíocht mhuirí. Bíonn áiseanna 
calafoirt agus cuain ag teastáil le haghaidh iascaigh 
agus dobharshaothraithe le táirgí a thabhairt i dtír agus 
le haghaidh báid a fheistiú. Bíonn áiseanna calafoirt 
ag teastáil le haghaidh loingseoireachta agus seirbhísí 
farantóireachta chun lastas agus paisinéirí a iompar 
ó fhoinse go ceann scríbe. Bíonn cáblú agus stáisiúin 
cháblaithe agus bhailithe nó thiontaithe ag teastáil 
le haghaidh fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta 
chun ceangal leis an eangach náisiúnta. Braitheann 
infreastruchtúr fuinnimh amach ón gcósta de gach 
cineál ar chalafoirt le haghaidh seirbhísí tacaíochta 
agus seirbhísí slabhra soláthair, le linn tógála agus le 
linn oibriú leanúnach. Caithfidh idirnascairí fuinnimh 
agus teileachumarsáide ceangal le fo-stáisiúin 
talamhbhunaithe chun fuinneamh a sholáthar do líonraí 
náisiúnta.

Maidir le tionscail mhuirí a éagsúlú nó a athnuachan, is 
samplaí den chineál togra a d’fhéadfadh a bheith i gceist 
é saoráidí calafoirt reatha a chur in oiriúint, nó saoráidí 
calafoirt nua a fhorbairt, chun tacú le tionscail atá ag 

teacht chun cinn cosúil le fuinneamh inathnuaite amach 
ón gcósta. D’fhéadfadh oiriúnú na saoráidí calafoirt 
tacú freisin le hinfreastruchtúr amach ón gcósta atá 
díchoimisiúnaithe a úsáid le haghaidh cuspóir eile.

Mar shampla d’infreastruchtúr muirí a éascaíonn 
gníomhaíocht atá bunaithe ar thalamh, bíonn píobán 
sceite muirí ag teastáil ó ionad cóireála agus diúscartha 
fuíolluisce uirbigh atá lonnaithe ar an gcósta chun uisce 
cóireáilte a scaoileadh.

Chun an beartas sin a chur i bhfeidhm bíonn gá leis na 
córais pleanála talún agus muirí a chomhtháthú go dlúth. 
Baineann cuid mhór den infreastruchtúr atá i gceist 
le tograí a bhfuil gnéithe talún agus muirí araon acu a 
thrasnaíonn an comhéadan idir na córais pleanála talún 
agus muirí. Mar sin, ní mór don dá chóras cuspóirí agus 
beartais an chórais eile a chur san áireamh ar bhonn 
cómhalartach. Ba cheart úsáid a bhaint as roghnúchán 
láidir suíomhanna agus measúnacht timpeallachta chuí 
ábhartha (cosúil le Measúnacht Chuí, Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta agus/nó Measúnacht Tionchair 
Éiceolaíochta) chun eolas a dhéanamh do chinntí maidir 
le hinfreastruchtúr bunaithe ar thalamh a éascaíonn 
gníomhaíocht mhuirí.

An CNPM – Ár dtuairim:

Coimisinéirí Soilse na 
hÉireann

Is é Coimisinéirí Soilse na hÉireann an comhlacht 
reachtúil a sholáthraíonn líonra áiseanna amhairc 
agus leictreonacha loingseoireachta thart ar oileán na 
hÉireann, a fheidhmíonn mar infreastruchtúr criticiúil 
le haghaidh loingseoireacht shábháilte. Soláthraímid 
seirbhísí comhairleacha agus faisnéise loingseoireachta 
agus údaraímid, trí mheán ár bPróisis Reachtúil Toilithe, 
marcáil/soilsiú na mbealaí isteach chuig cuain agus 
calafoirt agus infreastruchtúr eile amach ón gcósta. 
Soláthróidh an CNPM ardán nua chun teagmháil agus 
idirphlé a dhéanamh leis an earnáil mhuirí, forbróirí 
agus pobail áitiúla chun a chinntiú gur príomhcheist é 
loingseoireacht shábháilte in aon togra amach anseo 
chun ár spás muirí a fhorbairt. 

Muglins Lighthouse, Dalkey Island, Co. Dublin – Íomhá le caoinchead ó Daniel Farrell and Ann Robinson – Coast Monkey
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Cuspóirí
• Creatlacha láidre rialachais, beartais agus pleanála 

a bhunú chun forbairt pobal cósta agus oileáin atá 
bríomhar, inrochtana, athléimneach agus inbhuanaithe 
a chumasú agus a chur chun cinn.

• Caomhnú agus leas na sócmhainní muirí cultúrtha 
agus oidhreachta a chur chun cinn.

• Ár bhféiniúlacht mhuirí a neartú agus feasacht ar 
an luach, na deiseanna agus na tairbhí sóisialta a 
bhaineann le húsáid a bhaint as an bhfarraige a ardú.

• Creatlacha beartais agus pleanála a bhunú chun úsáid 
inbhuanaithe ár n-acmhainní muirí a chumasú, agus 
béim a leagan mar chuid de sin ar rannpháirtíocht 
éifeachtach agus fiúntach i measc an phobail agus na 
bpáirtithe leasmhara sna próisis phleanála a chinntiú. 

• Aghaidh a thabhairt ar idirnáisiúnta idir talamh 
agus farraige agus comhtháthú, comhordú agus 
comhsheasmhacht idir córais pleanála muirí talún agus 
muirí a chur chun cinn.

Beartais Phleanála
Beartais Uileghabhálacha Pleanála Muirí maidir le 
rochtain, fostaíocht, sócmhainní cultúir agus oidhreachta, 
pobail tuaithe chósta agus oileáin, muirdhreach agus 
tírdhreach, tairbhí sóisialta, agus cúrsaí trasteorann 

a bhaineann an chuid is mó le cuspóirí sóisialta. Ach 
tacaíonn go leor de na grúpaí beartas sin le cuspóirí 
eacnamaíochta agus comhshaoil freisin agus, ar an 
mbealach ceanna le OMPPanna, cuireann Beartais 
Earnála Pleanála Muirí leo.

An CNPM – Ár dtuairim:

Eolaíochtaí Sóisialta 
Muirí Éireann 
(MARSSI)

Is é MARSSI Líonra Eolaíochtaí Sóisialta Muirí uile-
oileáin na hÉireann. Tugann sé pobal taighdeoirí, an 
lucht déanta beartas agus cleachtóirí san earnáil mhuirí 
le chéile chun tacú le cumarsáid a bhaineann leis an 
gcaidreamh casta idir an tsochaí agus an fharraige. 
Cuirimid fáilte roimh na hEalaíona, na Daonnachtaí agus 
Eolaíochtaí Sóisialta (EDES) a chomhtháthú sa phróiseas 
náisiúnta pleanála muirí. Tá siad an-tábhachtach chun 
próiseas pleanála trédhearcach a bhaint amach a 
mheallann ár bpobal chósta agus oileáin. Soláthraíonn 
EDES léargais a bhaineann le beartas faoi conas a 
mhúnlaítear ár dtimpeallacht mhuirí. Soláthróidh 
an CNPM spás laistigh den timpeallacht bheartais le 
haghaidh idirphlé a ndéanann EDES eolas dó faoin 
gcaidreamh idir an tsochaí agus an fharraige.

Sóisialta – Caidreamh 
Gníomhach leis an bhFarraige07

Passage East Swimmers, Co Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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7.1 Rochtain    

Beartais Phleanála

Beartas Rochtana 1

Ba cheart go léireodh tograí, tograí a bhaineann 
le turasóireacht agus fóillíocht san áireamh, go 
ndéanfaidh siad, in ord rogha, tionchair dhiúltacha 
shuntasacha:

a) a sheachaint, 

b) a íoslaghdú, nó 

c) a mhaolú 

tionchair iad sin a bhaineann le rochtain phoiblí.

Beartas Rochtana 2

Ba cheart go dtacófaí le tograí a léiríonn go bhfuil 
rochtain chuí atá feabhsaithe agus ionchuimsitheach 
ag an bpobal ar an limistéar muirí agus laistigh den 
limistéar muirí, agus a bhreithníonn soláthar seirbhísí 
le haghaidh gníomhaíochtaí turasóireachta agus 
fóillíochta amach anseo, faoi réir thoradh na bpróiseas 
measúnachta reachtúla comhshaoil agus an chinnidh 
ina dhiaidh sin ag údarás inniúil, agus áit a gcuireann 
siad le beartais agus cuspóirí an CNPM. 

Príomhthagairtí
• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

Cúlra agus Comhthéacs
Clúdaíonn rochtain rochtain ‘fhisiciúil’ ar an limistéar 
muirí chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
turasóireachta, spóirt agus fóillíochta, nó ar shaoráidí 
agus infreastruchtúr lena mbaineann ar tír chun na 
gníomhaíochtaí sin sa limistéar muirí a chumasú agus 
chun tacú leo (mar shampla, cosáin, tránna, binsí, 
céimeanna, slipeanna agus muiríní). Féadfar go n-áireofar 

le rochtain méadú ar líon na bpointí ar an gcósta ar 
féidir rochtain a fháil orthu, nó feabhsúchán na saoráidí 
atá ag pointí rochtana atá ann chun feabhas a chur ar 
ionchuimsitheacht, mar shampla ráillí láimhe a shuiteáil 
chun tacú le daoine faoi mhíchumas dul isteach agus 
amach ón uisce. Áirítear le rochtain freisin rochtain 
‘léirmhínitheach’ agus ‘fhíorúil’ a mhéadaíonn feasacht 
agus tuiscint ar an limistéar muirí. Mar shampla, boird 
léirmhínitheacha, ionaid amhairc, comharthaíocht, 
scannáin, litríocht agus uirlisí léirmhínitheacha atá 
bunaithe ar an ngréasán.

Cuireann rochtain ar an limistéar muirí chun páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí turasóireachta, spóirt agus 
fóillíochta go tábhachtach le sláinte agus folláine na 
bpobal, chomh maith le deiseanna eacnamaíochta a 
ghiniúint d’oibreoirí. 

Ba cheart úsáid a bhaint as roghnúchán láidir suíomhanna 
agus measúnacht timpeallachta chuí ábhartha (cosúil le 
Measúnacht Chuí, Measúnacht Tionchair Timpeallachta 
agus/nó Measúnacht Tionchair Éiceolaíochta) chun 
eolas a dhéanamh do chinntí maidir le hinfreastruchtúr 
bunaithe ar thalamh a éascaíonn gníomhaíocht rochtain 
mhuirí.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
D’fhéadfadh leibhéal rochtana níos airde do 
thurasóireacht agus fóillíocht tionchar a imirt ar an 
gcomhshaol a mheallann turasóirí chuig áit. Mar 
shampla, d’fhéadfadh suaitheadh cur isteach ar chuspóirí 
caomhantais na láithreán cosanta a bhaint amach, nó 
d’fhéadfaidís dochar a dhéanamh do bhithéagsúlacht 
agus sócmhainní oidhreachta. Chun tionchair dhiúltacha 
a sheachaint (lena n-áirítear tionchair charnacha agus 
shealadacha), nuair a dhéantar breithniú ar rochtain nua 
ní mór oiriúnacht an tsuímh agus na tionchair fhéideartha 
ar bhithéagsúlacht, sócmhainní oidhreachta, tírdhreach/
muirdhreach, rochtain agus úsáid reatha le haghaidh 
fóillíochta agus turasóireachta a chur san áireamh.

Dunmore East, Co Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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An CNPM – Ár dtuairim:

Cumann Rialtais Áitiúil 
na hÉireann (CRÁÉ)

Is é Cumann Rialtais Áitiúil na hÉireann an comhlacht 
ionadaíoch don lucht déanta beartas i gComhairlí 
Contae agus Cathrach a bhfuil taithí acu ar phleanáil 
spásúil trí mheán pleananna forbartha údaráis áitiúil. 
Tá an fheidhm sin ag teacht leis an gcóras pleanála atá 
tuartha sa chomhthéacs muirí. Leagann comhaltaí an 
Chumainn béim ar “rochtain” sa limistéar muirí mar 
phríomhluach de phleanáil den chineál sin. Aithníonn 
an Cumann go gcuireann rochtain ar an limistéar muirí 
go tábhachtach le sláinte, folláine agus deiseanna 
eacnamaíochta na bpobal cósta. D’ainneoin na limistéar 
sin nach mór srian a chur le riachtanais rochtana iontu, 
tá rochtain ar an gcósta chun leas an phobail agus 
cuirtear fáilte roimpi i gcomhthéacs straitéis pleanála 
muirí.

7.2 Fostaíocht    

Beartais Phleanála

Beartas Fostaíochta 1

Ba cheart go léireodh tograí go gcuireann siad le 
glanmhéadú ar fhostaíocht mhuirí in Éirinn, go háirithe 
nuair a bhíonn tograí

• ag teacht leis na scileanna atá ar fáil i bpobail 
chósta na hÉireann in aice leis an limistéar muirí,

• ag feabhsú úsáid inbhuanaithe na n-acmhainní 
nádúrtha, 

• ag éagsúlú scileanna chun fostaíocht i dtionscail atá 
ag teacht chun cinn a chumasú.

Príomhthagairtí
• Geilleagar Aigéin na hÉireann (Meitheamh 2019)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Comh-Fhochoiste Oireachtais maidir le hIascach 
– Tuarascáil maidir le Pobail Inbhuanaithe Tuaithe 
Oileáin agus Chósta – Ean 2014

Cúlra agus Comhthéacs
Tá sé mar aidhm ag an mbeartas sin feabhas a chur ar 
rochtain ar fhostaíocht i bpobail tuaithe chósta agus 
oileáin. Leagann sé béim ar chinnte a dhéanamh de 
gur féidir le pobail áitiúla riachtanais fostaíochta na 
ngníomhaíochtaí muirí atá ann anois nó a bheidh ann 
amach anseo trí scileanna a úsáid agus a fhorbairt go cuí. 
Tá scóip sa bheartas seo chun rochtain ar fhostaíocht 
dhíreach a fheabhsú, trí mheán gníomhaíochtaí nua nó 
reatha (fuinneamh gaoithe ón talamh agus iascach san 
áireamh), agus ar fhostaíochta indíreach trí thacaíocht 
a thabhairt do thionscail (cosúil le déantúsaíocht agus 
seirbhísí calafoirt).

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá ról le himirt ag pleanáil mhuirí ó thaobh fás i dtionscail 
nua agus reatha a éascú, tionscail a mbíonn tairbhí 
socheacnamaíocha bainteacha, fostaíocht san áireamh, 
ag baint leo. D’fhéadfadh pleanáil mhuirí fás geilleagrach 
inbhuanaithe a spreagadh a thacóidh le poist áitiúla agus 
a chuirfidh le geilleagair láidre áitiúla trína chomhtháthú 
le pleanáil talún agus trí theagmháil a dhéanamh le pobail 
tuaithe chósta agus oileáin. I measc na gconstaicí roimh 
fhostaíocht, d’fhéadfadh caighdeán íseal de phoist áitiúla, 
easnamh scileanna agus drochnascacht iompair a bheith 
san áireamh.

D’fhéadfadh fás níos mó ar fhostaíocht mhuirí tionchar a 
imirt ar an timpeallacht nuair atá an t-infreastruchtúr atá 
riachtanach don fhás sin lonnaithe go fisiciúil sa limistéar 
muirí. Chun tionchair dhiúltacha a sheachaint, caithfidh 

Aerial view of Dublin Port - Íomhá le caoinchead ó Dublin Port Company
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na deiseanna fostaíochta méadaithe atá aitheanta plé 
a dhéanamh ar oiriúnacht an tsuímh fhisiciúil, tionchair 
fhéideartha na bithéagsúlachta, tírdhreach agus 
muirdhreach, sócmhainní oidhreachta agus rochtain 
reatha mhuirí.

Féadann forbairtí atá pleanáilte agus lonnaithe go cuí 
agus slabhraí soláthair lena mbaineann infheistíocht a 
chur chun cinn agus éileamh ar tháirgí agus seirbhísí 
muirí a spreagadh. Ar an mbealach sin, féadann 
infheistíocht deiseanna post a chruthú agus bíonn tairbhí 
príomhúla agus tánaisteacha socheacnamaíocha ann 
mar gheall ar leibhéil fheabhsaithe fostaíochta agus ar 
chaitheamh pá, rud a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach 
go háirithe do limistéir faoi mhíbhuntáiste.

An CNPM – Ár dtuairim:

Fáilte Ireland
Tacaíonn Fáilte Éireann leis an tionscal turasóireachta 
agus oibríonn sé chun Éire a chothú mar cheann scríbe 
turasóireachta atá ar ardchaighdeán agus iomaíoch. 
Chun leanúint ag fás taobh istigh dár n-earnáil, ní mór 
dúinn a chinntiú go gcumasaítear turasóireacht ar 
bhealach inbhuanaithe. Breathnaítear ar thurasóireacht 
mar earnáil shuntasach eacnamaíochta a chothaíonn 
poist i gcaitheamh na bliana. Is sampla cruthanta de sin 
é Bealach an Atlantaigh Fhiáin. Cothaíonn sé 80,000 
post in 2017 agus cuireann sé fáilte roimh os cionn 3.7 
milliún cuairteoir ó thíortha thar lear agus meallann sé 
caitheamh ar fiú os cionn €3 billiún é. Tacóidh an CNPM 
linn tuilleadh leasa a bhaint as an acmhainneacht feadh 
ár n-imeallbhoird agus turasóireacht a bhainistiú agus a 
fhorbairt ar bhealach níos éifeachtúla atá straitéiseach 
agus faoi stiúir plean. 

7.3 Sócmhainní 
Oidhreachta   

Beartais Phleanála

Beartas Sócmhainní Oidhreachta 1

Tacófar le tograí a léiríonn go gcuirfidh siad le feabhas 
a chur ar thábhacht na sócmhainní oidhreachta, faoi 
réir thoradh na bpróiseas measúnachta reachtúla 
comhshaoil agus an chinnidh ina dhiaidh sin ag 
údarás inniúil, agus áit a gcuireann siad le beartais 
agus cuspóirí an CNPM seo. Mura féidir le tograí 
cur le feabhas a chur ar thábhacht na sócmhainní 
oidhreachta, ní thacófar leo ach amháin má léiríonn 
siad go ndéanfaidh siad dochar do thábhacht na 
sócmhainní oidhreachta, in ord rogha:

a) a sheachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú, agus

d) mura féidir dochar a mhaolú, caithfidh na tairbhí 
don phobal de bharr dul ar aghaidh leis an togra 
a bheith níos mó ná an dochar do thábhacht na 
sócmhainní oidhreachta. (féach sainmhíniú ‘Tairbhí 
don Phobal’ sa Ghluaisre)

Príomhthagairtí
• Breathnóir na Timpeallacha Stairiúla

• Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúir 
Doláimhsithe de chuid na hÉireann Achtanna na 
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2014

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) 
- go háirithe Cuid IV Oidhreacht Ailtireachta

Ancient settlement with wind turbines in background 
Íomhá le caoinchead ó Andrew Cox

Skellig Islands, Co. Kerry - Image coutesy of Ronan McMahon 
Clean Coasts, EEU An Taisce - Love your Coast
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Cúlra agus Comhthéacs
Bhí uiscí cósta na hÉireann an-lárnach d’fhorbairt an 
tsaoil ar an oileán seo ó thrasnaigh an chéad árthach an 
fharraige ón mBreatain agus ó mhór-roinn na hEorpa 
beagnach 10,000 bliain ó shin. Thaiscéal árthaí uisce-
iompartha de chruthanna agus de chineálach éagsúil 
an cósta agus d’úsáid siad na haibhneacha mar bhealaí 
isteach i lár na tíre, áit ar bunaíodh lonnaíochtaí, ar 
baineadh úsáid as acmhainní, ar forbraíodh trádáil ann 
agus ar tharla coimhlint go minic faoi thalamh agus 
rialú na n-acmhainní agus uiscebhealaí céanna. Ós rud 
é go bhfuil stair mhuirí chomh fada sin againn, ní haon 
ionadh é gur taifeadadh líon suntasach long báite thart 
ar ár gcósta. Cé gur cruthaíodh cartlann in bhfuil níos 
mó ná 18,000 long bháite le hobair leanúnach atá ar 
siúl ag Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (SSN), 
meastar go bhféadfadh an líon fíor chomh hard le 
30,000 long bháite. Tá raon leathan árthaí i gceist leis 
na hárthaí a cailleadh amach ó chósta na hÉireann agus 
inár n-uiscebhealaí intíre, báid scaobtha, curacha, longa 
meánaoiseacha de gach aicme, árthaí iascaireachtaí agus 
trádála, longa gaile, fomhuireáin, longa cogaidh, línéir 
aigéin agus thart ar 1,800 long bháite a bhaineann leis an 
gCéad agus leis an Dara Cogadh Domhanda.

Is fianaise ar oidhreacht shaibhir fhomhuirí na hÉireann, 
i gcomhthéacs an tírdhreacha níos leithne ina bhfuil siad 
le fáil, iad láithreáin chultúrtha eile agus timpeallachtaí 
atá tábhachtach ó thaobh cultúir de, cosúil le tírdhreacha 
faoi uisce, calafoirt, cuanta, lamairní, céanna, tithe solais, 
túir faire, cosaintí, stáisiúin an gharda cósta, stáisiúin 
cáblaí, tithe bád, baoiseanna, ionaid curtha i dtír, gaiste 
iasc, eangacha ceilpe, láithreáin droichid, crannóga agus 
muilte taoide. Tá fianaise ar an oidhreacht faoin uisce le 
haimsiú in uiscí ainmnithe na hÉireann, feadh imeallbhord 
na hÉireann (os cionn 7,000 km), in aibhneacha agus 
timpeallachtaí bogaigh, i gcriosanna idirthaoideacha 
agus faoi bhun limistéir mhíntírithe ar ghrinneall na 
farraige iad roimhe sin. Is acmhainn theoranta nach féidir 
a chomhshamhail a sholáthar é oidhreacht chultúrtha 
faoin uisce. Cuireann brúnna nádúrtha agus saorga 
caomhnú na hacmhainne i mbaol agus d’fhéadfaí áireamh 
orthu sin forbairt mhuirí mhéadaitheach, bagairtí ó 
thóraíocht taisce, tarrthálas neamhrialáilte nó creimeadh 
méadaitheach ár limistéir chósta de bharr athrú aeráide.

Tá Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta freagrach 
as Taifead na Láithreán agus Séadchomharthaí a 
choinneáil. Tá sonraí faoi gach séadchomhartha agus 
láithreán in Éirinn sa Taifead sin. Tá os cionn 150,800 
taifead sa bhunachar sonraí agus baineann os cionn 
138,800 díobh le séadchomharthaí seandálaíochta. Tá 
go leor séadchomharthaí lonnaithe i gcriosanna cósta, 
idirthaoideacha, inbhearacha agus fothaoidmheara 
na hÉireann nó in aice leo. Is féidir rochtain a fháil 
ar fhaisnéis maidir leis na séadchomharthaí sin trí 
Bhreathnóir na Timpeallacha Stairiúla, ar seirbhís ar líne 
mapála digití a chuireann rochtain ar fáil ar na bunachair 
sonraí do Thaifead na Láithreán agus Séadchomharthaí 
agus Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta. 
Tugtar cosaint reachtúil do gach séadchomhartha 

taifeadta faoi Alt 14 d’Achtanna na Séadchomharthaí 
Náisiúnta, 1930-2014.

Is cuid dhílis d’oidhreacht thógtha na hÉireann iad 
ár gcathracha, bailte agus sráidbhailte muirí, a bhfuil 
nasc dlúth ag go leor díobh le gnéithe nádúrtha cósta 
nó abhann. Tá an chuid is mó de na mórbhailte agus 
mórchalafoirt stairiúla lonnaithe ar an taobh thoir, an 
taobh thoir theas agus an taobh theas d’Éirinn, áiteanna 
a gcuirtí rochtain straitéiseach ar fáil ar an Eoraip agus 
ar an Atlantach níos leithne agus ar bhealaí domhanda 
trádála leis na céadta bliain. Is léiriú iad na láithreáin sin 
ar leasanna trádála muirí agus tionscal muirí na hÉireann 
roimhe sin ó thaobh earraí agus ábhair a easpórtáil agus 
a iompórtáil, agus is pointí fágála iad a bhfuil cumha ag 
baint leo d’imircigh Éireannacha a chuaigh go dtí tíortha 
eile sa tóir ar dheiseanna. Tá carachtar ar leith ag go 
leor de na bailte sin go fóill mar gheall ar infreastruchtúr 
feiceálach cosantach a fhorbairt, a rinneadh trí leas 
a bhaint as suíomhanna agus ionaid faire in áiteanna 
drámata. Bíonn siad le feiceáil ón mbealach isteach ón 
bhfarraige agus an intleachtacht innealtóireachta maidir 
le tógáil calafort, céanna agus ionaid teacht i dtír. 

Sainíonn na bailte agus cuanta stairiúla cósta ár 
gcarachtar oileáin oscailte agus soláthraíonn a 
n-acmhainní oidhreachta atá fós ann, os cionn agus 
faoi bhun an uisce, timpeallacht stairiúil dár bpobail 
chósta nach féidir a chomhshamhail a sholáthar. Ina 
theannta sin, tá siad lonnaithe go straitéiseach chun 
turasóireacht chultúir a fhorbairt go leanúnach, cosúil 
leis an tionscnamh Bealach an Atlantaigh Fhiáin. Cuireann 
siad deis forbartha geilleagraí, deis mhéadaithe agus 
deiseanna forbartha cultúir ar fáil áit a ndearnadh 
breithniú maith ar oiriúnú agus athúsáid i gcomhthéacs 
an carachtar bunaidh, cuma na haoise agus sláine 
struchtúrach a choinneáil.

Tá Éire báite in oidhreacht mhuirí, ónár línte áille cladaigh 
agus ár longa báite stairiúla go dtí ár gceardaíocht oilte 
tógála bád agus ár dtraidisiún loingseoireachta ar farraige 
agus ar ár n-uiscebhealaí ar tír, go deimhin. Ceanglaíonn 
ár dtraidisiúin mhuirí ó dhúchas muid leis an aigéan agus 
bhí siad ina gcuid dhílis den saol ar oileán na hÉireann go 
deo. Aithníonn Éire, mar pháirtí i gCoinbhinsiún UNESCO 
2003 chun an Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe a 
Chaomhnú an tábhacht a bhaineann lenár n-oidhreacht 
mhuirí bheo. Déanann oidhreacht chultúir dholáimhsithe 
tagairt do na cleachtais, léirithe, eolas agus scileanna a 
aithníonn pobail agus grúpaí mar chuid dá n-oidhreacht 
thraidisiúnta agus tugann siad ar aghaidh iad ó ghlúin 
go glúin eile. In 2019, seoladh céad Fardal Náisiúnta na 
hOidhreachta Cultúir Doláimhsithe de chuid na hÉireann 
go hoifigiúil. Go dtí seo fuair 30 gné d’oidhreacht bheo 
na hÉireann aitheantas oifigiúil, lena n-áirítear roinnt 
a léiríonn ár n-oidhreacht láidir mhuirí, go sonrach: 
Marcanna na Talamh (Comharthaí Talún) – Maraithe ar 
Oileáin na hÉireann maidir le húsáid teicnící traidisiúnta 
le haghaidh treoshuímh agus loingseoireachta ar 
muir; agus Déanamh Curacha Mara, den chuid is mó 
ar Chósta Atlantach na hÉireann ó Dhún na nGall go 
Corcaigh. Oibríonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le pobail agus 
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páirtithe leasmhara eile chun aitheantas a bhaint 
amach le haghaidh oidhreacht chultúir dholáimhsithe 
na hÉireann agus tacaíonn sé lena gcosaint agus lena 
n-inbhuanaitheacht.

Tá reachtaíocht i bhfeidhm chun longa báite agus earraí 
seandálaíochta in uiscí teorann na hÉireann, sa chrios 
idirthaoideach agus laistigh d’uiscebhealaí intíre. Is é 
Alt 3 d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 
1987 an príomhphíosa reachtaíochta maidir le longa 
báite os cionn 100 bliain d’aois a chosaint, agus earraí 
seandálaíochta faoin uisce beag beann ar a n-aois. I gcás 
longa báite atá níos lú ná 100 bliain d’aois agus earraí 
seandálaíochta, is féidir Ordú Oidhreachta Faoin Uisce 
a chur ar long bháite nó earra má mheastar go bhfuil 
tábhacht leordhóthanach stairiúil, seandálaíochta nó 
ealaíonta ag baint leis chun cosaint den chineál sin a 
thuilleamh. In 1995, cuireadh longbhriseadh an RMS 
Lusitania, a buaileadh le toirpéad ó fhomhuireán U-20 
na Gearmáine amach ó chósta Chorcaí in 1915, faoi 
chosaint fhorálacha ábhartha an Achta cé nach raibh sé 
100 bliain d’aois ag an am.

Le hAchtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2014 
déantar foráil freisin do chosaint na séadchomharthaí 
agus láithreán seandálaíochta, agus do rialáil na 
saothar seandálaíochta. Cuirtear gach séadchomhartha 
seandálaíochta arb eol dóibh ar Thaifead na 
Séadchomharthaí agus Áiteanna, ar taifead reachtúil 
é, agus ní mór d’aon duine a bheartaíonn oibreacha a 
dhéanamh ar shéadchomhartha taifeadta fógra scríofa 2 
mhí a thabhairt don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tacaíonn an beartas seo le caomhnú na timpeallachta 
stairiúla agus na sócmhainní oidhreachta ar an gcósta 
agus faoin uisce. Tá méadú ag teacht ar an riosca ó 
ghníomhaíocht reatha agus ón bhfás tuartha ar thionscail 
mhuirí don timpeallacht stairiúil agus do shócmhainní 
oidhreachta. Tá sé tábhachtach an timpeallacht stairiúil 
ar mhaithe lena luach intreach, a tairbhí sóisialta, na 
seirbhísí do ghníomhaíochtaí eile agus an rochtain uirthi. 
Tá seans ann go mbeidh tionchair dhiúltacha shuntasacha 
ag roinnt gníomhaíochtaí ar shócmhainní oidhreachta. 
Áirítear leis sin turasóireacht agus fóillíocht, cosúil le 
líon na ndaoine ar talamh agus gníomhaíochtaí ar muir, 
mar shampla forbairt infreastruchtúir, dreidireacht agus 
iascach.

Is é aidhm an bheartais seo cinnte a dhéanamh de nach 
mbeidh tionchar diúltach ag tograí den chineál sin ar 
shócmhainní oidhreachta muirí agus cósta agus breithniú 
a leathnú chun go ndéanfar breithniú ar na sócmhainní 
sin atá suntasach, nó a d’fhéadfadh an acmhainneacht a 
bheith acu chun a bheith suntasach. Déanfaidh sé cinnte 
de go mbreithnítear sócmhainní i bpróisis chinnteoireacht 
ag na céimeanna is luaithe de phleanáil, agus leathnaíonn 
an breithniú go sócmhainní a aimsítear le linn forbairtí.

Ní thacófar le tograí nach féidir leo cur le cosaint 
shuntasacht na sócmhainní oidhreachta ach amháin má 

léiríonn siad go ndéanfaidh siad, in ord rogha, dochar do 
shuntasacht na sócmhainní oidhreachta a sheachaint, a 
íoslaghdú nó a mhaolú. Mura féidir dochar a sheachaint, 
a íoslaghdú nó a mhaolú, caithfidh na tairbhí don phobal 
de bharr dul ar aghaidh leis an togra a bheith níos mó ná 
an dochar do thábhacht na sócmhainní oidhreachta.

Ba cheart do thograí tionchar féideartha a n-iarratais ar 
shócmhainní oidhreachta a bhreithniú ó na céimeanna is 
luaithe d’fhorbairt tionscadail, agus an riosca féideartha 
go ndéanfar damáiste do shócmhainní nó go ndéanfar 
sócmhainní a dhíghrádú á chur san áireamh. Beidh 
sainchomhairle ag teastáil ag gach céim chun eolas a 
dhéanamh d’fhorbairt na dtograí. Féadfar go n-áireofar 
le tograí den chineál sin pleananna chun suíomhanna a 
bhféadfar sócmhainní oidhreachta a bheith lonnaithe 
iontu a sheachaint, sin nó teicnící tógála nach bhfuil 
chomh hionrach a úsáid chun an méid a bhainfear díobh 
nó méid an damáiste a dhéanfar dóibh a íoslaghdú. 

Ba cheart go gcuirfeadh tograí fianaise ar leibhéal 
suntasacht na sócmhainne oidhreachta san áireamh, 
lena n-áirítear eolas agus comhairle ó rialálaithe 
agus comhairleoirí ábhartha, agus fianaise ar conas 
a bhainistítear iad. Baineann sé sin le sócmhainní 
oidhreachta aitheanta agus leis an deis go n-aimseofar 
sócmhainní den chineal sin le linn forbartha nó 
gníomhaíochta. 

An CNPM – Ár dtuairim:

An Chomhairle 
Oidhreachta

Díríonn an Chomhairle Oidhreachta ar thrí cholún, is 
iad sin oidhreacht thógtha, oidhreacht nádúrtha agus 
oidhreacht chultúrtha. Is é ár bhfís go mbainfear leas 
as oidhreacht, go mbainistítear agus go gcosnaítear 
oidhreacht ar mhaithe leis an méid ríthábhachtach a 
dhéanann sí dár bhfolláine shóisialta agus eacnamaíoch. 
Oibrímid i gcomhar le pobail áitiúla dheonacha, údaráis 
áitiúla, agus ranna rialtais chun an fhís sin a fhíorú 
ach tacaíocht a thabhairt do phoist, oideachas agus 
turasóireacht a bhaineann le hoidhreacht inár bpobail 
áitiúla. Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta go 
gcuireann an CNPM deis ar fáil le haghaidh dul chun 
cinn pleanáilte inbhuanaithe maidir le timpeallachtaí 
muirí agus oidhreacht mhuirí na hÉireann, bunaithe ar 
rannpháirtíocht ghníomhach do chách.
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7.4 Pobail Tuaithe Chósta 
agus Oileáin    

Beartais Phleanála

Pobail Thuaithe Chósta agus Oileáin – Beartas 1

Ba cheart go dtacófaí le tograí a chuireann le 
le rochtain, neamhthuilleamaíocht fuinnimh nó 
inbhuanaitheacht na bpobal tuaithe cósta agus / nó 
oileáin. B’fhearr go gcuimseoidh tograí oideachas, 
forbairt scileanna agus oiliúint leanúnach sna 
hearnálacha muirí, ar an mbealach sin feabhas a chur ar 
inbhuanaitheacht, tairbhí sóisialta agus athléimneacht 
na bpobal tuaithe agus oileáin.

Príomhthagairtí
• Geilleagar Aigéin na hÉireann (Meitheamh 2019)

• Páipéar Comhairliúcháin maidir le Beartas na nOileán

•  Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

• Comh-Fhochoiste Oireachtais maidir le hIascach 
– Tuarascáil maidir le Pobail Inbhuanaithe Tuaithe 
Oileáin agus Chósta – Ean 2014

• Ár dTodhchaí Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe 
2021-2025 – Beartas Forbartha Tuaithe

Cúlra agus Comhthéacs
De réir an nuashonraithe is déanaí ar ‘Geilleagar Aigéin 
na hÉireann (Meitheamh 2019) ón Aonad Taighde ar 
Ghnéithe Socheacnamaíocha na Mara in Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh, is féidir réigiúin chósta na hÉireann 
a rangú de réir éagsúlacht scálaí spásúla difriúla, ón 
imeallbhord isteach i lár na tíre:

• Is ionann toghcheantair chósta atá go díreach in 
aice le haigéan nó muir, lena n-áirítear réimsí uisce 
trasdultacha, agus 710 de na 3409 toghcheantar in 
Éirinn agus is ionann iad agus thart ar 27% de dhaonra 
na hÉireann;

• Is ionann contaetha ag a bhfuil líne chladaigh d’aon 
fhad in aice le haigéan nó muir, lena n-áirítear réimsí 
uisce trasdultacha, agus 16 de na 26 contae in Éirinn 
agus tá cónaí ar thart ar 75% de dhaonra na hÉireann 
i gcontae cósta;

• De réir chaighdeán na hEorpa maidir le réigiúin 
staitistiúla a aicmiú, tá thart ar 94% de dhaonra na 
hÉireann ina gcónaí i réigiún cósta na hÉireann.

Trí úsáid a bhaint as toghcheantair chósta agus staitisticí 
daonra limistéir bhig ó na trí dhaonáireamh is déanaí, 
tuairiscíonn an tAonad na saintréithe seo a leanas maidir 
le toghcheantair thuaithe chósta:

• Níl ach oideachas bunscoile ag thart ar 17% den 
daonra i dtoghcheantair thuaithe chósta;

• Tá cion níos ísle daoine le hoideachas tríú leibhéal 
(31.10%) i dtoghcheantair thuaithe chósta i 
gcomparáid le toghcheantair chósta uirbeacha 
(43.29%);

• De réir Innéacs Díothachta Pobal, is minic a bhíonn 
toghcheantair thuaithe ar an gcósta níos measa as ná 
toghcheantair uirbeacha ar an gcósta, rud a thugann le 
fios nár tháinig limistéir chósta ar ais go dtí na leibhéil 
saibhris a bhí ann roimh an gcúlú eacnamaíochta.

Passage East village, Co. Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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Pobail Tuaithe Chósta agus Oileáin
Ní mór aitheantas a thabhairt do thábhacht na mara 
agus a hinfreastruchtúir maidir le forbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch na gceantar tuaithe cósta agus oileáin a 
chumasú. Tá tuath na hÉireann éagsúil agus níl dá áit mar 
an gcéanna. Ní mór a chinntiú go gcuirtear riachtanais 
na bpobal ar fad san áireamh agus go ndírítear ar cad atá 
dearfach faoi gach áit agus an acmhainn atá ag gach áit. 

Tá dúshláin roimh phobail tuaithe chósta agus oileáin, 
cosúil le fáil ar sheirbhísí riachtanacha. Tá tréithe, 
dúshláin agus deiseanna ar leith i gceantair Ghaeltachta, 
a bhíonn lonnaithe sna réigiúin fhorimeallacha, de bharr 
a gcomhthéacs sochtheangeolaíochta ar leith.  Beidh sé 
tábhachtach a chinntiú go gcuirtear bearta i bhfeidhm 
ag a bhfuil cur chuige uile-Rialtais, Ranna Rialtais 
agus Gníomhaireachtaí Stáit san áireamh, chun tacú 
leis na pobail sin agus chun na deiseanna atá ar fáil a 
uasmhéadú.

Ár dTodhchaí Tuaithe – Beartas Forbartha 
Tuaithe 2021-2025
Is é Ár dTodhchaí Tuaithe an treoirphlean uaillmhianach 
atá ag an Rialtas maidir le tuath na hÉireann a fhorbairt 
agus a athshamhlú sa chéad chúig bliana eile, pobail 
tuaithe chósta agus oileáin san áireamh.  

Tá na bearta atá leagtha amach sa bheartas ag teacht le 
gealltanais sa Chlár Rialtais agus beartais straitéiseacha 
náisiúnta agus réigiúnacha eile chun díriú ar fholláine 
eacnamaíochta, sóisialta agus comhshaoil thuath na 
hÉireann. Tacóidh an beartas atá á fhorbairt ag an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le téarnamh 
gearrthéarmach agus forbairt fhadtéarmach na gceantar 
tuaithe, idir intíre agus cósta, chun geilleagair agus pobail 
tuaithe atá inbhuanaithe agus bríomhar a chruthú don 
todhchaí. Leagfar amach sa bheartas na deiseanna sna 
hearnálacha atá ag teacht chun cinn agus atá nuálach, 
fuinneamh gaoithe inathnuaite amach ón gcósta, an 
bithgheilleagar agus turasóireacht ghníomhaíochta 
allamuigh, a bhfuil acmhainn shuntasach acu infheistíocht 
agus cruthú fostaíochta a spreagadh i bpobail chósta 
agus tairbhí a chur ar fáil do gheilleagair áitiúla.

Beartas na nOileán
Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag forbairt 
beartas nua 10 bliana chun oileáin amach ón gcósta a 
fhorbairt. Déanfaidh próiseas comhairliúcháin forleathan 
eolas don bheartas, próiseas a mbeidh pobail oileáin 
agus páirtithe leasmhara eile páirteach ann. Díreoidh an 
beartas ar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a thagann 
as scaradh na n-oileán ón mórthír. Díreoidh an beartas 
freisin ar dheiseanna nua a fhorbairt d›oileánaigh agus 
ar thodhchaí inbhuanaithe a fhorbairt do phobail na 
n-oileán.

Beidh sraith Pleananna Gníomhaithe trí bliana mar 
bhonn agus mar thaca ag cur i bhfeidhm an bheartais 
10 mbliana, agus áireofar leo gníomhartha áirithe a 
sholáthrófar thar roinnt Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla 
agus gníomhaireachtaí Stáit. Ceadóidh an cur chuige sin 
athbhreithniú leanúnach ar dhul chun cinn, agus tugann 

sé an scóip chun freagairt do dhúshláin agus deiseanna 
nua le linn shaolré an bheartais.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Baineann an anailís a chuirtear i láthair faoin mbeartas 
‘Fostaíochta’ thuas mar an gcéanna leis an mbeartas seo 
agus ba cheart é a léamh in éineacht leis an mbeartas 
seo. Anuas ar an tacaíocht a thugann an beartas sin le 
tograí a ghineann fostaíocht, tacaíonn an beartas seo 
le tograí a chuireann le rochtain, cumarsáid, oideachas 
agus oiliúint, neamhthuilleamaíocht fuinnimh nó 
inbhuanaitheacht na bpobal tuaithe cósta agus / nó 
oileáin.

Faoi réir chomhlíonadh na measúnachtaí comhshaoil agus 
rialuithe rialála infheidhmithe, d’fhéadfaí go n-áireofaí 
leis na tograí a bhféadfadh an beartas seo tacú leo, ach 
gan a bheith teoranta dóibh:

• Céanna, calafoirt agus slipeanna a éascaíonn naisc 
báid farantóireachta idir áiteanna cois cósta faoin 
tuath agus oileáin;

• Naisc theileachumarsáide idir pobail tuaithe chósta 
agus pobail tuaithe oileáin;

• Tograí fuinnimh inathnuaite a éascaíonn 
neamhthuilleamaíocht fuinnimh níos airde do phobail 
tuaithe chósta agus oileáin;

• Bonneagar uisce agus fuíolluisce a sholáthar nó a 
uasghrádú;

• Tograí ginearálta a laghdóidh díothacht, a chuirfidh 
cosc le bánú agus a chuirfidh le hinbhuanaitheacht na 
bpobal tuaithe cósta agus / nó oileáin.

• Tograí ginearálta a chuirfidh le hinbhuanaitheacht 
agus/nó féiniúlacht chultúrtha mhuirí na na bpobal 
tuaithe cósta agus / nó oileáin. 

An CNPM – Ár dtuairim:

Cómhdháil Oileáin na 
hÉireann

Mar chomhlacht ionadaíoch oileáin na hÉireann amach 
ón gcósta, déanann Comhdháil Oileáin na hÉireann 
dianiarracht inbhuanaitheacht ár n-oileán a mhéadú. Tá 
sé mar aidhm againn cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh 
i leith saol na nOileán a fhorbairt, agus aird á tabhairt 
againn ar an gcothromaíocht idir na hacmhainní/
na tacaíochtaí atá ag teastáil chun na gnéithe muirí 
agus daonna a chaomhnú. Ní féidir é sin a shásamh 
ach amháin le teicneolaíocht snáthoptaice, chun tithe 
agus gnóthaí a sheirbhísiú, rud a mhéadóidh acmhainn 
agus clúdach na líonraí gan sreang. Tá béim as an 
nua ar an ngá le cianobair mar gheall ar COVID-19 
agus tá riachtanais arda ag baint leis sin ó thaobh 
leathanbhanda de. Déanfaidh an CNPM soláthar 
na gcábla fomhuirí snáthoptaice a shruthlíniú chun 
acmhainn teileachumarsáide a chur ar fáil sa todhchaí.
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7.5 Muirdhreach agus 
Tírdhreach   

Beartais Phleanála

Muirdhreach agus Tírdhreach – Beartas 1

Ba cheart do thograí léiriú conas a breithníodh 
tionchair shuntasacha a d’fhéadfadh a bheith ag 
forbairt ar mhuirdhreach agus ar thírdhreach limistéir. 
Ní thacófar le tograí ach amháin má léiríonn siad go 
ndéanfaidh siad tionchair shuntasacha ar mhuirdhreach 
agus ar thírdhreach an limistéir, in ord rogha:

a) a seachaint,

b) a íoslaghdú, nó

c) a mhaolú.

d) mura féidir na tionchair shuntasacha dhiúltacha a 
mhaolú, ní mór do thograí leagan amach an chúis le 
dul ar aghaidh. 

Ba cheart an beartas seo a chur san áireamh mar chuid 
de mheasúnaithe reachtúla comhshaoil.

Príomhthagairtí
• Measúnacht Tionchair Timpeallachta

• An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Straitéis Náisiúnta um Thírdhreach d’Éirinn 2015-
2025

• Measúnú Réigiúnach Saintréithe Muirdhreacha 
d’Éirinn (leagan chomhairliúchán 2020)

• An Chomhairle Oidhreachta - Muirdhreacha agus 
Measúnú Muirdhreacha - Athbhreithniú ar Chleachtas 
Idirnáisiúnta

Cúlra agus Comhthéacs
Sa Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha agus an Coinbhinsiún 
Eorpach um Tírdhreach mar “limistéar, mar a bhraitheann 
daoine é, arb é a shaintréith toradh ghníomhú agus 
idirghníomhú na bhfachtóirí nádúrtha agus / nó daonna”.

Déanann muirdhreach tagairt do thírdhreacha a bhfuil 
radhairc acu ar an gcósta nó ar fharraigí, agus limistéir 
cois cósta agus an timpeallacht mhuirí in aice láimhe 
a bhfuil naisc chultúrtha, stairiúla agus seandálaíochta 
eatarthu. Is féidir muirdhreach a bhriseadh síos ina 
chodanna comhpháirte, is iad sin acmhainn radhairc agus 
saintréith mhuirí. Déanann acmhainn radhairc tagairt do 
radhairc an chósta agus na farraige ón tír, radharc na tír 
ón bhfarraige, agus radharc na farraige ón bhfarraige. Is 
éard is saintréith ann braistint an limistéir, ar meascán é 
idir saintréithe ar an dromchla, laistigh den cholún uisce 
agus ar ghrinneall na farraige.

I measc chuspóirí na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha tá:

• creat beartais a chur ar fáil a chuirfidh bearta ar 
bun ar leibhéal náisiúnta, earnála – talmhaíocht, 
turasóireacht, fuinneamh, iompar agus muir 
san áireamh – agus áitiúil, in éineacht leis an 
tsochaí shibhialta, chun stiúradh inbhuanaithe ár 
dtírdhreacha a chosaint agus a bhainistiú agus pleanáil 
cheart a dhéanamh lena aghaidh sin trí dhearadh 
ardchaighdeáin; agus

• a chinntiú go mbaineann Éire leas as deiseanna 
chun beartais a bhaineann le húsáid tírdhreacha 
a chuireann lena chéile agus a neartaíonn a chéile 
a chur i bhfeidhm, agus go seachnaítear cuspóirí 
beartais atá ag teacht salach ar a chéile a mhéid is 
féidir.

Chuir Foras na Mara tionscadal i gcrích chun Measúnú 
Réigiúnach Saintréithe Muirdhreacha d’Éirinn a leagan 
amach. Bhí torthaí an tionscadal faoi réir comhairliúchán 
pobail i nDeireadh Fómhair 2020. Ba é aidhm an 
tionscadail saintréith muirdhreacha a aithint, a rangú 
agus a shainiú ar bhonn réigiúnach. Ba iad cuspóirí an 
taighde:

• Tuiscint a fháil ar limistéir éagsúla réigiúnacha 
saintréithe muirdhreacha feadh an chósta;

• Measúnú saintréithe a fhorbairt a dhéanann cur 
síos ar phríomhghnéithe agus nádúr gach limistéir 
saintréithe muirdhreacha; agus

Downpatrick Head, Co Mayo - Íomhá le caoinchead ó  
Mick Hunt- Clean Coasts, EEU An Taisce - Love your Coast
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• A ndáileadh a shainiú agus a chur i láthair ó thaobh 
spásúlachta de, agus measúnú cáilíochtúil a dhéanamh 
ar luach soch-chultúrtha gach muirdhreacha ina 
ndáileadh.

Is é príomhaidhm an taighde sin bearna aitheanta maidir 
le sainiú bonnlíne na saintréithe muirdhreacha in Éirinn 
a líonadh. Beidh an fhaisnéis bhonnlíne ina tagairt 
thábhachtach dóibh a úsáideann an CNPM, chomh maith 
le hobair PSM leanúnach i ndiaidh fhoilsiú an CNPM, 
cosúil le treoirlínte a fhorbairt. Tá léarscáil bunaithe ar 
thorthaí an tionscadail, a léiríonn Limistéir Saintréithe 
Muirdhreacha agus Cineálacha Cósta, ar fáil ag deireadh 
na caibidle seo.

Pléitear ceist an Mhuirdhreacha sa chaibidil Fuinneamh 
Inathnuaite Amach ón gCósta ag deireadh an CNPM, 
chomh maith le hAguisín D maidir le Próiseas Ainmnithe 
Spásúil agus Aguisín F maidir le Gníomhartha Tacaíochta.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá go leor limistéar ar ár gcósta uathúil mar gheall ar a 
n-áilleacht nádúrtha agus a raon éagsúl gníomhaíochta. 
Tá sé mar aidhm ag an mbeartas seo cinnte a dhéanamh 
de go mbreithníonn tograí na tionchair a d’fhéadfadh a 
bheith acu ar thírdhreach agus muirdhreach limistéir. Tá 
sé sin tábhachtach ní hamháin chun radhairc mór le rá 
agus saintréith a chosaint, ach chun tacú leis an bpróiseas 
cumasaithe forbartha má tá sin an rud is oiriúnaí.

Ba cheart na héifeachtaí forbartha ar mhuirdhreach agus 
tírdhreach limistéir a bhreithniú, cosúil le tionscadail 
fuinnimh gaoithe agus taoide, forbairt calafort, cosaintí 
cósta, teacht i dtír na gcáblaí agus píblínte. Ní bhaineann 
sé sin le limistéir ar leith, ach baineann siad freisin leis 
an méid a chuirfidh siad le láithreáin atá ainmnithe ar 
leibhéal náisiúnta agus a suíomhanna. D’fhéadfadh 
méadú ar líon na ndaoine a thagann chuig limistéar le 
haghaidh turasóireachta agus fóillíochta feasacht ar an 
limistéar a ardú, ach d’fhéadfadh sé saintréith mhuirí agus 
an acmhainn radhairc a athrú freisin. Is uirlisí tábhachtach 
iad ródúchán agus roghnúchán suímh chun a chinntiú go 
ndéantar tionchair ar mhuirdhreach agus ar thírdhreach 
a íoslaghdú agus a mhaolú. Ba cheart go mbeadh sé 
sin ina pháirt de na luathchéimeanna d’fhorbairt plean 
nó beartais nó go ndéanfaí é sula gcuirtear tús leis an 
iarratas / ceadúnú foirmiúil, de réir mar is cuí.

Ba cheart go n-áireofaí le freagairt don bheartas sin 
tagairt d’aon ábhar ábharach a leagtar amach sna 
pleananna bunaithe ar thalamh, cosúil le pleananna 
forbartha contae cósta, e.g. radhairc agus ionchais 
chósta.

D’fhéadfadh sé go mbeidh tograí faoi réir measúnachtaí 
reachtúla timpeallachta. Féadfar go n-áireofar le 
measúnachtaí den chineál sin Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (MST) faoin Treoir MST (2014/52/AE). 
Más cineál forbartha a mbíonn MST ag teastáil ina leith 
í an fhorbairt, má tá sé os cionn Tairseacha Sonracha, 
agus más cineál tionscadail é a bhféadfadh tionchair a 
bheith ann dá bharr agus/nó má tá sé i suíomh íogair 
agus/nó d’fhéadfadh éifeachtaí an tionscadail a bheith 

suntasach, ní mór Tuarascáil maidir le Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (TMTT) a ullmhú. Leagtar amach 
in Airteagal 3(1) cad ba chóir a chur san áireamh in MST.

Aithníonn an chuid deiridh den bheartas seo an gá chun 
an chúis le dul ar aghaidh a leagan amach áit nach féidir 
tionchair dhiúltacha shuntasacha ar mhuirdhreach agus 
ar thírdhreach an limistéir a sheachaint, a íoslaghdú 
nó a mhaolú. Má bhíonn sé sin ag teastáil, ba cheart 
go n-áireofaí leis an réasúnaíocht conas a d’fhéadfadh 
optamúchán spáis a bhaint amach, na bearta atá molta 
chun aon tionchar suntasach diúltach a íoslaghdú agus a 
mhaolú (mura féidir céimeanna den chineál sin a thógáil, 
cur síos ar cén fáth nach féidir), chomh maith le cén 
fáth ar cheart d’aon tograí dul ar aghaidh i bhfianaise an 
tionchair fhéideartha a leagan amach. Ba cheart freisin 
go n-áireofaí leis an réasúnaíocht aon tairbhí poiblí 
a d’fhéadfadh a bhaint amach tríd an togra a aithint 
chun go mbeifear in ann iad a bhreithniú in éineacht le 
tionchair dhiúltacha shuntasacha aitheanta.

An CNPM – Ár dtuairim:

Foras na Mara
Tagraíonn muirdhreacha don chaidreamh idir daoine 
agus áit agus conas a lonnaigh agus a d’idirghníomhaigh 
daoine feadh ár n-imeallbhoird. Is cuid thábhachtach dár 
mbraistint féiniúlachta agus chultúir iad muirdhreacha 
na hÉireann. Tá os cionn 7000 km d’imeallbhord againn, 
aillte carraigeacha, tránna gainimh agus bánna faoi 
fhothain san áireamh. In 2020, aithníodh agus sainíodh 
Carachtar Muirdhreacha na hÉireann trí thionscadal a 
fuair tacaíocht ó Rialtas na hÉireann ó Chiste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh (CEMI) 2014-2020. Sainíodh an 
carachtar muirdhreacha ag stair, seanchas, ealaín, 
nádúr agus gníomhaíochtaí fóillíochta agus tráchtála a 
bhaineann leis an gcósta agus leis an muir a tharlaíonn 
ar an bhfarraige nó gar don fharraige. Soláthraíonn 
na torthaí bonnlíne chun eolas níos fearr a dhéanamh 
do phleanáil agus bainistíocht ár muirdhreacha, agus 
d’fhéadfadh úsáid a bhaint astu mar acmhainn nuair a 
bhreithnítear beartas Muirdhreacha an CNPM.
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7.6 Tairbhí Sóisialta  

Beartais Phleanála

Beartas Tairbhí Sóisialta 1

Ba cheart go dtacófaí le tograí a fheabhsaíonn nó a 
spreagann tairbh sóisialta. Ba cheart go léireodh tograí, 
nach féidir leo tairbhí sóisialta a fheabhsú nó a chur 
chun cinn, go ndéanfaidh siad, in ord rogha, tionchair 
dhiúltacha shuntasacha: 

a) a íoslaghdú, nó

b) a mhaolú 

ar tionchair iad a gcuirtear gníomhaíochtaí eile reatha 
nó údaraithe (ach nár cuireadh i bhfeidhm go fóill) a 
ghineann tairbhí sóisialta as áit dá mbarr.

Beartas Tairbhí Sóisialta 2

Ba cheart go dtacófaí le tograí a mhéadaíonn tuiscint 
agus leas na timpeallachta muirí (a luach nádúrtha, 
stairiúil agus sóisialta san áireamh), nó le tograí a 
chuireann bainistíocht chaomhantais agus leibhéal níos 
airde oideachais agus scileanna chun cinn.

Príomhthagairtí
• Plean Rialtais maidir le Forbairt Tuaithe

• Geilleagar Aigéin na hÉireann (Meitheamh 2019)

• Páipéar Comhairliúcháin maidir le Beartas na nOileán

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Cúlra agus Comhthéacs
Áirítear le tairbhí sóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí 
muirí (an timpeallacht nádúir agus stairiúil ar a bhfuil siad 
bunaithe), ach gan a bheith teoranta dóibh, sláinte agus 
folláine, taitneamh, féiniúlacht chultúrtha agus braistint 
áite níos fearr. Ar an gcéad dul síos, baineann daoine i 
bpobail chósta go díreach in aice leis an limistéar muirí 
leas as na tairbhí den chineál sin. D›fhéadfadh daoine 
leas a bhaint as a bheith ina gcónaí gar don chósta agus 
radharc a bheith acu ar an gcósta, taithí a fháil ar an 
gcósta i ngach cineál aimsire agus i ngach séasúr, agus 
a bheith ábalta am a chaitheamh sa limistéar muirí agus 
in aice leis. Is féidir le cuairteoirí ar an limistéar leas a 
bhaint as roinnt de na tairbhí sin. D›fhéadfadh daoine 
nach dtabharfaidh cuairt ar an gcósta riamh tairbhí 
sóisialta a bhaint as an gcósta trí eispéiris fhíorúla nó 
trí mhuinín a bheith acu as a bainistíocht inbhuanaithe. 
Baineann daoine a fhaigheann fostaíocht agus scileanna 
a bhaineann leis an muir leas go hindíreach agus 
tairbhí sóisialta. De ghnáth, braitheann tairbhí ar an 
timpeallacht nádúrtha agus stairiúla ar a bhfuil siad 
bunaithe. Féadfaidh baint amach na dtairbhí sóisialta 
brath freisin ar ghníomhaíochtaí earnála tionsclaíocha 
(féach samplaí le haghaidh níos mó comhthéacs maidir 
le gníomhaíochtaí sa limistéar i dtéacs a thacaíonn le 
beartais maidir le Rochtain, Turasóireacht agus Fóillíocht, 
Iascach, Fostaíocht, Muirdhreach agus Tírdhreach, 
Bithéagsúlacht, Limistéir Pleanála Muirí, Cáilíocht an 
Uisce agus Sócmhainní Oidhreachta).

D’fhéadfaí leas a bhaint as tairbhí sóisialta i rith na 
bliana ar fad. Bíonn an deis ann i gcónaí braistint áite a 
mhothú, tairbhe a bhaint as an muirdhreach, agus bíonn 
tairbhí don sláinte agus d’fholláine ar fáil an t-am ar fad. 
Féadfar leas indíreach a bhaint as go leor tairbhí sóisialta 

Stand Up Paddle Boarding, Dunmore East, Co. Waterford - Íomhá le caoinchead ó Jonathan Power
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ó fhostaíocht a bhfuil scileanna sonracha ag teastáil ina 
leith, iascach, fóillíocht agus turasóireacht san áireamh. 
Cuireann fostaíocht earnála den chineál sin rochtain ar 
fáil ar an limistéar muirí chomh maith le rochtain taobh 
istigh de. 

Braitheann tairbhí sóisialta freisin ar an timpeallacht 
nádúrtha agus stairiúil, an muirdhreach agus an 
tírdhreach, dea-cháilíocht an uisce agus bruscar 
muirí laghdaithe. Ní chosnófar tairbhí sóisialta ach go 
páirteach mar thionchar indíreach fheidhmiú éifeachtach 
na mbeartas ábhartha earnála (féach na caibidlí lena 
mbaineann sa CNPM seo). Ach ós rud é go mbainfear 
leas as tairbhí sóisialta ó raon chomh leathan foinsí, 
agus go bhfuil siad tábhachtach do chónaitheoirí 
agus cuairteoirí a bhfuil taithí an-éagsúil orthu, is gá 
idirghabháil ghníomhach a dhéanamh chun a chinntiú go 
leanann siad ar aghaidh. 

Baineann gach cónaitheoir agus cuairteoir i bpobail 
chósta leas as tairbhí sóisialta ón limistéar muirí in 
imeacht amach, agus bíonn na tairbhí sin éagsúil. Is 
ábhar imní é díshocrú gníomhaíochtaí a ghineann tairbhí 
sóisialta, go háirithe gníomhaíochtaí atá tábhachtach do 
phobail chósta a mbíonn díothacht nó dúshláin shóisialta 
eile iontu. Is éard is díshocrú ann nuair a bhogtar 
gníomhaíocht (in am nó spás geografach) mar gheall ar 
ghníomhaíocht eile a thabhairt isteach nó ar thionchar 
gníomhaíochta eile. D’fhágfadh sin go bhféadfar nach 
mbeifear ábalta tabhairt faoi ghníomhaíocht a thuilleadh. 
Tá gá aitheanta le tuiscint níos fearr a fháil ar thionchair 
shóisialta (dhearfach agus dhiúltacha, dhíreacha agus 
indíreacha, bhuana agus shealadacha, chomh maith 
leo a bhaineann le héifeachtaí carnacha) a d’fhéadfadh 
a bheith ag díshocrú. Tá sé tábhachtach tionchair 
dhiúltacha ar ghníomhaíochtaí a mbíonn tairbhí sóisialta 
ag baint leo a bhainistiú. Tá an gá le cómhaireachtáil 
a spreagadh chun tionchair dhiúltacha díshocraithe a 
íoslaghdú nó a mhaolú (dá dtagraíonn an OMPP maidir le 
cómhaireachtáil).

Éilítear le forbairt inbhuanaithe measúnú cothromaithe 
ar thionchair charnacha comhshaoil, shóisialta agus 
eacnamaíochta. Bíonn gá go háirithe le tionchair 
shóisialta a bhreithniú, mar tá siad go háirithe deacair 
le tomhas mar bíonn siad níos cáilíochtúla, níos indírí 
agus níos scaipthe. Anois, níos mó ná riamh, aithnítear 
go gcaithfidh Éire ár mbithéagsúlacht shaibhir mhuirí 
a chosaint agus a chaomhnú agus na hacmhainní 
nádúrtha atá ar fáil a bhainistiú ar bhealach a thagann 
leis na héiceachórais máguaird, cibé acu ar acmhainní 
bitheolaíocha nó fisiciúla iad, cosúil le fuinneamh.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá sé mar aidhm ag na beartais sin a chinntiú go bpléitear 
go sainráite leis na tairbhí sóisialta i dtograí le haghaidh 
forbairtí nó gníomhaíochtaí nua. Spreagann sé tograí 
a fheabhsaíonn nó a spreagann tairbhí sóisialta. Mura 
bhfuil tograí ábalta a léiriú conas a fheabhsóidh nó a 
spreagfaidh siad tairbhí sóisialta, ba cheart go léireoidh 
siad go ndéanfaidh siad, in ord rogha, tionchair a 
íoslaghdú nó a mhaolú, tionchair iad sin a chuireann 

gníomhaíochtaí eile reatha nó údaraithe (ach nár cuireadh 
i bhfeidhm go fóill) a ghineann tairbhí sóisialta as áit. 
I gcás íoslaghdaithe (a) ní mór tionchair a chuireann 
gníomhaíochtaí as áit a laghdú ó thaobh méide, 
minicíochta agus fairsinge de. I gcás maolaithe (b) glactar 
bearta ar an láithreán céanna leis an togra, nó ar láthair 
eile taobh istigh den láithreán nó in aice leis, chun tairbhí 
sóisialta nua a chúitíonn cailliúint na dtairbhí a chuirtear 
as áit. Ní féidir le tograí dul ar aghaidh go (b) mura léirigh 
siad nach féidir leo (a) a chomhlíonadh etc. Ba cheart 
go n-áireofaí le tograí eolas tacaíochta a léiríonn conas 
a fheabhsóidh nó a spreagfaidh siad tairbhí sóisialta. Ní 
mór tionchair dhiúltacha a phlé agus cur síos a dhéanamh 
ar aon tionchar dearfach. Ní théann fianaise a thacaíonn 
le tairbhí sóisialta in ionad tionchair dhiúltacha a 
sheachaint, a mhaolú nó a íoslaghdú. 

Ba cheart go n-aithneodh tograí agus go dtabharfaidís 
fianaise faoin méid seo a leanas, más féidir:  

• Soláthraíonn na gníomhaíochtaí atá ar siúl sa limistéar, 
agus na hacmhainní ar a bhfuil siad bunaithe, tairbhí 
sóisialta. Tá na gníomhaíochtaí agus acmhainní seo a 
leanas san áireamh, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 » Rochtain ar an limistéar muirí agus taobh istigh 
de; 

 » Deiseanna fóillíochta; 

 » Deiseanna agus gnóthaí turasóireachta; 

 » Limistéir mhuirí chosanta (LMCanna), gnéithe 
Bithéagsúlachta agus Geolaíocha a thacaíonn 
le fóillíocht, turasóireacht agus feasacht agus 
tuiscint ghinearálta; 

 » Sócmhainní oidhreachta; 

 » Saintréith mhuirdhreacha/tírdhreacha; 

 » Gnóthaí iascaigh agus cumainn staire áitiúla trí 
ghníomhaíocht roimhe sin. 

• Áirítear leis na tairbhí sóisialta, a bhaintear as na 
gníomhaíochtaí sin, ach gan a bheith teoranta dóibh: 

 » Sláinte agus folláine; 

 » Taitneamh;

 » Féiniúlacht chultúrtha;

 » Braistint áite. 

• Chuirfeadh na gníomhaíochtaí thuas as áit dá gcuirfí 
an togra i bhfeidhm nó dá n-oibreodh an togra. 

• Meicníochtaí chun an laghdú ar thairbhí sóisialta de 
bharr gníomhaíochta a chur as áit a íoslaghdú agus a 
mhaolú. D’fhéadfaí go n-áireofaí leis sin:

 » Rochtain mhalartach; 

 » Deiseanna nua áineasa agus turasóireachta (mar 
shampla léirmhíniú); 

 » Gnóthaí malartacha a d’fhéadfadh tairbhí sóisialta 
a chur ar fáil. 

Ba cheart go n-aithneodh tograí tionchair dhiúltacha a 
bhaineann le spás (eisiamh fisiciúil nó baint den limistéar) 
agus/nó le ham (cosc a chur le gníomhaíocht a bheith ar 
siúl ag amanna áirithe den lá nó den bhliain).
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Ba cheart go n-áireofaí le tograí gach tionchar diúltach 
suntasach, a fhéadfar a bheith díreach agus/nó indíreach. 
D’fhéadfaí a áireamh ar na tionchair dhiúltacha, 
mar shampla, cosc a chur le húsáid reatha limistéir 
ag bádóireacht fóillíochta. D’fhéadfaí a áireamh ar 
thionchair indíreacha iomaíocht níos airde i limistéar eile 
arna chruthú ag gníomhaíocht iascaigh a chuirtear as 
áit ó limistéar an togra, agus tionchair iarmhartacha ar 
chalafoirt áitiúla, turasóireacht, an timpeallacht dá bharr 
sin, agus úsáideoirí fóillíochta nach mór dóibh limistéar a 
úsáid a úsáideadh le haghaidh loingseoireachta amháin 
roimhe sin.

Chun coimhlint a laghdú agus comhoiriúnacht a 
fheabhsú, ba cheart go léireodh tograí conas a 
dhéanfaidh siad, in ord rogha, tionchair an easáitithe a 
íoslaghdú nó a mhaolú. Mar shampla, d’fhéadfaí tionchair 
a íoslaghdú tríd an méid seo a leanas a athrú:

• an limistéar a úsáidtear; nó

• amanna an lae nó na bliana a mbíonn gníomhaíochtaí 
á n-oibriú lena linn.

D’fhéadfaí go n-áireofaí le maolú limistéir mhalartacha a 
aithint le haghaidh na gníomhaíochta reatha nó tacaíocht 
a aithint do ghníomhaíochtaí nua a ghineann tairbhí 
sóisialta den chineál céanna leo siúd a chuirtear as áit.

An CNPM – Ár dtuairim:

Ionad Taighde 
Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann ar 
Fhuinneamh, an Aeráid 
agus an Mhuir (MaREI)

Ós rud é gurb é MaREI Ionad Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann ar Fhuinneamh, an Aeráid agus an Mhuir, 
tá an CNPM an-tábhachtach don Ionad agus dá 
chomhpháirtithe sa saol acadúil, sa tionscadal agus 
sa rialtas. Tá sé bunriachtanach an CNPM a chur i 
bhfeidhm chun a chinntiú gur féidir leis an tsochaí 
tairbhí a bhaint as na hacmhainní suntasacha muirí atá 
ag Éirinn chun spriocanna náisiúnta um ghníomhú ar son 
na haeráide a chomhlíonadh, uaillmhianta geilleagair 
ghoirm a fhíorú, agus seirbhísí sláintiúla bithéagsúlachta 
agus éiceachórais a choinneáil. Déanfaidh an CNPM 
éascaíocht ar theagmháil le páirtithe leasmhara cósta 
agus muirí maidir le saincheisteanna cosúil le creimeadh 
cósta, úsáid inbhuanaithe acmhainní agus cosaint ar 
oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha – agus tá eolas 
eolaíochta ag teastáil do na rudaí sin ar fad ar mhaithe le 
bainistíocht éifeachtach fhadtéarmach.

7.7 Gnéithe Trasteorann  

Beartais Phleanála

Beartas trasteorann 1

Ní mór do thograí a mbíonn tionchair thrasteorann 
acu taobh amuigh den limistéar muirí, is é sin sa 
timpeallacht talún nó i ndlínsí idirnáisiúnta in aice 
láimhe, fianaise ar chomhairliúchán leis na húdaráis 
phoiblí ábhartha a léiriú, lena n-áirítear comhairliúchán 
le húdaráis pleanála talún agus le húdaráis tíortha 
eile. Ba cheart do thograí tionchair thrasteorann i 
rith shaolré na gníomhaíochta beartaithe a chur san 
áireamh.

Príomhthagairtí
• Plean Gníomhaithe agus Straitéis an Atlantaigh

• Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (Treoir 2014/52/AE)

• Plean Muirí do Thuaisceart Éireann

• Pleanáil mhuirí i Sasana

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Creat Pleanála Náisiúnta

• Plean Náisiúnta Muirí na hAlban

• Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (Treoir 2001/42/CE)

• Plean Náisiúnta Muirí na Breataine Bige

Cúlra agus Comhthéacs
Tá teorainneacha ag limistéar muirí na hÉireann le dlínsí 
pleanála eile, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ag an 
bpointe líne bharr láin ar an imeallbhord, tá an limistéar 
muirí tadhlach leis an dlínse pleanála talún. Ar muir, 
tá limistéar muirí na hÉireann ina chuid de Réigiún an 
Atlantaigh Thoir Thuaidh. Ós rud é go bhfuil sé tadhlach 
leis na dlínsí muirí in aice láimhe, Tuaisceart Éireann, 
Albain, an Bhreatain Bheag agus Sasana, d’fhéadfaí go 
mbeadh tionchair thrasteorann dhíreacha sna huiscí 
sin, agus a mhalairt. Cé nach bhfuil limistéar muirí na 
hÉireann tadhlach le dlínsí muirí na Fraince, na Spáinne 
agus na Portaingéile, tá seans ann go mbeidh tionchair 
thrasteorann indíreacha sna uiscí sin, agus a mhalairt.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Mar a leagadh amach i gCaibidil 2 thuas, aithnítear sa 
Chreat Pleanála Náisiúnta (CPN) an tábhacht a bhaineann 
le pleanáil talún agus pleanáil mhuirí a thabhairt le 
chéile (Caibidil 7) agus na haidhmeanna comhroinnte 
go léir agus na limistéir choiteanna comhordaithe 
agus gníomhaíochta thar an dá chóras. Tá sé chuspóir 
náisiúnta pleanála sa CPN a bhaineann go sonrach leis 
an earnáil mhuirí. Aithníonn na Straitéisí Réigiúnacha 
Spásúlachta agus Eacnamaíochta a d’fhorbair na trí 
thionól réigiúnacha in Éirinn tábhacht na hearnála muirí 
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freisin, mar an gcéanna le go leor Pleananna Forbartha 
Contae agus Cathrach in údaráis áitiúla ar an gcósta.

Ar an mbealach céanna, aithníonn an CNPM go 
frithpháirteach an tábhacht a bhaineann le comhtháthú 
agus comhordú leis an gcóras pleanála talún ar an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. D’fhéadfadh go 
leor gníomhaíochtaí agus úsáidí talún agus muirí tionchar 
a bheith acu ar an limistéar talún agus muirí. Éilítear 
leis an Treoir PSM agus leis an Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2018, (an reachtaíocht náisiúnta a thrasuíonn an 
treoir) go mbreithnítear na hidirghníomhaíochtaí sin idir 
talamh agus farraige. Áirítear le Pleananna Réigiúnacha 
Spásúlachta agus Eacnamaíochta cuspóirí a aithníonn 
an tábhacht a bhaineann le pleanáil talún agus mhuirí 
a chomhtháthú, comhtháthú trasteorann san áireamh. 
Amach anseo, beidh sé chomh tábhachtach céanna go 
mbeidh pleananna náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 
talún i gcomhréir leis an CNPM – mar b’fhéidir go 
mbeidh orthu é sin a dhéanamh faoin Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, 2018. De réir mar a fhorbraíonn pleanáil 
spásúil mhuirí fhonáisiúnta in Éirinn, déanfar eolas di 
ag ceisteanna trasteorann a bhaineann le ceisteanna 
bunaithe ar thalamh agus a bhaineann le hábhair 
thrasteorann.

Cuirtear oibleagáid ar Éirinn freisin leis an Treoir um 
PSM agus leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2018, 
comhairliúchán a dhéanamh agus comhoibriú ar bhonn 
trasteorann le dlínsí in aice láimhe nuair a fhorbraítear 
pleananna muirí. Tá comhairliúchán agus comhoibriú 
trasteorann ar siúl ar bhonn frithpháirteach idir Éire 
agus na tíortha comharsanacha ar fad i Réigiún Thoir 
Thuaidh an Atlantaigh: Tuaisceart Éireann, Albain, An 
Bhreatain Bheag, Sasana, An Fhrainc, An Spáinn agus 
An Phortaingéil. I dtaca le tograí a ndéanann breithnithe 
trasteorann eolas dóibh, d’fhéadfadh caibidlí den 
CNPM agus caibidlí comhionanna i bpleananna muirí 

ábhartha i dtíortha comhsarsanacha a d’fhéadfadh a 
bheith trasteorann de nádúr a bheith ábhartha, e.g. 
Teileachumarsáid; Fuinneamh – Tarchur; Bithéagsúlacht; 
Bruscar Muirí; Muirdhreach agus Tírdhreach; An tAthrú 
Aeráide; Calafoirt, Cuanta agus Loingseoireacht; 
agus Sábháilteacht ar Muir. D’fhéadfadh tairseacha 
fianaise agus / nó bunachair sonraí a choinníonn dlínsí 
comharasanacha a bheith úsáideach freisin chun na 
tionchair fhéideartha ar limistéir mhuirí in aice láimhe a 
mheas. 

Leagtar amach sa CPN an bonn le haghaidh comhoibriú 
trasteorann i gCaibidil 7 – Ag Obair lenár gComharsana. 
Áirítear leis sin cuspóirí náisiúnta beartais a dhíríonn 
go sonrach ar chomhoibriú le Tuaisceart Éireann agus 
an Ríocht Aontaithe ina bpléitear le hábhair cosúil leis 
an gcomhshaol, infheistíocht agus infreastruchtúr. Níos 
leithne, tá Interreg ar cheann de na príomhuirlis den 
Aontas Eorpach (AE) agus tacaíonn sé le comhoibriú 
trasteorann trí mheán maoiniú tionscadal. Is é is aidhm 
leis dul i ngleic go comhpháirteach le dúshláin choiteanna 
agus réitigh chomhroinnte i réimse cosúil le, inter alia, 
sláinte, comhshaol, taighde, oideachas, iompar agus 
fuinneamh inbhuanaithe. Chuir an Coimisiún Eorpach 
an leagan leasaithe den Phlean Gníomhaíochta maidir 
leis an Atlantach 2.0, a bhaineann le Ballstáit ag a bhfuil 
imeallbhoird ar an Atlantach agus na réigiúin is faide 
amach sna tíortha sin, an 23 Iúil 2020. Tugadh an Plean 
le chéile i dtosaíochtaí polaitíochta an Choimisiúin 
Eorpaigh do 2019 – 2024. Is é príomhchuspóir an phlean 
scaoileadh le acmhainneacht an gheilleagair ghoirm i 
limistéar an Atlantaigh, fad a chaomhnaítear éiceachórais 
mhuirí agus a chuirtear le hoiriúnú agus maolú i leith an 
athraithe aeráide. Díríonn an plean ar shaincheisteanna 
nach féidir le haon réigiún cósta amháin agus aon stát 
amháin a réiteach, cosúil le: Calafoirt mar thairseacha 
agus moil don gheilleagar gorm; scileanna Gorma na 

Carlingford Castle, Co Louth - Íomhá le caoinchead ó Photographic Archive, National Monuments Service, Government of Ireland
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todhchaí agus litearthacht aigéin; Fuinneamh inathnuaite 
muirí; agus Aigéan sláintiúil agus cóstaí láidre.

Tacaíonn an beartas seo le cuspóir an chomhairliúcháin 
agus an chomhoibrithe trasteorann ach éileamh ar 
thograí a bhfuil tionchair thrasteorann acu taobh 
amuigh den limistéar muirí, is é sin sa timpeallacht 
talún nó i ndlínsí idirnáisiúnta in aice láimhe, fianaise ar 
chomhairliúchán leis na húdaráis phoiblí ábhartha a léiriú, 
lena n-áirítear comhairliúchán le húdaráis pleanála talún 
agus le húdaráis tíortha eile. Féadfaidh fianaise léiriú ar 
conas a chuaigh comhairliúchán i bhfeidhm ar an togra a 
áireamh. Más cuí, ba cheart an beartas seo a bhreithniú 
in éineacht leis na riachtanais dhlíthiúla a bhaineann le 
hábhair thrasteorann lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta do, na riachtanais a bhaineann leis an Treoir 
maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (Treoir 
2014/52/AE) agus leis an Treoir maidir le Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta (Treoir 2001/42/CE). 

An CNPM – Ár dtuairim:

Grúpa Réigiúnach 
Forbartha an Thiar 
Thuaidh.

Mar chuid den CNPM a chur i bhfeidhm, tuigimid go 
mbunófar tionscadail maidir le comhpháirtíochtaí 
cósta ar fud na hÉireann chun cur ar chumas pobail 
áitiúla tionchar a imirt ar phleananna áitiúla spásúla 
muirí. Ceapaimid go n-oibreoidh sé sin go han-mhaith 
in Iarthuaisceart an oileáin, i gceantair cosúil le Loch 
Feabhail, áit a bhféadfadh comhpháirtíocht den chineál 
sin oibriú chun tacú le geilleagar áitiúil atá bríomhar 
agus inbhuanaithe fad a thugtar aird ar, a chosnaítear 
agus a dhéantar ceiliúradh ar an gcarachtar ar leith, an 
oidhreacht agus na gnéithe nádúrtha den limistéar muirí 
agus cósta.
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Leagtar amach sna caibidlí seo a leanas Beartais Pleanála 
Muirí Earnála do gach earnáil nó gníomhaíocht mhuirí. Tá 
an fhormáid chéanna ag struchtúr gach caibidle, faoi na 
ceannteidil seo a leanas:

• Cuspóirí

• Beartais Pleanála Muirí

• Príomhthagairtí

• Cúlra agus Comhthéacs

• Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil Mhuirí

• Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí Eile

• Saincheisteanna maidir le hInbhuanaitheacht

Má chuirtear léarscáileanna ar fáil, bíonn siad ag deireadh 
na caibidle.

Mar gheall ar nádúr idirspleách na ngníomhaíochtaí sa 
limistéar muirí, féadfar go mbeadh beartais eile bainteach 
le próiseas má bhreithnítear beartas a bhaineann le 
hearnáil ar leith mar chuid de chinneadh. Saineofar an 
beartais a bhaineann le cinneadh ar leith de réir chineál 
agus scála an togra atá á mholadh, uainiú na gcéimeanna 
an togra (tógáil, oibriú, díchoimisiúnú san áireamh), 
agus de réir an tsuímh. Beidh sé faoi chinnteoirí agus 
na daoine sin a dhéanann tograí a chinntiú go gcuirtear 
beartais ábhartha an phlean i bhfeidhm ar bhealach 
comhréireach a bhaineann go sonrach leis an togra chun 
comhlíonadh a áirithiú.

Ireland from Space - Íomhá le caoinchead ó NASA

Príomhbheartais Earnála/
Gníomhaíochta08
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Cuspóirí
• Tacú le hearnáil dobharshaothraithe atá éagsúil, 

comhlíontach agus a fhásann agus a oibríonn i gcóras 
nua-aimseartha ceadúnaithe agus forfheidhmithe 
chun bia ar ardchaighdeán a tháirgeadh, a chosnaíonn 
agus a fheabhsaíonn creatlach shóisialta agus 
eacnamaíoch na bpobal tuaithe cósta agus oileáin, 
agus a chaomhnaíonn bithéagsúlacht ar fud na gcóstaí 
ar aon dul le hinbhuanaitheacht éiceolaíoch.

• Córas ceadúnaithe dobharshaothraithe a bhainistiú 
bunaithe ar dheachleachtas a chuireann úsáid 
éifeachtach spáis agus acmhainní chun cinn, a 
chosnaíonn cáilíocht an uisce agus a thacaíonn le 
hacmhainneacht an dobharshaothraithe amach anseo.

• Feabhas breise a chur ar an gcóras ceadúnaithe 
dobharshaothraithe ionas go mbeidh na leibhéil 
is airde saineolais reachtaíochta, riaracháin agus 
eolaíochta ina gcomhartha sóirt aige agus ionas go 
gcuireann sé an iontaoibh is mó is féidir ag oibreoirí 
dobharshaothraithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha 
(ENRanna) comhshaoil agus an pobal i gcoitinne as an 
gcóras rialála.

• Straitéisí forfheidhmithe a fhorbairt a sholáthróidh 
na torthaí is fearr is féidir ach comhlíonadh iomlán 
a bhaint amach fad a choinnítear costais agus ualaí 
riaracháin chomh híseal agus is féidir.

• Prionsabail fhreagrúla rialúcháin a fhorbairt a bhfuil sé 
mar aidhm aige freagairt dhifreálach d’iompair éagsúla 
oibreora a chumasú ar bhealach comhréireach.

• A chinntiú go dtugann an córas ceadúnaithe 
dobharshaothraithe aird ní hamháin ar luach tráchtála 
an bhia a chuirtear ar fáil faoi cheadúnas ach, go 
ríthábhachtach, tugann sé aird ar an díbhinn shóisialta 
do phobail chósta a thagann as gníomhaíocht 
dobharshaothraithe, chomh maith le haon chostas 
sóisialta maidir le srian a chur le húsáidí reatha nó 
féideartha na timpeallachta cósta.

Beartais Pleanála Muirí

Beartas Dobharshaothraithe 1

Ba cheart go dtacófaí le tograí a dhéanann an méid seo 
a leanas: 

• cuir chuige nuálacha a léiriú, agus / nó

• cur le héagsúlú na speiceas atá á fhás in áit ar leith, 
go háirithe tograí a chuireann cur chuige iltrófach i 
bhfeidhm, agus / nó

• feabhas a chur ar athléimneacht i leith éifeachtaí an 
athraithe aeráide 

maidir le dobharshaothrú a fhorbairt go hinbhuanaithe.

Beartas Dobharshaothraithe 2

Ní mór do thograí nach mbaineann le dobharshaothrú 
i limistéir táirgthe dobharshaothraithe a léiriú gur 
breithníodh táirgeadh dobharshaothraithe agus go 
bhfuil siad i gcomhréir le táirgeadh dobharshaothraithe. 
Mura féidir comhlíonadh, ní mór do thograí léiriú go 
ndéanfaidh siad tionchair dhiúltacha shuntasacha ar 
dhobharshaothrú, in ord rogha: 

a) a seachaint;

b) a íoslaghdú;

c) a mhaolú.

Mura féidir na tionchair shuntasacha dhiúltacha ar 
dhobharshaothrú, ba cheart do thograí an chúis le 
dul ar aghaidh a leagan amach.

Beartas Dobharshaothraithe 3

Ba cheart go dtacófaí le hinfreastruchtúr cósta 
talamhbhunaithe atá ríthábhachtach do agus a 
thacaíonn le forbairt an dobharshaothraithe, i 
gcomhréir le riachtanais dhlíthiúla agus ar an gcoinníoll 
go gcomhlíontar cosaintí sna próisis údaraithe go 
hiomlán.

Príomhthagairtí
• Speicis Choimhthíocha agus Speicis atá in easnamh go 

háitiúil i nDobharshaothrú in Éirinn

• Suirbhé Dobharshaothraithe BIM

• Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta 2011/92/AE, arna leasú ag Treoir 
2014/52/AE

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) 2011

• An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997
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• An tAcht Imeall Trágha 1933

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• Plean Straitéiseach Náisiúnta maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe Dobharshaothraithe

• Plean Straitéiseach Náisiúnta maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe Dobharshaothraithe – Measúnú 
Meántéarma

• Athbhreithniú ar an bPróiseas Ceadúnaithe 
Dobharshaothraithe

• Straitéis um Rialú Míolta Mara 2008

• An Chreat-treoir Uisce

Cúlra agus Comhthéacs
Is cuid dhílis de gheilleagar cósta na hÉireann é 
dobharshaothrú agus cómhaireann sé in áiteanna éagsúla 
le hearnálacha muirí eile cosúil le calafoirt, fóillíocht 
mhuirí agus turasóireacht. Áirítear le dobharshaothrú 
oiliúint nó feirmeoireacht éisc, inveirteabraigh 
uisceacha, plandaí uisceacha nó aon chineál uisceach 
de bhia a oireann d’éisc a chothú. Féadfar go mbeidh 
cead pleanála agus cead sceite ón údarás áitiúil ag 
teastáil le haghaidh dobharshaothrú talamhbhunaithe. 
Riarann Rannóg um Bainistiú Dobharshaothraithe agus 
Urthrá sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ceadúnú 
dobharshaothraithe. Chomh maith leis sin, próiseálann 
an Rannóg ceadúnais thánaisteacha urthrá atá ag teastáil 
le haghaidh oibríochtaí cósta dobharshaothraithe. Tá na 
cuspóirí sa chaibidil dobharshaothraithe seo ar aon dul 
le beartas/rialachán/tosaíochtaí na Roinne Talmhaíochta, 
Bia agus Muirí maidir le dobharshaothrú a bhfuil ról 
cuiditheach aige chun na cuspóirí foriomlána seo a 
chomhlíonadh. 

Breithníonn an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara gach 
iarratas ar cheadúnais dobharshaothraithe i gcomhréir 
leis an reachtaíocht seo a leanas:

• An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997;

• An tAcht Imeall Trágha 1933;

• Treoir um Ghnáthóga AE 92/43/CEE;

• Treoir um Éin AE 79/409/CEE;

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus 
Gnáthóga Nádúrtha) 2011-2015

• Treoir Chomhdhlúite maidir le Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta (Treoir 2014/52/AE);

• Treoir maidir le Rannpháirteachas Poiblí (Coinbhinsiún 
Aarhus).

Cuireann an próiseas ceadúnaithe saincheisteanna 
éagsúla san áireamh, cosúil le dálaí hidridinimiciúla, 
tionchar físiúil, tionchair ar láithreáin Natura 2000, 
úsáideoirí muirí eile agus stoic dhúchasacha éisc. Mar sin, 
mar chuid den phróiseas ceadúnaithe téitear i gcomhairle 
le raon leathan comhairleoirí eolaíochta agus teicniúla, 
chomh maith le Comhairlithe Reachtúla éagsúla. Tá 
foráil sa reachtaíocht freisin le haghaidh tréimhse 
comhairliúcháin phoiblí. Anuas ar an reachtaíocht thuas, 
ní mór don Roinn cloí le raon leatha riachtanas rialacháin 
agus reachtaíocht eile a bhfuil tionchar acu ar an 
bpróiseas ceadúnaithe.

Den chuid is mó, baineann dobharshaothrú le speicis 
éisc eite, sliogéisc agus feamainne agus tá ceadúnas 
dobharshaothraithe ag teastáil don ghníomhaíocht 
sin. Bíonn roinnt dobharshaothraithe ar siúl ar tír ach 
bíonn formhór mór an dobharshaothraithe ar siúl sa 
limistéar muirí ar an urthrá. Tá an phríomhghníomhaíocht 
comhchruinnithe ar an gcósta theas, thiar agus thiar 
thuaidh. In Éirinn, tá an t-urthrá ar fad, nó geall leis, 
faoi úinéireacht phoiblí agus mar sin bíonn ceadúnas 
dobharshaothraithe ag teastáil chun tabhairt faoi 
oibríochtaí agus bíonn ceadúnas tánaisteach urthrá 
ag teastáil chun an limistéar urthrá lena mbaineann a 
áitiúil go dleathach. Fiú i gcás urthrá príobháideach, ar 
rud an-annamh é, bíonn ceadúnas dobharshaothraithe 
ag teastáil chun tabhairt faoi ghníomhaíocht 
dobharshaothraithe.

De réir Thuarascáil BIM maidir le Gnó an Bhia Mara 
2019, chuir earnáil bia mara na hÉireann €1.22 billiún 
le geilleagar na hÉireann. B’ionann luach iomlán na 
hearnála dobharshaothraithe agus €172 milliún agus 
b’fhiú easpórtálacha bia mara na hÉireann €640 milliún. 
Tá 16,150 duine fostaithe in earnáil an bhia mara thart ar 
ár gcósta, go díreach agus go hindíreach, agus tá 1,948 
duine fostaithe i bpoist a bhaineann le dobharshaothrú. 
B’ionann toradh dobharshaothraithe na hÉireann in 2019 
agus 38,000 tonna táirgí geata feirme, arbh fhiú €172 
milliún iad thar 278 aonad táirgthe dobharshaothraithe. 
Tháinig méadú ar tháirgeadh ó thaobh méid iomlán 
(+2%) de agus tháinig laghdú ar luach (-3%) agus ar luach 
aonaid ó 2018. 

Aquaculture - Íomhá le caoinchead ó Marine Institute
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Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Is tasc an-tábhachtach sa tréimhse atá le teacht é 
pleanáil a dhéanamh le haghaidh tionsclaíocht a fhás go 
straitéiseach. Ar an leibhéal Eorpach, cé gur laghdaigh 
táirgeadh foriomlán le deich mbliana anuas, meastar 
de ghnáth go méadóidh táirgeadh dobharshaothraithe 
chun na riachtanais bia mara atá ag fás a shásamh, lena 
n-áirítear éileamh láidir ar tháirgí atá difreáilte agus ar 
cháilíocht dearbhaithe taobh istigh den AE — chomh 
maith leis an ngá le hiompórtálacha bia mara a ísliú agus 
brúnna ar stoic éisc atá lena caitheamh ag an duine a 
laghdú. Beidh ról tábhachtach ag pleanáil mhuirí chun 
tacaíocht a thabhairt do chur chuige faoi stiúir plean i 
leith fhorbairt straitéiseach tionsclaíochta in Éirinn agus 
ar fud an AE.

Choimisiúnaigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara Athbhreithniú Neamhspleách ar Cheadúnú 
Dobharshaothraithe in 2016 agus cuireadh Tuarascáil an 
Ghrúpa faoi bhráid an Aire i mBealtaine 2017.

Rinne an Grúpa Athbhreithnithe scrúdú mionsonraithe 
ar an bpróiseas reatha ceadúnaithe dobharshaothraithe, 
thug sé faoi chomhairliúchán cuimsitheach le páirtithe 
leasmhara agus scrúdaigh sé córais toilithe náisiúnta 
agus idirnáisiúnta atá inchomparáide chun deachleachtas 
maidir le próiseas casta ceadúnaithe a bhainistiú a 
chinneadh ar bhealach trédhearcach, a oireann don 
chomhshaol agus atá láidir ó thaobh an dlí de. Foilsíodh 
Tuarascáil an ghrúpa agus tá sé ar fáil lena feiceáil ar 
shuíomh gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus 
Mara. Tá 30 moladh ar leith sa Tuarascáil ar an iomlán.

Ós rud é gur aithin gach páirtí leasmhara agus an Coimisiún 
Eorpach, ar chúiseanna éagsúla, gurb é an tosaíocht is 
tábhachtaí fáil réidh leis an riaráiste ceadúnaithe maidir leis 
an gcóras ceadúnaithe a leasú, dhírigh freagairt na Roinne 
go dtí seo ar an tsaincheist sin fad a leanadh ar aghaidh aird 
a thabhairt ar na moltaí eile sa Tuarascáil.

Mar léiriú ar cé chomh tábhachtach is atá sé d’ionadaithe 
an tionscail fáil réidh leis an riaráiste ceadúnaithe, chuir an 
Roinn clár dhá bhliain i bhfeidhm chun fáil réidh le riaráiste 
na n-iarratas ar cheadúnais sliogéisc. Mar chuid den chlár 
dhá bhliain sin, rinneadh cinneadh faoi 300 ceadúnas in 
2018 agus arís in 2019. Rinneadh cinneadh faoi 305 agus 
324 iarratas in 2018 agus in 2019 faoi seach.

Rinne an Roinn os cionn 1,200 cinneadh ceadúnais ó 
2012. Fuarthas réidh leis an riaráiste maidir le ceadúnú 
dobharshaothraithe i dtaca le dobharshaothrú sliogéisc 
anois mar shaincheist a théann i bhfeidhm ar an tionscal. 
I gcás iasc eite, cuireadh tús le bearta cheana féin chun 
an riaráiste sin a laghdú agus géaraíodh na bearta sin go 
suntasach in 2020.

Is iad na limistéir táirgthe dobharshaothraithe a 
ndéantar tagairt dóibh i mBeartas Dobharshaothraithe 
2 na limistéir a léirítear mar Láithreáin Cheadúnaithe 
Dobharshaothraithe sa léarscáil a bhaineann le 
dobharshaothrú. Tabhair faoi deara go n-athróidh na 
láithreáin sin in imeacht ama. Beidh sonraí spásúla 
nuashonraithe ar fáil trí www.marineplan.ie.

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
D’fhéadfadh dobharshaothrú idirghníomhú le roinnt 
earnálacha eile:

• Bradáin fhiáine agus éisc imirceacha: Tá taighde 
leanúnach ar siúl faoi fairsinge agus nádúr éifeachtaí 
na n-idirghníomhaíochtaí le salmainidí fiáine in Éirinn 
agus i ndlínsí eile.

• Iascaigh cois cladaigh: Cuireann suíomh na 
bhfeirmeacha éisc teorainn le rochtain ar thailte 
reatha iascaigh ag árthaí iascaigh cois cladaigh. 
Tá ábhair imní ann freisin maidir leis an tionchar 
a d’fhéadfadh a bheith ag cóireálacha míolta 
mara ar stoic sliogéisc cois cladaigh. Tá siad ar na 
saincheisteanna a dtabharfar aghaidh orthu trí mheán 
comhairliúcháin le linn an phróisis ceadúnaithe.

• Fóillíochta agus Turasóireacht: Déantar an riosca 
go mbeidh cléibh feirme éisc agus línte diúilicíní 
ina nguaiseacha don loingseoireacht a bhainistiú 
trí chomhairliúchán le linn an phróisis ceadúnaithe 
agus a mhaolú ag coinníollacha a cheanglaítear le 
ceadúnais. Cé go mbíonn iomaíocht le haghaidh spáis 
do bhádóireacht fóillíochta agus loingseoireacht, 
mar shampla cuir chuige i leith feistithe agus leabaí 
ancaire, cuidíonn riachtanais féin an tionscail le 
haghaidh infreastruchtúr muirí cosúil le calafoirt agus 
slipeanna leis na háiseanna sin a choinneáil áitiúil. 
Cé go mbaineann roinnt leasanna turasóireachta le 
tionchar físiúil an infreastruchtúir dobharshaothraithe 
ar an tírdhreach agus ar an muirdhreach, tá fianaise 
ann go bhféadann gnóthaí turasóireachta leas a bhaint 
as feirm éisc mar d’fhéadfaidís áit mhaith suntais 
a chur ar fáil do thurais fiadhúlra agus táirgí áitiúla 
ardchaighdeáin a chur ar fáil.

• Eotrófú: D’fhéadfadh eotrófú tionchair dhiúltacha a 
imirt ar dhobharshaothrú i bhfoirm blás tocsaineach 
algach agus an laghdú ar ocsaigin san uisce dá bharr. 
Is iad na príomhghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh cur le 
heotrófú in uiscí muirí na hÉireann ná foinsí bunaithe 
ar thalamh cosúil le talmhaíocht, agus sceitheadh ó 
limistéir agus tionscal nach bhfuil séaraigh acu. Tá 
roinnt ról tábhachtach ag sliogéisc lena bhfeabhsaítear 
cáilíocht an uisce agus na ngnáthóg in uiscí cósta. 
Baintear cothaithigh nuair a bhailítear sliogéisc, 
feabhsaíonn sliogéisc rátaí dríodrúcháin agus cuireann 
siad dlús le ceapadh cothaitheach. Laghdaíonn beathú 
moirtiúlacht agus méadaíonn sé sin treá solais. 
Feabhsaíonn sé sin, dá bharr, infhaighteacht ocsaigine 
sa cholún uisce.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Mar gheall ar éileamh níos mó ar tháirgeadh 
dobharshaothraithe, d’fhéadfadh méadú teacht ar an 
mbrú ar thimpeallacht chósta atá casta agus tionchar 
a imirt ar inbhuanaitheacht éiceolaíoch. Déantar 
gníomhaíochtaí beartaithe dobharshaothraithe a 
scagadh i leith measúnacht chuí de bhun na Treorach um 
Ghnáthóga, agus más cuí, tabharfar faoi mheasúnacht 
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chuí. Déantar na tionchair a d’fhéadfadh dobharshaothrú 
a bheith aige ar limistéir mhuirí atá ainmnithe mar 
Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LfCSanna) agus 
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCSanna) a mheas. 
Déantar tionscadail dobharshaothraithe ar láithreáin 
Natura 2000, má fhaomhtar iad, a cheadúnú in éineacht 
le gníomhartha sonracha bainistíochta agus bearta 
maolaithe de réir mar is cuí chun go gcoinnítear sláine 
na LfCSanna agus LCSanna. Is ceisteanna tábhachtacha 
iad rochtain, infreastruchtúr tacaíochta agus roghnúchán 
suímh nuair a aithnítear tionchair ar Limistéir Mhuirí 
faoi Chosaint (LMCanna), LfCSanna agus LCSanna san 
áireamh. Ba cheart na ceisteanna sin a chur san áireamh 
le linn na gcéimeanna luatha de phlean nó d’fhorbairt 
beartais nó sula gcuirtear tús le hiarratas / ceadúnú 
foirmiúil mar is cuí. Ba cheart go n-áireofaí le ceisteanna 
tagairt do bheartais a bhaineann le Limistéir Mhuirí faoi 
Chosaint sa CNPM seo. 

Caithfidh iarratais ar cheadúnais mhuirí le haghaidh 
dobharshaothrú éisc eite (seachas chun críocha trialach 
nó taighde áit nach mbeadh an t-aschur os cionn 50 
tonna) a fuarthas an 16 Bealtaine 2017 nó roimhe sin 
Ráiteas Tionchair Timpeallachta a chuimsiú (is é sin 
ráiteas maidir leis na héifeachtaí is dócha a bheidh ar 
an gcomhshaol ag an dobharshaothrú beartaithe) mar 
a leagtar amach in Ionstraim Reachtúil 236 de 1998 
(arna leasú). Ní mór Tuarascáil maidir le Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta a bheith in éineacht le measúnú 
a fhaightear i ndiaidh 16 Bealtaine 2017, mar a leagtar 
amach in Ionstraim Reachtúil 240 de 2018.

Tugann na hIonstraimí Reachtúla thuas éifeacht do 
Threoir 2011/92/AE agus do Threoir 2014/52/AE. 
Leis na Treoracha sin rinneadh na prionsabail maidir 
le measúnacht tionchair timpeallachta na dtionscadal, 
éisc sceite muirí san áireamh, a chomhoiriúnú trí 
riachtanais íosta a thabhairt isteach maidir le cineál na 
dtionscadal atá faoi réir measúnachta, príomhoibleagáidí 
na n-iarratasóirí, ábhar na measúnachta agus 
rannpháirtíocht an Stáit agus an phobail. Cuireann siad le 
leibhéal ard cosanta ar an gcomhshaol. 

Cuireann acmhainn iompair na mbánna ó thaobh 
speiceas a ndéantar saothrú tráchtála orthu srian 
ar dhobharshaothrú ó thaobh roghnúchán suímh 
leordhóthanach de agus ó thaobh go leor cothaitheach 
a bheith ag limistéir chun tacú le sliogéisc, feamainn 
etc. a shaothrú. Féadann staidéir maidir le hAcmhainn 
Iompair cinneadh ar bhealach teicniúil eolaíoch cibé acu 
an dócha go mbeidh tionchar diúltach ag gníomhaíocht 
dobharshaothraithe reatha nó beartaithe ar fhás iomlán 
na n-iasc saothraithe nó nach dócha, mar gheall mar 
shampla ar laghdú ar shrabhadh uisce nó laghdú ar 
phlanctón do na héisc.

Tá sé mar aidhm ag an CNPM, in éineacht leis an bPlean 
Straitéiseach Náisiúnta maidir le Forbairt Inbhuanaithe 
Dobharshaothraithe agus rialuithe reatha ceadúnaithe 
agus rialála, fás inbhuanaithe an tionscail a bhaint 
amach fad a íoslaghdaítear agus a mhaolaítear tionchair 
chomhshaoil trí raon beart, lena n-áirítear:

• Scagadh agus measúnú na dtograí i gcomhréir 
le riachtanais na Treorach maidir le Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta, na Treorach um Éin agus 
na Treorach um Ghnáthóga; 

• Glacadh le cur chuige bunaithe ar éiceachóras i leith 
na tograí a mheas agus acmhainn iompair na mbánna 
á cur san áireamh lena chinntiú go n-íoslaghdaítear 
tionchair ar éiceachórais, láithreáin faoi chosaint 
agus speicis faoi chosaint de bharr láithreánú, scálú, 
céimniú agus dearadh feirmeacha;

• Tionchair fhéideartha maidir le tuairisceoirí Dea-
Stádais Comhshaoil den Treoir Réime um Straitéis 
Mhuirí a chur san áireamh;

• Leasanna ginearálta bithéagsúlachta, sócmhainní 
oidhreachta, muirdhreach, tírdhreach agus tionchair 
amhairc a chur san áireamh; agus

• Úsáid a bhaint as deachleachtais bhainistíochta sa 
tionscal maidir le rialuithe míolta mara, bainistíocht 
galar, cosc ar éalú, agus tabhairt isteach na speiceas 
andúchasach a sheachaint.

An CNPM – Ár dtuairim:

Feirmeoirí Aontaithe 
na hÉireann - 
Dobharshaothrú

Tá ionadaithe ó gach earnáil de thionscal 
dobharshaothraithe na hÉireann sa rannóg 
Dobharshaothraithe Fheirmeoirí Aontaithe na 
hÉireann. Áirítear leis sin gach páirtí leasmhar a 
shaothraíonn éisc, sliogéisc agus feamainn thart 
ar chósta na hÉireann. Go ginearálta, soláthraíonn 
an CNPM deis do Dhobharshaothrú Éireannach a 
chomhtháthú le gach gníomhaíocht mhuirí eile d’fhonn 
córas ceadúnaithe dobharshaothraithe deachleachtais 
a choinneáil, córas a thacaíonn le hacmhainneacht 
na forbartha dobharshaothraithe amach anseo. 
Tacaíonn Dobharshaothrú FAÉ le cur i bhfeidhm an 
chórais comhtháite pleanála muirí, atá ag teacht leis 
an gcóras pleanála talún, córas ag a bhfuil tréimhsí 
ama atá leagtha amach go soiléir maidir le gach céim 
den phróiseas cinnteoireachta ón tús, trí scagadh, 
comhairliúchán, cinnteoireacht agus achomhairc.
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Cuspóirí 
Is cuspóir na hEagraíochta Cosanta soláthar a dhéanamh 
do chosaint mhíleata an Stáit, rannchuidiú le síocháin 
agus slándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus aon ról 
eile a shannann an Rialtas a chomhlíonadh. Déanann an 
Roinn Cosanta maoirseacht ar Óglaigh na hÉireann – an 
tArm, an tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh. Áirítear 
le róil na hEagraíochta Cosanta sa réimse muirí an méid 
a dhéanann an Eagraíocht ar mhaithe le cosaint agus 
slándáil mhuirí a chlúdaíonn soláthar na seirbhíse cosanta 
iascaigh, oibriú Lárionad Faireacháin Iascaigh (LFI) an 
Stáit, agus cuireann sé le riachtanais an Stáit sa réimse 
muirí mar is cuí. I gcomhar le gníomhaireachtaí eile a 
bhfuil freagrachtaí sa limistéar muirí orthu, tá tionchar 
ag an Eagraíocht Chosanta ar an timpeallacht oibríochta 
muirí choiteann chomhroinnte. Baineann na freagrachtaí 
sin le fairsinge iomlán chríoch an Stáit agus clúdaíonn 
sin mórchríoch agus limistéar muirí an Stáit. Agus na 
freagrachtaí sin á gcomhlíonadh, coinníonn an tSeirbhís 
Chabhlaigh, mar phríomhghníomhaireacht farraige an 
Stáit, agus an tAerchór, éifeachtacht oibríochtúil a mhéad 
is féidir, rud a bhféadfaidh rochtain gan srian a bheith 
ag teastáil ina leith, chomh maith leis an gcumas chun 
úsáid a bhaint as limistéar muirí na hÉireann tráth ar 
bith. Féadfar úsáid eisiach limistéir ar leith den fharraige 
ag tráthanna áirithe a bheith ag teastáil. Féadfaidh 
gníomhaíochtaí oibríochta, cleachtais agus oiliúna sa 
limistéar muirí a bheith i gceist le gníomhaíochta muirí, 
lena n-áirítear forfheidhmiú na gcriosanna eisiacha, 
gnáthphatróil, trealamh agus pearsanra a iompar isteach 

is amach ón tír, agus cumarsáid, radar a úsáid san 
áireamh. 

Beartais Phleanála 

Beartas Cosanta agus Slándála 1 

Caithfear dul i gcomhairle leis an Eagraíocht Chosanta 
i drtaca le haon togra a d’fhéadfadh cur isteach ar 
fheidhmíocht Óglaigh na hÉireann ó thaobh tascanna a 
bhaineann le slándáil agus nach mbaineann le slándáil. 

Áirítear leis sin aon rud a d’fhéadfadh cur isteach ar: 

• Sábháilteacht loingseoireachta agus rochtain ar 
áiseanna cabhlaigh; 

• Limistéir lámhaigh, tástála nó cleachtaidh; 

• Córais chumarsáide agus faireachais; 

• Feidhmeanna cosanta iascaigh. 

Ba cheart nach dtacófaí le tograí ach nuair atá an 
Eagraíocht Chosanta sásta, tar éis comhairliúchán 
a bheith déanta léi, sásta nach gcuirfear isteach ar 
bhealach nach féidir glacadh leis ar fheidhmíocht 
Óglaigh na hÉireann ó thaobh a dtascanna slándála 
agus neamhshlándála de.

Déanfar Measúnachtaí Timpeallachta ábhartha i leith 
aon togra, mar a leagtar amach sa réamhrá leis an 
CNPM seo. 

Cosaint agus Slándáil10

LÉ Róisín passing the Skelligs - Íomhá le caoinchead ó Naval Service
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Príomhthagairtí 
• Clár Bonneagair Thógtha Óglaigh na hÉireann 2020 

– 2025

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Páipéar Bán maidir le Cosaint 2015

•  Nuashonrú an Pháipéir Bháin 2019

Cúlra agus Comhthéacs
Soláthraíonn an Eagraíocht Chosanta raon leathan 
seirbhísí muirí i gcomhréir lena príomhról slándála, fad a 
thugann sí faoi raon éagsúil tascanna nach mbaineann le 
slándáil in uiscí na hÉireann agus níos faide i gcéin. 

Is é na Coimisinéirí Ioncaim, an Garda Síochána agus 
an tSeirbhís Chabhlaigh Comhthascfhórsa an Stáit 
in aghaidh drugaí neamhdhleathacha a gháinneáil ar 
farraige.

Leis an Acht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006 
bunaíodh An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara mar 
an tÚdarás Inniúil maidir le forfheidhmiú éifeachtach 
éifeachtúil a fháil le haghaidh reachtaíocht cosaint 
iascaigh mhara agus saothrú inmharthana na n-acmhainní 
éisc mara ó na huiscí thart ar Éirinn.  

Tá Comhaontú Seirbhíse ag an Údarás um Chosaint 
Iascaigh Mhara leis an Roinn Cosanta chun feidhmiú 
éifeachtúil an dlí iascaigh mhara a fháil le tacaíocht ó 
Óglaigh na hÉireann. 

Comhaontaítear Plean Bliantúil Rialaithe idir an tÚdarás 
um Chosaint Iascaigh Mhara agus an Roinn Cosanta. 
Leagtar amach sa phlean sin an straitéis chun spriocanna 
rialaithe iascaigh mhara a bhaint amach gach bliain. 

An tSeirbhís Chabhlaigh 
Is é an tSeirbhís Chabhlaigh príomhghníomhaireacht 
farraige an Stáit agus tá freagracht ghinearálta uirthi as 
riachtanais iarbhír agus theagmhasacha mhuirí chosanta 
a chomhlíonadh. Cuirtear de chúram uirthi freisin róil 
chosanta agus eile a chomhlíonadh. Áirítear leis sin ár 
n-uiscí muirí a chosaint agus a áirithiú, gníomhartha 
cunóracha agus ionsaitheacha a dhíspreagadh, faireachas 
muirí a dhéanamh, láithreacht armtha chabhlaigh a 
choinneáil, ceart gluaiseachta neamhurchóidí a chinntiú 
agus sócmhainní muirí a chosaint. 

Coinníonn an tSeirbhís Chabhlaigh an cumas aici 
leasanna cosanta agus slándála muirí ar farraige a 
fhorfheidhmiú, a ráthú agus a chosaint. Cuirtear 
de chúram ar an tSeirbhís Chabhlaigh tascanna 
éagsúla a dhéanamh más cuí, lena n-áirítear, inter 
alia, sábháilteacht agus faireachas, slándáil calafoirt, 
díchumasú drugaí, cuardach agus tarrtháil, agus cosaint 
iascaigh. Soláthraíonn an tSeirbhís Chabhlaigh tacaíocht 
d’oibríochtaí maidir le Cabhair don Chumhacht Shibhialta 
agus Cúnamh don Údarás Sibhialta, lena n-áirítear 
cordúin mhuirí slándála, agus tá príomhfhoireann 
tumadóireachta an Stáit ag an tSeirbhís. Coinnítear 
cabhlachán na Seirbhíse Cabhlaigh ag Bunáit Chabhlaigh 
Inis Sionnach. Baineann príomhthascanna laethúla 

na Seirbhíse Cabhlaigh le saoráid cosanta iascaigh a 
sholáthar i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta agus 
le hoibleagáidí an Stáit mar bhall den Aontas Eorpach. 
Tá tascanna éagsúla ag gach long na Seirbhíse Cabhlaigh 
agus tá solúbthacht agus inoiriúnaitheacht acu chun 
tascanna éagsúla a dhéanamh ag an am céanna agus 
freagairt a dhéanamh chun a raon leathan ról eile a 
chomhlíonadh. 

Infheistíodh os cionn €250 milliún i gclár um longa nua 
ó 2010, infheistíocht a sholáthar ceithre long nua don 
tSeirbhís Chabhlaigh: 

• Coimisiúnaíodh LÉ Samuel Beckett i mBealtaine 2014, 

• Coimisiúnaíodh LÉ James Joyce i Meán Fómhair 2015, 

• Coimisiúnaíodh LÉ William Butler Yeats agus cuireadh 
i seirbhís í i nDeireadh Fómhair 2016. 

• Coimisiúnaíodh LÉ George Bernard Shaw agus 
cuireadh i seirbhís í in Aibreán 2019. 

Tá an tSeirbhís Chabhlaigh freagrach freisin as Lárionad 
Faireacháin Iascaigh (LFI) an Stáit a oibriú. Comhordaíonn 
an LFI obair laethúil cosanta iascaigh na Seirbhíse 
Cabhlaigh agus an Aerchóir. Tá an LFI lonnaithe sna 
Ceanncheathrú Cabhlaigh ag Inis Sionnach.

An tAerchór 
Oibríonn an tAerchór ó Aeradróm Mhic Easmainn, Baile 
Dhónaill, Contae Bhaile Átha Cliath. Laistigh den Aerchór, 
is é príomh-mhisean Scuadrún 101 tacaíocht a thabhairt 
don tSeirbhís Chabhlaigh sa timpeallacht mhuirí. Faoi 
láthair soláthraíonn Scuadrún 101 acmhainn faireachais 
aeir trí dhá Aerárthach Míleata Airbus CN235-100 le 
haghaidh Patról Muirí. Den chuid is mó, cuirtear de 
chúram ar Aerárthaí Patróil Mhuirí misin intíre cosanta 
iascaigh a dhéanamh bunaithe ar ionchuir agus aschuir 
sprice mar a comhaontaíodh leis an Údarás um Chosaint 
Iascaigh Mhara. 

In 2015, d’fhoilsigh an Rialtas a Pháipéar Bán maidir 
le Cosaint. I measc rudaí eile, déantar socrú chun na 
hAerárthaí Patróil Mhuirí reatha a athsholáthar. Tugadh 
an conradh do Airbus Defence and Space i Nollaig 2019 
chun dhá aerárthach C295 chun an CN235 atá ann 
faoi láthair a sholáthar ar chostas de €183 milliún (ar 
leith ó CBL). De réir an sceidil soláthrófar na haerárthaí 
i ráithe 1 agus ráithe 3 den bhliain 2023. Anuas air sin, 
tá acmhainn Faisnéise, Faireachais agus Taiscéalaíochta 
ag an bhflít PC12, a seachadadh i Meán Fómhair 2020, 
a bhféadfadh úsáid a bhaint aisti sa timpeallacht ar an 
gcósta/ar an gcladach. 

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí 
Tá tábhacht straitéiseach ag baint le Bunáit Chabhlaigh 
Inis Sionnach don tSeirbhís Chabhlaigh agus d’Éirinn, 
mar gheall ar a shuíomh geografach. Ar aon dul leis an 
gclár infheistíocht leanúnach i longa nua, d’fhéadfaí 
go mbeadh gá leis an mBunáit Chabhlaigh a leathnú a 
thuilleadh. Anuas air sin, beidh gá le haird a thabhairt ar 
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riachtanais ar leith na Seirbhíse Cabhlaigh maidir le haon 
fhorbairt amach anseo ar Chuan Chorcaí. 

Cé nach fios fós tionchar iomlán na bhforálacha iascaigh 
sa Chomhaontú Trádála agus Comhoibrithe AE-RA a 
chomhaontaíodh i Nollaig 2020 agus ar cuireadh tús leis 
an 1 Eanáir 2021, táthar ag súil leis go mbeidh tionchar ar 
an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAerchór i gcomhthéacs 
slándáil mhuirí agus cosaint iascaigh, go háirithe maidir 
le ról Lárionad Faireacháin Iascaigh ó thaobh dul i ngleic 
le stádas na RA mar Thríú Tír. Nochtfar impleachtaí ar 
fad do chosaint iascaigh agus do mhonatóireacht uiscí 
na hÉireann sna chéad mhíonna den bhliain 2021, de 
réir mar a théitear i dtaithí ar Chomhaontú Trádála agus 
Comhoibrithe AE-RA. 

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
Tá tábhacht straitéiseach ag baint le ról na Seirbhíse 
Cabhlaigh agus an Aerchóir leasanna na hÉireann ar 
farraige a chosaint. Áirítear leis na leasanna sin an méid 
seo a leanas ach gan a bheith teoranta do: 

• Cosaint iascaigh; 

• Troid i gcoinne iascach neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte; 

• Láithreáin náisiúnta chaomhantais; 

• Suiteálacha le haghaidh fuinneamh inathnuaite a 
tháirge; 

• Infreastruchtúr ola agus gáis; 

• Bealaí iompair mhuirí; agus 

• Cáblaí fomhuirí agus bealaí píblíne. 

Mar gheall ar theicneolaíocht fuinnimh inathnuaite 
amach ón gcósta a fhorbairt, leagfar béim níos airde 
ar chórais fuinnimh bunaithe ar muir sna blianta atá le 
teacht. Ní mór monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt 
an infreastruchtúir amach anseo, infreastruchtúr atá ag 
teastáil chun gás a tháirgeadh nó fuinneamh inathnuaite 
a bhaint ón ngaoth, ó thonnta agus ón taoide. Cé go 
meastar go bhfuil an bhagairt reatha d’infreastruchtúr 
reatha ar leibhéal íseal, beidh gá ann athbhreithniú a 
dhéanamh ar na dúshláin slándála a d’fhéadfadh a bheith 
ann má athraítear an measúnú bagartha. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht 
Leanann an Eagraíocht Chosanta de thacaíocht a 
thabhairt don chlár oibre um an aeráid agus de chuir 
chuige inbhuanaithe i leith conas a dhéantar gnó a 
bhreithniú agus a chur i bhfeidhm. D’fheidhmigh Óglaigh 
na hÉireann Córas Bainistíochta Fuinnimh ó 2008 i leith. 
Tá deimhniú ISO50001 aige sin ó 2012 i leith. Tháinig 
laghdú suntasach 17.9% ar ídiú fuinnimh iomlán ón 
mbliain bhonnlíne, arb í sin 2009.

Ag teacht as Páipéar Bán maidir le Cosaint 2015, moltar 
le Tionscadal 23 an Pháipéir Bháin go n-úsáidfear 
suiteálacha agus tailte Óglaigh na hÉireann chun 
fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh. Suiteáladh aon 
eagar griancheall gréine déag ó 2016 agus is ionann 
acmhainn griancheall Óglaigh na hÉireann agus os cionn 
1.2 MWp anois. In 2018, chuir Óglaigh na hÉireann tús 
le téamh (teaschaidéil) agus iompar bóthair (feithiclí 
leictreacha) a leictriú. 

Cruinníonn An Feidhmeannas Sinsearach um 
Fhuinneamh, a ndéanann Leas-Chathaoirleach um 
Thacaíocht Foirne cathaoirleach air, thart ar shé uaire in 
aghaidh na bliana chun an Córas Bainistíochta Fuinnimh 
a bhainistiú ar leibhéal eagraíochta. Déantar ionadaíocht 
ar gach cór agus stiúrthóireacht a úsáideann fuinneamh 
ar an bhFeidhmeannas. Ba é príomhbhéim obair an 
Fheidhmeannais in 2020 pleanáil a dhéanamh chun 
spriocanna 2030 agus 2050 a bhaineann le fuinneamh a 
bhaint amach. Tabharfaidh forbairt na Bunáite Cabhlaigh 
in Inis Sionnach amach anseo aird ar nádúr ar leith Chuan 
Chorcaí, a ainmníodh in 2000 mar Limistéar Caomhantais 
Speisialta (LCS) mar gheall ar a thábhacht éaneolaíochta.

An CNPM – Ár dtuairim:

An Roinn Cosanta
Mar phríomhpháirtí leasmhar náisiúnta sa réimsí muirí, 
tá roinnt ról sa timpeallacht mhuirí ag an Eagraíocht 
Chosanta, go háirithe an tSeirbhís Chabhlaigh, lena 
n-áirítear tacú le cosaint agus slándáil mhuirí, soláthar 
na cosanta iascaigh mhara, oibriú Lárionad Faireacháin 
Iascaigh (LFI) an Stáit, agus cosnaíonn sí leasanna na 
hÉireann sa timpeallacht mhuirí. Rinneamar ionchur 
don Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus táimid 
ag tnúth lena thosú. Is réimse an Chreata a bhfuil 
gá le béim níos airde a leagan air é, monatóireacht 
níos mó a dhéanamh air agus níos mó comhoibrithe 
a dhéanamh ina leith é forbairt na teicneolaíochta 
fuinnimh inathnuaite amach ón gcósta agus forbairt 
infreastruchtúir lena mbaineann.
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Cuspóirí 
• Scrúdú breise a dhéanamh ar a indéanta is a bheadh 

sé úsáid shábháilte agus chostéifeachtúil a bhaint 
as Gabháil agus Stóráil Charbóin (GSC) in Éirinn, is 
é sin i bhfoirmíochtaí oiriúnacha geolaíocha cosúil 
le gáscheantair ídithe nó lena easpórtáil chun tacú 
le hÉirinn a spriocanna laghdaithe astaíochtaí CO2 a 
chomhlíonadh.

• Má mheastar ar deireadh go bhfuil sé indéanta GSC a 
fhorbairt mar theicneolaíocht shábháilte inmharthana 
chun tacú le dícharbónú na giniúna leictreachais, 
tionscal atá dian ó thaobh fuinnimh de agus próisis 
thionsclaíocha a tháirgeann CO2, fad a leanann Éire 
de bheith ag aistriú i dtreo giniúint leictreachais agus 
gníomhaíocht thionsclaíoch ísealcharbhóin. 

• Má mheastar ar deireadh go bhfuil sé indéanta, 
úsáid a bhaint as GSC chun giniúint leictreachais 
ghásadhainte a dhícharbónú d’fhonn a chinntiú 
go mbeidh giniúint ísealcharbóin inseolta chun 
leictreachas a chur ar fáil nuair a stopann giniúint 
inathnuaite ó am go ham, agus ar an mbealach sin 
sláine an tsoláthair leictreachais in Éirinn a chinntiú.

• Más cuí, chun éascaíocht a dhéanamh ar úsáid an 
infreastruchtúir reatha maidir le GSC costéifeachtúil a 
fhorbairt in Éirinn.

• Chun a chinntiú go mbreithnítear gach saincheist 
sábháilteachta, sláinte agus comhshaoil a bhaineann le 
GSC a úsáid. 

Príomhthagairtí
• Plean Gnímh don Aeráid chun dul i ngleic le Cliseadh 

na hAeráide

• Treoir 2009/31/CE maidir le stóráil gheolaíoch CO2

• Aistriú na hÉireann i dtreo Todhchaí Fuinnimh 
Ísealcharbóin 2015-2030 (Páipéar Bán an Rialtais 
maidir le Fuinneamh)

• Ráiteas Polasaí maidir le Pleanáil Mhuirí

• Plean Náisiúnta Maolaithe

• Treoirlínte OSPAR 2007-12 maidir le measúnú riosca 
agus CO2 a bhainistiú i bhfoirmíochtaí geolaíocha 
fo-ghrinnill

Fuinneamh – Teicneolaíochtaí 
atá ag Teacht Chun Cinn  
(Gabháil agus Stóráil Carbóin, agus Hidrigin)

11

Seapower Device being towed to site in Galway Bay, Co. Galway - Íomhá le caoinchead ó Joe Murtagh
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Cúlra agus Comhthéacs
Luaitear i bPáipéar Beartais (Bán) an Rialtais maidir 
le Fuinneamh, Aistriú na hÉireann i dtreo Todhchaí 
Fuinnimh Ísealcharbóin 2015-2030, go n-aithnítear 
Gabháil agus Stóráil Charbóin (GSC) mar theicneolaíocht 
a d’fhéadfadh a úsáid idir an dá linn chun tacú leis an 
aistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin. Aithníodh sa 
Phlean Náisiúnta Maolaithe a foilsíodh in Iúil 2017 go 
bhféadfadh “GSC éascaíocht a dhéanamh ar dhícharbónú 
ár n-earnála leictreachais, faoi réir breithnithe tráchtála 
agus teicniúla, fad a cheadaítear leibhéal cuí de ghiniúint 
leictreachais ghásadhainte chun leictreachas a chur ar 
fáil nuair a stopann giniúint inathnuaite ó am go ham”. 
Ina theannta sin, gealladh go scrúdóidh an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide a indéanta is a 
bheadh sé úsáid a bhaint as gáscheantair ídithe chun CO2 

a stóráil. Aithníodh sa Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide agus sa Phlean Gnímh don Aeráid chun dul i 
ngleic le Cliseadh na hAeráide an gá atá ann chun tacú le 
taighde breise maidir lena indéanta is a bheadh sé GSC a 
úsáid in Éirinn.

Le Treoir 2009/31/CE maidir le stóráil gheolaíoch CO2, 
bunaíodh creat dlíthiúil maidir le GSC chun oibríochtaí 
sábháilte a chumasú in Éirinn agus chun cuidiú leis an 
troid i gcoinne an athraithe aeráide taobh istigh den 
Aontas Eorpach. In Éirinn tá cosc faoi láthair ar úsáid a 
bhaint as foirmíochtaí geolaíocha chun carbón a ghabháil 
agus a stóráil faoi I.R. Uimh. 575/2011 – Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Stóráil Gheolaíoch CO2), 2011. 
Leis na Rialacháin sin trasuíodh Treoir 2009/31/CE. 
Measadh ag an am go bhfanfar go dtí go mbeidh forbairtí 
agus dul chun cinn déanta ag na príomhghníomhaithe 
sa réimse sin agus go gcuirfidh na Ballstáit is faide chun 
tosaigh acmhainní suntasacha (airgeadais agus daonna) 
chun an creat rialála atá mar bhonn ag teicneolaíocht 
GSC a chur i bhfeidhm. Bheadh gá le tuilleadh codanna 
den Treoir a thrasuí nó an Treoir ar fad a thrasuí chun 
creat dlíthiúil a chur ar fáil d’úsáid GSC in Éirinn. Bheadh 
leasuithe ar reachtaíocht eile (lena n-áirítear dliteanas 
comhshaoil) ag teastáil chun úsáid GSC a éascú.

An Grúpa Stiúrtha um Gabháil agus Stóráil 
Charbóin (GSC)
Mar a leagtar amach sa Phlean Gníomhaithe ar son 
na hAeráide, bhunaigh an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide Grúpa Stiúrtha chun scrúdú agus 
maoirseacht a dhéanamh ar a indéanta is a bheadh 
sé úsáid a bhaint as GSC in Éirinn agus tuairisciú a 
dhéanamh don Bhuanchoiste maidir le Gníomhú ar son 
na hAeráide, de réir mar is cuí. Tá comhaltaí an Ghrúpa 
Stiúrtha ó na Ranna Rialtais (an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide agus an Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta san áireamh) agus na 
Gníomhaireachtaí Stáit ábhartha a bhfuil sainchúram 
beartais, rialála, airgeadais nó sainchomhairleachta 
orthu maidir le GSC. D’fhéadfadh grúpaí a chuireann 
tionscadail GSC chun cinn (e.g. Ervia) páirt a ghlacadh sa 
Ghrúpa Stiúrtha má fhaigheann siad cuireadh. 

Tá na tascanna seo a leanas leagtha ar an nGrúpa 
Stiúrtha:

• smaoineamh agus measúnú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna níos leithne (rialáil AE agus 
náisiúnta, an comhshaol, cúrsaí teicniúla agus 
airgeadais) maidir le hindéantacht agus oiriúnacht 
úsáid GSC in Éirinn chun cuidiú le hÉire a dhícharbónú 
ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de;

• measúnú a dhéanamh ar theicneolaíochtaí GSC lena 
n-úsáid in Éirinn; agus

• maoirseacht a dhéanamh ar staidéir indéantachta GSC 
agus taighde a dhéanann Comhlachtaí Stáit agus, más 
cuí, grúpaí eile, lena n-áirítear an scóip, na haschuir 
mhóra agus an caiteachas chun treoir a thabhairt 
dóibh de réir mar is gá.

Tá an Grúpa Stiúrtha ag fáil tuarascálacha dul chun cinn 
ó Ervia maidir leis an taighde ábhartha agus na staidéir 
indéantachta atá á ndéanamh, lena n-áirítear gáscheantar 
ídithe an tSeanchinn a úsáid mar láithreán stórála CO2 

agus le haghaidh easpórtáil fhéideartha CO2 lena stóráil 
thar lear. Níor chuir an Grúpa Stiúrtha a obair i gcrích 
go fóill. Ní mór dá thuarascáil chuig Airí aird a thabhairt 
ar shaincheisteanna rialála, comhshaoil, teicniúla agus 
airgeadais AE agus náisiúnta a bhaineann le GSC nuair 
a cheapann sé a mholtaí d’Airí maidir leis na ceisteanna 
beartais eile a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach d’úsáid 
GSC in Éirinn.

Ceisteanna Eile
Leagtar amach le Clár an Rialtais 2020 an gá le 
hinfheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus forbairt 
i hidrigin ghlas (hidrigin a tháirgtear ó fhuinneamh 
inathnuaite). Ní mheastar go bhfuil cineálacha eile 
hidrigine, hidrigin ghorm san áireamh (hidrigin a 
tháirgeann gás nádúrtha trí úsáid a bhaint as GSC), ag 
teacht le gealltanas an Rialtais chun astaíochtaí glan-
nialachais a bhaint amach faoi 2050. Cé go bhféadfaidh 
GSC ról a bheith aige i ndícharbónú na hearnála 
cumhachta agus na dtionscal atá dian ó thaobh fuinnimh 
de, ní bheidh ról aige i hidrigin ó ghás nádúrtha a 
tháirgeadh.

Is léir go leanfaidh teicneolaíocht GSC ag forbairt agus 
is dócha go mbeidh sé ina chuid de raon roghanna agus 
réiteach chun astaíochtaí carbóin chuig an atmaisféar a 
laghdú i ndiaidh 2030 agus 2035. Go dtí seo, baineadh 
úsáid as GSC le haghaidh táirgeadh feabhsaithe ola 
agus gáis chun astaíochtaí ó ghiniúint ghualbhreoslaithe 
i dtionscal atá dian ó thaobh fuinnimh de a ghlanadh, 
cosúil le scagadh. Faoi láthair, tá roinnt tionscadal 
á bhreithniú san Eoraip. Tá scrúdú á dhéanamh ar a 
indéanta is a bheadh sé GSC a úsáid laistigh de mhoil 
thionsclaíocha, CO2 a ghabháil ó ghiniúint chumhachta 
agus próisis thionsclaíocha lena n-iompar chuig 
suíomhanna stórála. Sa chomhthéacs sin, tá taighde 
á dhéanamh ag Ervia faoi láthair faoina indéanta is 
a bheadh sé mol GSC a thógáil in Éirinn, go háirithe 
inmharthanacht an infreastruchtúir gabhála agus iompair 
GSC le haghaidh giniúint chumhachta ghásadhainte 
agus tionscal a astaíonn ar leibhéal ard thart ar chuan 
Chorcaí.  Ach ba cheart tabhairt faoi deara nár úsáideadh 
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GSC le giniúint chumhachta ghásadhainte ar scála go 
hidirnáisiúnta. 

Leanfaidh Éire de shúil a choinneáil ar fhorbairt na 
teicneolaíochta GSC, go háirithe maidir leis na costais 
fad saoil airgeadais agus comhshaoil. Bheadh sé stuama 
scrúdú a dhéanamh arís ar an tréimhse ama i ndiaidh 
2025, agus ba cheart an aidhm a bheith ag Éirinn ar 
aon dul le Ballstáit AE eile ag a bhfuil geilleagair agus 
struchtúir den chineál céanna.

Meastar gur truaillitheoir é CO2 i gcreata dlíthiúla AE 
agus idirnáisiúnta a rialaíonn an spás muirí. Mar sin, beidh 
dliteanas leanúnach ag baint le stóráil fhadtéarmach an 
CO2 a ghabhtar i ngrinneall na farraige ar feadh na mílte 
bliain agus beidh an dliteanas sin ar an Stát. Mar sin, tá 
oibleagáid ann a chinntiú go n-oireann an teicneolaíocht 
dá feidhm.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Aithníonn an Rialtas na haighneachtaí a rinne páirtithe 
leasmhara éagsúla don CNPM maidir le GSC. Ach 
breithneofar forbairt beartais pleanála sonraí muirí le 
haghaidh GSC a úsáid ar bhonn tráchtála i gcomhthéacs 
na forbartha beartais agus rialála sna réimsí GSC 
amach anseo. Leanfaidh an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide, in éineacht le Ranna Rialtais 
agus gníomhaireachtaí ábhartha eile, d’fhorbairt na 
teicneolaíochta GSC a mhonatóiriú agus a fhaire go 
háirithe maidir lena acmhainneacht chun tacú le hÉire a 
spriocanna aeráide a chomhlíonadh, chomh maith leis na 
costais airgeadais agus comhshaoil fad saoil.

An CNPM – Ár dtuairim:

Ervia
Is comhlacht tráchtála leath-Stáit é Ervia atá freagrach 
as infreastruchtúr agus seirbhísí gáis agus uisce na 
hÉireann. Tá Ervia tiomanta do líona gáis atá neodrach 
ó thaobh carbóin de roimh 2050 trí bhithmheatáin 
agus hidrigin a thabhairt isteach sa líonra gáis agus 
úsáid a bhaint as Gabháil agus Stóráil Carbóin (GSC). 
Tá Ervia ag tabhairt faoi staidéar indéantachta GSC 
chun measúnú a dhéanamh ar conas is féidir CO2 
a ghabháil ón tionsclaíocht agus ó mhóastaírí in 
Éirinn agus a easpórtáil go stórais bhuana shábháilte 
ar fud na hEorpa nó a stóráil i nGáscheantar an 
tSeanchinn atá ídithe. Déanfaidh an CNPM éascaíocht 
ar an bpríomhtheicneolaíocht a d’fhéadfadh cur le 
huaillmhianta na hÉireann chun a bheith neodrach ó 
thaobh carbóin de.
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Cuspóir
Tacú le forbairt stórála gáis nádúrtha áit ar cuí i 
gcomhthéacs thoradh an athbhreithnithe ar shlándáil 
sholáthar fuinnimh chórais leictreachais agus gáis 
nádúrtha na hÉireann. Tá an t-athbhreithniú seo á 
dhéanamh ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide, agus táthar ag díriú ar an tréimhse idir seo 
agus 2030 i gcomhthéacs conair inbhuanaithe a chinntiú 
chomh fada le 2050. 

Beartais Phleanála 

Stóráil Gáis Nádúrtha Beartas 1

Faoi réir na measúnuithe atá riachtanach chun an 
comhshaol a chosaint, agus díreach sa chás go 
bhfuiltear ag cloí le toradh an athbhreithnithe ar 
shlándáil sholáthar fuinnimh chórais leictreachais 
agus gáis nádúrtha na hÉireann (atá á dhéanamh ag 
an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide), ba 
cheart tacú le tograí maidir le stóráil gáis nádúrtha. 

Príomhthagairtí
• An Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide chun dul i 

ngleic leis an gCliseadh Aeráide

• Aistriú na hÉireann go Todhchaí Fuinnimh 
Ísealcharbóin 2015-2030

• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Plean Náisiúnta Fuinnimh & Aeráide

• Clár an Rialtais

Cúlra agus Comhthéacs
Is gníomhaíocht é stóráil gáis nádúrtha a cheadaíonn gás 
nádúrtha a stóráil i rith tréimhsí d’éileamh íseal le húsáid 
nuair a mhéadaíonn an t-éileamh nó nuair nach mbíonn 
acmhainní eile ar fáil. Is féidir gás nádúrtha a stóráil 
amach ón gcósta i ngáscheantair nádúrtha ídithe, nó mar 
ghás nádúrtha leachtaithe (GNL), a d’fhéadfaí a stuáil ar 
uisce nó ar thalamh. 

Fuinneamh – Stóráil 
Gáis Nádúrtha12

LÉ Róisín passing Kinsale Gas terminal - Íomhá le caoinchead ó Naval Service
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I láthair na huaire, níl aon acmhainn le haghaidh stóráil 
gáis nádúrtha in Éirinn seachas a bhfuil á stóráil sa 
líonra gáis nádúrtha agus i nGáscheantar na Coiribe. 
Bhí an chéad agus, go dáta, an t-aon saoráid stórála 
gáis nádúrtha amach ón gcósta á feidhmiú i gcuid 
de gháscheantar Chionn tSáile trí úsáid a bhaint as 
gáscheantar ídithe. Cuireadh stop leis seo in 2017.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide ar shlándáil sholáthar fuinnimh 
chórais leictreachais agus gáis nádúrtha na hÉireann, atá 
dírithe ar an tréimhse idir seo agus 2030 i gcomhthéacs 
conair inbhuanaithe a chinntiú go dtí 2050. 

Beidh an cinneadh a dhéanfar maidir leis an ngá atá le 
stóráil gáis nádúrtha agus an comhthéacs beartais inar 
cheart é a fhorbairt in Éirinn bunaithe ar thoradh an 
athbhreithnithe seo. Chomh maith leis sin, beidh sé mar 
bhonn leis an gcinneadh a dhéanfar na creataí rialála cuí 
a nuashonrú nó a fhorbairt. 

Ní mór go n-áireofaí in aon chreataí den chineál sin An 
Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí i ndáil le, mar 
shampla, an gá atá le réim rialála láidir, cobhsaí agus 
éifeachtach chun infheistíocht a mhealladh, cobhsaíocht 
a léiriú agus a chinntiú go bhfuil an mhuirthimpeallacht á 
cosaint. 

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
D’fhéadfadh go mbeadh roinnt idirghníomhaíochtaí 
idir stóráil gáis nádúrtha agus earnálacha eile. Áirítear 
ina measc seo úsáid a bhaint as cuanta agus calafoirt 
chun oibríochtaí soláthair agus aistrithe a chur i gcrích, 
agus seirbhísí a bhaineann leis an slabhra soláthair. 
D’fhéadfaí go n-áireofaí i measc na n-idirghníomhaíochtaí 
díobhálacha a d’fhéadfadh tarlú díláithriú nó 
eisiamh gníomhaíochtaí eile cosúil le hiascaireacht, 
loingseoireacht nó gníomhaíochtaí áineasa agus 
suaitheadh na beatha muirí. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Príomhchuspóir beartais fuinnimh d’Éirinn agus 
don Aontas Eorpach é slándáil soláthair. Ní féidir 
slándáil an tsoláthair fuinnimh a scrúdú ar leithlis ó 
inbhuanaitheacht, áfach. D’fhéadfadh go mbeadh 
tionchair dhíobhálacha éiceolaíocha agus comhshaoil 
ag suiteálacha agus ag gníomhaíochtaí stórála gáis 
nádúrtha, a mbeadh sé riachtanach iad a shainaithint, 
a anailísiú agus a mhaolú mar chuid de phleanáil chun 
cinn agus straitéisí bainistíochta forbartha na pleanála 
muirí. Díreoidh an t-athbhreithniú thuasluaite ar shlándáil 
sholáthar fuinnimh chórais leictreachais agus gáis 
nádúrtha na hÉireann ar an tréimhse idir seo agus 2030 i 
gcomhthéacs conair inbhuanaithe a chinntiú go dtí 2050. 

An CNPM – Ár dtuairim:

Líonraí Gáis Éireann
Tá an líonra gáis in Éirinn faoi úinéireacht, á fheidhmiú 
agus á chothabháil ag Líonraí Gáis Éireann agus 
áirithíonn sé soláthar slán agus iontaofa gáis dá 
chustaiméirí. Cuimsítear anseo dhá idirnascaire 
fhomhuirí, a bhfuil siad beirt 200km ar fad, ar féidir 
iad a úsáid mar shaoráid shuntasach stórála agus 
chun cúltaca a sholáthar do sholáthairtí gáis nádúrtha 
dúchasach. Baineann slándáil an tsoláthair fuinnimh 
ríthábhachtach d’Éirinn agus sa tréimhse iar-Brexit ní 
bheidh an tír nasctha go díreach le líonra gáis an AE. 
Soláthróidh NMPF treoir maidir le tionscadail gáis 
amach ón gcósta cosúil le hidirnascairí gáis chuig an 
Eoraip, gabháil agus stóráil hidrigine agus carbóin.
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Cuspóirí
• Tacú le forbairt ORE in Éirinn mar thionscnóir 

chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú go 
suntasach agus dlús a chur leis an ngluaiseacht i dtreo 
fuinneamh níos glaine de réir bheartas náisiúnta agus 
AE.

• Cur le húsáid inbhuanaithe ORE ár n-acmhainn 
mhuirí fhorleathan ar bhealach éifeachtúil agus 
comhordaithe agus poitéinseal a shainaithint, más 
féidir, le haghaidh sineirgí agus deiseanna ilúsáide ár 
limistéir mhuirí chomhroinnte. 

• Tacú le haistear dícharbónaithe na hÉireann trí 
níos mó úsáide a bhaint as ORE fad is atá buntáistí 
suntasacha agus leanúnacha á soláthar, malartú 
iompórtála, toradh fioscach, forbairt gheilleagrach 
náisiúnta agus áitiúil agus foghlaim teicneolaíochta.

• Tacú le fás straitéiseach an tionscail ORE trí 
aitheantas a thabhairt don phoitéinseal a bhaineann le 
buntáistí a chruthú do phobail chósta na hÉireann.

• Slándáil an tsoláthair fuinnimh d’Éirinn a fheabhsú 
sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, de réir an 
Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide.

• Próiseas toilithe láidir, éifeachtach agus trédhearcach 
a fhorbairt lena chinntiú go bhfuil cosaintí comhshaoil 
ábhartha curtha san áireamh, fad is atá dul chun cinn 
á dhéanamh i ndáil le forbairtí inbhuanaithe ORE. 

• Dea-chleachtais rialála a chinntiú i ndáil le suiteáil 
agus giniúint ORE, lena n-áirítear díchoimisiúnú 
áiseanna reatha, nuair a bhíonn siad ag deireadh a 
saolré, de réir dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Beartais Phleanála

Beartas ORE 1

Ba cheart tacú le tograí a chabhraíonn leis an Stát 
spriocanna fuinneamh in-athnuaite amach ón 
gcósta an Rialtais a chomhlíonadh, lena n-áirítear an 
cuspóir a bhaineann le 5GW d’acmhainn a chinntiú i 
bhfuinneamh gaoithe amach ón gcósta faoi 2030 agus 
tograí a bhaineann lántairbhe as an athrú fadtéarmach 
ó úsáid a bheith á baint as breoslaí iontaise go dtí 
úsáid a bheith á baint as fuinneamh leictreachais 
in-athnuaite, de réir na gcuspóirí dícharbónaithe. 
Ba cheart dianmheasúnú a dhéanamh ar gach togra 
lena chinntiú go bhfuil caighdeáin chomhshaoil á 
gcomhlíonadh agus ba cheart iarracht a dhéanamh na 
tionchair ar an muirthimpeallacht, ar an éiceolaíocht 
mhuirí agus ar úsáideoirí muirí eile a laghdú.

Beartas ORE 2

Ní mór go mbeadh tograí comhsheasmhach leis an 
mbeartas náisiúnta, lena n-áirítear An Plean Forbartha 
maidir le Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta 
(OREDP) agus a chomharba. Tabharfar tús áite do 
mheasúnú a dhéanamh ar Thionscadail Ábhartha de 
bhun an Phrótacal Trasdula agus do na tionscadail 
sin ar féidir leo cabhrú le cuspóirí 2030 an Rialtais a 
chomhlíonadh faoin réim toilithe nua. Amach anseo, 
tacóidh ceantair atá ainmnithe le haghaidh forbairt 
fuinnimh amach ón gcósta, faoi phróiseas an Phlean 
Limistéir Mhuirí Ainmnithe atá sonraithe sa Bhille um 
Pleanáil Limistéir Mhuirí, le cur chuige bunaithe ar 
phlean i ndáil le toiliú (nó forbairt ár n-acmhainní muirí) 
(Tabhair faoi deara – féach ar Aguisín D maidir leis an 
bPróiseas Ainmnithe Spásúil).

Beartas ORE 3

Ba cheart go léireodh aon tograí atá in nó a bhféadfadh 
tionchar a bheith acu ar láithreáin atá i seilbh faoi 
chead nó atá faoi réir próiseas leanúnach ceadaithe 
nó toilithe le haghaidh giniúint fuinnimh in-athnuaite 
(gaoth, tonn nó taoide) an méid seo a leanas a léiriú, in 
ord tosaíochta: 

a) seachnófar, 

b) íoslaghdófar, 

c) maolófar tionchair dhíobhálacha, 

d) mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
a mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar 
aghaidh a shonrú i dtograí. 

Ba cheart d’iarratasóirí ar thograí neamh-ORE 
i láithreáin ORE nó i láithreáin a bhfuil tionchar 
acu ar ORE cúrsaí a phlé le forbróirí ORE i rith 
comhairliúcháin mar chuid de na próisis réamhiarratais 
de réir mar is cuí.

Beartas ORE 4

Ba cheart go mbeadh cinntí maidir le forbairtí ORE 
bunaithe ar bhreithniú ar an spás a theastaíonn le 
haghaidh gníomhaíochtaí eile lena mbaineann tábhacht 
náisiúnta a bhfuil cur síos déanta orthu i NMPF.

Energy – In-athnuaite 
Amach ón gCósta 13
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Beartas ORE 5

Ba cheart go léireofaí i dtograí le haghaidh 
gníomhaíochta a bhféadfadh tionchar díobhálach 
a bheith aici ar thionscadail tástála ORE de bhua a 
bheith laistigh de nó gar do láithreáin tástála ORE, 
nó idir láithreán agus talamh thionscadail tástála 
ORE a bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith acu 
ar thionscadail láithreáin tástála ORE, a léiriú, go 
ndéanfaidh siad an méid seo a leanas in ord tosaíochta: 
a) seachnófar, b) íoslaghdófar, c) maolófar tionchair 
dhíobhálacha.

Beartas ORE 6

Ba cheart tacú le tograí le haghaidh infreastruchtúr 
a chumasaíonn úsáid áitiúil a bhaint as fuinneamh 
farasbairr ginte ó theicneolaíochtaí muirí atá ag forbairt 
(tonn, taoide, gaoth aistreach).

Beartas ORE 7

Sa chás go sainaithnítear an poitéinseal go gcuirfeadh 
cuanta le ORE, ní mór go mbeadh forbairt á spreagadh 
i bpleananna agus i mbeartais a bhaineann leis 
an gcuan seo ar bhealach a éascaíonn ORE agus 
gníomhaíocht ghaolmhar a bhaineann leis an slabhra 
soláthair.

Beartas ORE 8

Ní mór go léireofaí i dtograí le haghaidh ORE go bhfuil 
breithniú déanta ar cháblaí reatha atá ag rith trí nó 
gar do limistéir atá le forbairt, agus a chinntiú nach 
gcuirtear isteach ar an gcumas obair feabhsúcháin a 
bhaineann le cáblaí a dheisiú a dhéanamh. Ba cheart an 
breithniú seo a áireamh mar chuid de mheasúnachtaí 
comhshaoil reachtúla sa chás go bhfuil gá lena leithéid 
de mheasúnachtaí.

Beartas ORE 9

Ní mór go mbeadh cead le haghaidh ORE bunaithe 
ar mheasúnú léirshamhlaithe a sholáthar a thacaíonn 
leis na coinníollacha maidir le haon fhorbairt i 
ndáil le dearadh agus leagan amach. Sa chás go 
ndéantar iarratas ar thoiliú forbartha i limistéar atá 
faoi réir ceada cheana féin, ní mór go n-áireofaí i 
dtograí measúnú léirshamhlaithe chun bonn eolais 
a sholáthar don dearadh agus don leagan amach. Ba 
cheart go léireofaí i measúnachtaí léirshamhlaithe 
comhairliúchán le pobail a d’fhéadfadh breathnú 
ar an togra, le cois aon fhorbairt ORE eile, a raibh 
toiliú tugtha ina leith leanúint ar aghaidh ag obair 
ag láithreán ar leith nuair a dhéantar an t-iarratas ar 
thoiliú, agus é mar aidhm an tionchar a laghdú. Beidh 
treoirlínte sonracha atá á bhforbairt mar bhonn le 
measúnuithe léirshamhlaithe (atá mionsonraithe sna 
gníomhaíochtaí atá sonraithe sna hAguisíní leis an 
NMPF seo). Sula mbíonn treoirlínte sonracha ar fáil, ba 
cheart úsáid a bhaint as beartas agus dea-chleachtas a 
bhaineann le measúnú léirshamhlaithe. 

Ní mór an breithniú seo a áireamh mar chuid de 
mheasúnachtaí comhshaoil reachtúla sa chás go bhfuil 
gá lena leithéid de mheasúnacht.

Beartas ORE 10

Ba cheart tús áite a thabhairt do dheiseanna le 
haghaidh infreastruchtúr talún, cósta atá riachtanach 
le haghaidh agus a thacaíonn le forbairt ORE i 
bpleananna agus i mbeartais, más féidir.

Beartas ORE 11

Más cuí, ba cheart go gcumasódh tograí soláthar 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite nua agus go 
dtacófaí le slabhraí soláthair gaolmhara.

Príomhthagairtí
• An Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide chun dul i 

ngleic leis an gCliseadh Aeráide

• Doiciméad Treorach an Choimisiún na hEorpa maidir 
le forbairtí fuinnimh gaoithe agus reachtaí dúlra an AE

• An Treoir maidir le Measúnú ar an Tionchar ar an 
gComhshaol (2014/52/AE)

• Measúnú ar an Tionchar ar n gComhshaol (EIA)

• Straitéis an AE chun úsáid a bhaint as an bpoitéinseal 
a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite amach ón 
gcósta le haghaidh todhchaí neodrach ó thaobh 
aeráide de

• Páipéar Bán ar Fhuinneamh – Aistriú na hÉireann go 
Todhchaí Fuinnimh Ísealcharbóin 2015-2030 

• Clár an Rialtais: Ár dTodhchaí le Chéile

• Plean Forbartha maidir le Fuinneamh In-athnuaite 
Amach ón gCósta (OREDP) 2014 agus Athbhreithniú 
Eatramhach

• Treoir OSPAR 2008-3 maidir le Breithniúcháin 
Chomhshaoil le haghaidh Forbairt Feirmeacha 
Gaoithe Amach ón gCósta

Cúlra agus Comhthéacs
Tá ról lárnach ag soláthar slán, inbhuanaithe agus in-
acmhainne fuinnimh i bhfolláine gheilleagrach agus 
shóisialta na hÉireann. Tá cuid de na hacmhainní fuinnimh 
in-athnuaite amach ón gcósta is fearr ar domhan in 
Éirinn. Clúdaíonn an téarma ‘fuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta’ roinnt cineálacha teicneolaíochta 
agus áirítear ann gaoth (seasta agus aistreach), tonn 
agus taoide, a bhraitheann ar ghluaiseacht na gaoithe 
nó an uisce a bhailiú chun fuinneamh a ghiniúint. Ar 
dtús, díreoidh ORE ar ghaoth a fhorbairt sna huiscí 
níos éadoimhne amach ó chósta thoir agus theas na 
hÉireann, de réir na haibíochta teicneolaíochta reatha 
agus ár gcuspóir 5GW d’acmhainn i ngaoth amach ón 
gcósta a chomhlíonadh faoi 2030. Éascóidh an fhorbairt 
thapa a mheastar a thiocfaidh ar theicneolaíochtaí nua, 
lena n-áirítear cumhacht na gaoithe aistrigh amach ón 
gcósta, forbairt sna huiscí níos doimhne amach ó chósta 
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an deiscirt agus an iarthair idir an meántéarma agus an 
fadtéarma. As measc na gcineálacha teicneolaíochta seo, 
táthar anois i mbun na céime tráchtála i ndáil le gaoth 
sheasta amach ón gcósta, agus tá forbairt thapa tagtha 
ar theicneolaíocht gaoth sheasta le blianta beaga anuas, 
agus anois is rogha é atá inmharthana ar bhonn tráchtála 
i dtíortha eile. Tá an teicneolaíocht toinne agus taoide fós 
ag an gcéim réamhthráchtála ar fud an domhain.

Sainaithníodh sa Phlean Forbartha maidir le Fuinneamh 
In-athnuaite Amach ón gCósta (OREDP) cósta na 
hÉireann mar cheann de na cóstaí is táirgiúla ó thaobh 
fuinnimh de san Eoraip, agus deirtear go mbaineann 
poitéinseal 70 GW d’fhuinneamh aigéin (gaoth, toinne 
agus taoide) le 100 km de chósta na hÉireann.

Tá cuspóirí uaillmhianacha i bPlean Gníomhaithe ar son 
na hAeráide an Rialtais chun dul i ngleic leis an gCliseadh 
Aeráide maidir le leictreachas a ghiniúint ó fhoinsí 
fuinnimh in-athnuaite. Sonraítear sa Phlean ionas go 
mbeidh an leibhéal riachtanach de laghdú astaíochtaí á 
gcomhlíonadh ag an tír, go mbeidh an méid seo a leanas 
le déanamh ag Éire faoi 2030:

• Laghdófar astaíochtaí CO2 ón earnáil 50–55% i 
gcoibhneas le réamh-mheastacháin 2030 Réamh-
PFN;

• Soláthrófar céimniú amach luath agus iomlán giniúint 
leictreachais guail agus móna; agus

• Méadófar an leictreachas arna ghiniúint ó acmhainní 
in-athnuaite go dtí 70%, a gcuimseofar ann, go 
táscach:

 » ar a laghad 5 GW d’fhuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta,

 » suas le 1.5 GW de ghrianfhuinneamh ar scála 
eangaí,

 » suas le 8.2 GW ar fad den acmhainn gaoithe 
méadaithe ar talamh.

Ina dhiaidh sin, méadaíodh an cuspóir le haghaidh 
fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta i gClár an 
Rialtais chuig cuspóir 5GW d’acmhainn sa ghaoth amach 
ón gcósta faoi 2030 amach ó chóstaí Thoir agus Theas 
na hÉireann. Tugtar gealltanas i gClár an Rialtais freisin 
plean a fhorbairt ina sonraítear conas nach mór d’Éirinn 
lántairbhe a bhaint as an bpoitéinseal a bhaineann le 
30GW, ar a laghad, den chumhacht gaoithe aistrigh 
amach ón gcósta sna huiscí is doimhne san Atlantach.

Beidh comhlíonadh na gcuspóirí maidir le hathnuaiteáin 
amach ón gcósta bunaithe ar phlean i gcomhthéacs an 
Chreata Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí, agus beidh córas 
bainistíochta forbartha nua ag tacú leis a bheidh le fáil sa 
Bhille um Pleanáil Limistéir Mhuirí.

D’fhéadfadh go mbeadh tograí faoi réir measúnachtaí 
timpeallachta reachtúla. D’fhéadfaí go n-áireofaí ina 
leithéid sin de mheasúnuithe Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (EIA) faoi Threoir EIA (2014/52/AE). Sa 
chás go n-éilíonn an fhorbairt EIA éigeantach, go bhfuil 
Tairseacha Sonracha á sárú, ar cineál tionscadail é a 
d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le héifeachtaí agus/nó 
atá i suíomh íogair agus/nó go bhféadfadh éifeachtaí an 
tionscadail a bheith suntasach, ní mór Tuarascáil ar an 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta (EIAR) a ullmhú. 
Sonraítear in Airteagal 3(1)(d) den Treoir leasaithe 
nach mór go sainaithneofaí, go ndéanfaí cur síos 
agus go ndéanfaí measúnú sa mheasúnacht tionchair 
timpeallachta, ar bhealach oiriúnach, i bhfianaise gach 
cás aonair, ar éifeachtaí suntasacha díreacha agus 
neamhdhíreacha tionscadail bunaithe ar na fachtóirí seo 
a leanas: (d) sócmhainní ábhartha, oidhreacht chultúrtha 
agus an tírdhreach.

Staid reatha
Tá forbairt réasúnta maith déanta ar ghiniúint fuinnimh 
in-athnuaite amach ón gcósta ar fud Iarthar na hEorpa 
agus tá thart ar 90% den imlonnú ar fud an domhain 
ag tarlú sa Mhuir Thuaidh den chuid is mó; dá réir sin, 
tá ORE ag éirí níos mealltaí le haghaidh infheistíochta 
de réir mar atá teicneolaíochtaí ag forbairt agus de 
réir mar a fheabhsaíonn inmharthanacht airgeadais. 
Ghin fuinneamh gaoithe amach ón gcósta 9.9% den 
fhuinneamh iomlán sa Ríocht Aontaithe in 2019. Os a 
choinne sin, in 2017 bronnadh ceantanna fóirdheontais 
nialais den chéad uair le haghaidh tionscadal amach 
ón gcósta sa Ghearmáin agus san Ísiltír, a d’fhorbair 
tionscadail 900MW agus 700MW faoi seach. 

Go dtí seo, níl ach feirm ghaoithe measctha amháin 
amach ón gcósta atá ag giniúint leictreachais in 

Wind Turbine at Arklow Bank Offshore Wind Farm - Íomhá 
le caoinchead ó Ronan O'Toole GSI
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uiscí na hÉireann. Áirítear sa tsuiteáil seo 6 thuirbín 
íochtarfhosaithe atá suite ar Bhruach an Inbhir Mhóir, 
thart ar 10 gciliméadar amach ó chósta Chill Mhantáin. 
Níl tuirbíní gaoithe íochtarfhosaithe in úsáid ach in uiscí 
atá réasúnta éadomhain.

Tá forbairt thapa tagtha ar theicneolaíocht na gaoithe 
aistrí amach ón gcósta le blianta beaga anuas. Áirítear 
ann tuirbín gaoithe a bhfuil struchtúr aistreach ag tacú 
leis, atá ar ancaire ar ghrinneall na farraige ag cábla 
múrála amháin nó níos mó. Baineann an poitéinseal 
le gaoth aistreach go bhféadfaí í a imlonnú in uiscí 
níos doimhne agus go bhféadfaí í a fhorbairt amach ó 
chóstaí theas agus thiar na hÉireann. Is ag na céimeanna 
tosaigh forbartha atá tuirbíní gaoithe aistrí tráchtála den 
chuid is mó, agus tá roinnt fréamhshamhlacha tuirbín 
aonair suiteáilte ó 2007 agus tá dhá thionscadal atá 
inmharthana ar bhonn tráchtála imlonnaithe san Eoraip.

Idir 2014 agus 2018, leithdháileadh maoiniú caipitil 
luach €22.5m ar an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide, faoi OREDP, chun taighde agus forbairt a 
dhéanamh i ndáil le teicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta, agus leithdháileadh €3m breise in 
2019. Tacaíonn maoiniú Rialtais le gealltanas na hÉireann 
d’áiseanna agus d’infreastruchtúr den chéad scoth. 
Áirítear ina measc seo Saoráid Náisiúnta Tástála Aigéin 
Lir i gCorcaigh, suíomh tástála ceathrú scála Fuinneamh 
In-athnuaite Muirí Chuan na Gaillimhe agus suíomh 
tástála lánscála Fuinnimh Mhuirí an Atlantaigh (AMETS), 
amach ó chósta Mhaigh Eo. Chomh maith leis sin, 
tacaíonn sé leis an gCiste Forbartha Fréamhshamhlacha, 
a bhfuil Fuinneamh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 
freagrach as, agus soláthraíonn sé cúnamh deontais 
chun tacú le forbróirí a ngléasanna fuinnimh aigéin a 
fhorbairt ó fhréamhshamhail go dtí gléas lena mbaineann 
inmharthanacht tráchtála lánscála.

An Prótacal Trasdula
Soláthraítear sa Phrótacal Trasdula, foilsithe taobh le 
Scéim Ghinearálta MPDM (an t-ainm a tugadh ar an 
mBille um Pleanáil Limistéir Mhuirí ag an am) i mí Eanáir 
2020, treoir don earnáil maidir le conas caitheamh 
le tionscadail ghaoithe áirithe amach ón gcósta 
(“Tionscadail Ábhartha”) i gcomhthéacs Bhille MAP 2021.  
Tá an cur chuige a bhaineann leis na tionscadail seo á 
rialú ag an bPrótacal agus cumasaíonn sé an trasdul chuig 
an réim atá á forbairt faoi Bille MAP.

Príomhcheisteanna maidir le pleanáil 
mhuirí
Baineann forbairt na hearnála fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta in Éirinn le raon leathan earnálacha lena 
n-áirítear toiliú, ceadúnú agus infreastruchtúr, margaí 
fuinnimh agus comhar idirnáisiúnta maidir le fuinneamh 
in-athnuaite. Idirghníomhóidh raon comhlachtaí agus 
gníomhaíochtaí Stáit le forbairt inbhuanaithe athnuaiteán 
amach ón gcósta. Ní mór cuntas a dhéanamh freisin 
den leas poiblí dlisteanach in, agus oibleagáidí AE agus 
idirnáisiúnta, maidir le cosaint na muirthimpeallachta.

Baineann fíorthábhacht le deich ngníomh beartais agus 
gcumasóir i ndáil le forbairt na hearnála seo de réir mar 
atá sainaitheanta in OREDP, atá fós bailí agus a bhfuil 
dul chun cinn á dhéanamh ina leith ag Grúpa Stiúrtha an 
Fhuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORESG). Seo 
a leanas na scileanna/na hinniúlachtaí:

• Struchtúr rialachais láidir a bhunú le haghaidh OREDP;

• Tacaíocht Státchiste d’fhorbairt agus do léiriú taighde 
aigéin a mhéadú;

• Taraif tacaíochta margaidh tosaigh a bhunú 
d’fhuinneamh aigéin;

• Margaí easpórtála a fhorbairt do leictreachas in-
athnuaite;

• An slabhra soláthair don tionscal fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta in Éirinn a fhorbairt;

• An scéal a scaipeadh go bhfuil Éire réidh le dul i mbun 
gnó;

• Scrúdú a dhéanamh ar an bpoitéinseal a bhaineann le 
comhar idirnáisiúnta;

• Ailtireacht nua phleanála agus toilithe a bhunú 
d’fhorbairt sa limistéar muirí;

• Monatóireacht chomhshaoil a dhéanamh; agus

• Forbairt infreastruchtúir chuí a chinntiú.

Tá tús curtha leis an obair a bhaineann le OREDP a 
nuashonrú.

Is í an fhís fhadtéarmach atá sonraithe i bPlean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide an Rialtais chun dul i 
ngleic leis an gCliseadh Aeráide, ár n-earnáil fuinnimh 
atá bunaithe ar bhreosla iontaise a athrú chuig córas 
glan, ísealcharbóin. Tá ról lárnach ag fuinneamh in-
athnuaite amach ón gcósta san athrú seo. Cuspóir 
bunúsach a bheidh ann, áfach, a chinntiú gur ann do 
phróiseas cuimsitheach de rannpháirtíocht agus de 
chomhaontú sa tsochaí trí chéile agus le pobail áitiúla, 
agus go bhfoghlaimítear ó thaithí ar na próisis toilithe a 
bhaineann le forbairtí ORE.

Tuigeann an Rialtas ionas gur féidir tairbhe a bhaint as 
an bpoitéinseal a bhaineann leis an earnáil fuinnimh 
amach ón gcósta, go n-éileofar tacaíocht chomhordaithe 
ar fud an Rialtais, idir cúrsaí taighde agus forbartha, 
agus forbairt an tslabhra soláthair, agus imlonnú 
tráchtála. Ní mór tionchair chomhshaoil agus tionchair 
eile athnuaiteán amach ón gcósta a bhainistiú de réir 
oibleagáidí agus dea-chleachtais idirnáisiúnta chun 
tacú leis an oiread glactha shóisialta agus is féidir. 
Ba cheart go mbeadh NMPF á chur chun feidhme i 
dteannta le ceanglais faoin reachtaíocht reatha lena 
n-áirítear tabhairt faoi aon mheasúnuithe riachtanacha 
timpeallachta cosúil le Measúnachtaí Straitéiseacha 
Timpeallachta (MSA), Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (EIA) agus Measúnú Cuí (AA) de réir mar is 
cuí. Sa chomhthéacs sin, forbróidh an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil, ag obair leis an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus páirtithe 
leasmhara eile, treoirlínte pleanála muirí reachtúla (féach 
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Aguisín F) chun tacú le dea-chleachtas sa phróiseas 
pleanála le haghaidh ORE, lena n-áirítear measúnú 
léirshamhlaithe sonrach a fhorbairt i ndáil le dearadh 
agus leagan amach na bhforbairtí beartaithe. Déanfar 
foráil sna treoirlínte seo le haghaidh, inter alia, sa chás go 
ndéantar iarratas ar thoiliú forbartha i gceantar atá faoi 
réir ceada cheana féin, nach mór go n-áireofaí i dtograí 
measúnú léirshamhlaithe chun bonn eolais a sholáthar 
don dearadh agus don leagan amach. Ba cheart go 
léireofaí i measúnuithe léirshamhlaithe comhairliúchán le 
pobail a d’fhéadfadh a bheith in ann aon fhorbairt ORE 
a dhéanfar amach anseo ag láithreán ar leith a fheiceáil 
agus é mar aidhm an tionchar a íoslaghdú. In éagmais 
treoirlínte pleanála muirí reachtúla chun bonn eolais a 
sholáthar do mheasúnaithe léirshamhlaithe, ní mór go 
n-áireofaí i mbeartas agus dea-chleachtas gaolmhar 
measúnachtaí ar nádúr an tírdhreacha áitiúil i gceantair 
chósta (Corcaigh, Dún na nGall agus Gaillimh, mar 
shampla). 

Tá tionscadal curtha i gcrích ag Foras na Mara ina leagtar 
síos Measúnacht ar Nádúr an Mhuirdreacha Réigiúnaigh 
d’Éirinn. Ba é an aidhm a bhí leis an tionscadal seo nádúr 
an tírdhreacha a shainaithint, a rangú agus a thuairisciú ar 
scála réigiúnach. Seo a leanas cuspóirí an taighde:

• Teacht ar thuiscint ar cheantair dhifriúla an 
mhuirdhreacha réigiúnaigh feadh an chósta;

• Measúnú ar nádúr a fhorbairt a dhéanann cur síos 
ar phríomhghnéithe agus ar nádúr gach ceantar 
muirdhreacha; agus

• A ndáileadh a shainiú agus a léiriú go spásúil, agus 
measúnú cáilíochtúil a dhéanamh ar luach soch-
cultúrtha gach ceann de na tírdhreacha bunaithe ar a 
ndáileadh.

Ba é an phríomhaidhm a bhí leis an taighde seo bearna 
aitheanta sna tuairiscí bonnlíne ar mhuirdhreach in 
Éirinn a líonadh. Úsáidfear an fhaisnéis bhonnlíne seo 
mar phointe tagartha tábhachtach dóibh siúd a bhfuil 
an NMPF seo in úsáid acu agus in obair leantach MSP 
a dhéanfar i ndiaidh fhoilsiú NMPF, cosúil le dréachtú 
treoirlínte forbartha reachtúla ORE. Sonraítear sa Chreat 
Náisiúnta Pleanála (Cuspóir Beartais Náisiúnta 61) 
uaillmhian chun Léarscáil Náisiúnta Nádúr an Tírdhreacha 
a fhorbairt agus ba cheart tagairt a dhéanamh dó seo 
freisin nuair a bhíonn a leithéid ar fáil. Sonraítear sa 
Chreat Náisiúnta Pleanála (Cuspóir Beartais Náisiúnta 61) 
uaillmhian chun Léarscáil Náisiúnta Nádúr an Tírdhreacha 
a fhorbairt agus ar an gcuma chéanna, ba cheart tagairt a 
dhéanamh dó seo nuair a bhíonn a leithéid ar fáil.

Tacóidh na treoirlínte le feidhmiú an chórais bainistíochta 
forbartha nua atá le bunú faoi Bhille MAP. Déanfar foráil 
sa Bhille seo le haghaidh creat rialála agus pleanála 
muirí cothrom le dáta le haghaidh forbairtí fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta thar theorainneacha an imill 
trá (12 mhuirmhíle). Bonnchloch thábhachtach a bheidh 
anseo le haghaidh infheistíocht san earnáil fuinnimh 
in-athnuaite amach ón gcósta mar aon le córas níos 
trédhearcaí, níos rannpháirtí a sholáthar do gach páirtí 
leasmhar san earnáil mhuirí.

Sonrófar sa Bhille um Pleanáil Limistéir Mhuirí 
nósanna imeachta mionsonraithe chun dul chun cinn 
a dhéanamh, lena n-áirítear ainmniúcháin spásúla, 
le haghaidh limistéar/úsáidí sonraithe ar a dtugtar: 
Pleananna Limistéir Mhuirí Ainmnithe (DMAP). 
Déanfaidh an córas nua d’ainmniúchán spásúil foráil 
le haghaidh gníomhaíochtaí sonracha lena n-áirítear 
ORE agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite atá á 
bhforbairt. Tá tuilleadh mionsonraí maidir leis an gcóras 
ainmniúcháin spásúil seo le fáil in Aguisín D, ach pointe 

Wind Turbines at Arklow Bank Offshore Wind Farm - Íomhá le caoinchead ó GE Renewable Energy
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tábhachtach is ea go bhfuil sé mar aidhm le reachtaíocht 
foráil a dhéanamh go mbeidh aon ainmniúcháin dá 
leithéid, nuair a bheidh siad déanta ag an Rialtas, 
páirteach go huathoibríoch sa Chreat Náisiúnta um 
Pleanáil Mhuirí.

Beidh gá le hinfheistíocht san eangach leictreachais 
chun an eangach ar an talamh a threisiú, agus a chinntiú 
go bhfuil an córas cumhachta trí chéile in ann déileáil le 
toirteanna móra de ghiniúint athraitheach in-athnuaite ar 
an talamh.  

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
Le cois thionchair an athraithe aeráide a mhaolú, agus 
slándáil na mbuntáistí soláthair, is féidir le fuinneamh 
in-athnuaite amach ón gcósta buntáistí suntasacha 
socheacnamaíocha a chruthú do phobail imeallacha ar 
an gcósta. Áirítear ina measc seo deiseanna fostaíochta 
agus ioncaim, forbairt teicneolaíochta agus scileanna 
inaistrithe.

D’fhéadfadh go mbeadh raon leathan tionchar dearfach 
agus díobhálach ag tionscadail fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta ar ghníomhaíochtaí nó ar earnálacha 
muirí eile. D’fhéadfadh, mar shampla, go mbeadh forbairt 
gaoithe amach ón gcósta in iomaíocht le haghaidh 
spáis le húsáideoirí traidisiúnta na farraige, cosúil le 
hiascaigh, bealaí loingseoireachta nó seoltóireacht 
áineasa. D’fhéadfadh go mbeadh go leor sineirgí ann 
freisin, áfach, mar shampla, comhlonnú gníomhaíochtaí 
dobharshaothraithe le gníomhaíochtaí gaoithe amach 
ón gcósta; an poitéinseal a bhaineann le hilúsáid 
ardán gaoithe amach ón gcósta agus peitriliam; brath 
ar chuanta chun forbairt riachtanach a dhéanamh 
ar infreastruchtúr giniúna agus eangaí in-athnuaite 
amach ón gcósta; cosaintí poitéinsiúla le haghaidh 
bithéagsúlacht trí fhorbairtí gaoithe amach ón gcósta atá 
ag feidhmiú mar chriosanna neamhthógtha de-facto.

Chun forbairt inbhuanaithe a chinntiú, is den 
tábhacht é go ndéantar an deis forbartha a bhainistiú 
go héifeachtúil agus go héifeachtach ar bhealach 
comhordaithe trí an bpróiseas pleanála muirí. D’fhéadfaí 
go n-áireofaí anseo grúpaí stiúrtha nó grúpaí oibre a 
bhunú chun rannpháirtíocht chuidithe a bhunú idir 
páirtithe leasmhara muirí éagsúla, agus é mar aidhm 
treoirlínte soiléire agus sainithe a fhorbairt le haghaidh 
idirghníomhaíochtaí idir tionscail i ndáil le forbairtí ORE.

Beidh ról ríthábhachtach ag ár gcuanta san fhorbairt 
chuí a éascú i ndáil le hinfreastruchtúr na giniúna agus 
na heangaí in-athnuaite amach ón gcósta, a éilíonn 
infheistíocht chun gléasra, trealamh agus cáblaí a 
láimhseáil, agus an loingseoireacht ghaolmhar i rith na 
gcéimeanna tógála, oibriúcháin agus cothabhála de 
thionscadail a bheidh á gcur i gcrích amach anseo.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Baineann an poitéinseal le fuinneamh in-athnuaite amach 
ón gcósta buntáistí suntasacha comhshaoil a chruthú 
chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa ó tháirgeadh 

fuinnimh a mhaolú. Trí ghiniúint breosla iontaise a 
dhíláithriú, tá tionchair dhearfacha ag teicneolaíochtaí 
amach ón gcósta ar chaighdeán an aeir tríd an doirteadh 
astaíochtaí díobhálacha nó tocsaineacha sa chomhshaol 
a laghdú.

Beidh éagsúlacht le tabhairt faoi deara sna buntáistí 
agus sna héifeachtaí a bheidh ag forbairt fuinnimh 
in-athnuaite ag brath ar fhachtóirí cosúil le cineál 
teicneolaíochta, méid, struchtúr agus suíomh geografach. 
D’fhéadfadh go mbeadh tionchair dhíobhálacha 
ag forbairt fuinnimh in-athnuaite ar éisc agus ar 
mhamaigh, go háirithe trí thorann tógála agus d’fhéadfaí 
gníomhaíocht iascaireachta a dhíláithriú agus d’fhéadfadh 
go mbeadh tionchair dhíreacha agus neamhdhíreacha 
ag a leithéid ar úsáideoirí eile an limistéir mhuirí. 
D’fhéadfadh tuirbíní gaoithe speicis áirithe éin a 
dhíláithriú, a bhfuil an poitéinseal acu freisin bacainní ar 
imirce a chruthú nó riosca imbhuailte a chruthú d’éin. 
Déanfar tuilleadh breithnithe ar na ceisteanna seo nuair a 
bheidh treoirlínte Pleanála ORE á bhforbairt.

De bhrí go bhfuil teicneolaíochtaí taoide agus toinne 
ag céimeanna tosaigh na forbartha, níl mórán ar eolas 
faoin leibhéal riosca agus faoin suntas éiceolaíochta, ach 
leanfar le monatóireacht a dhéanamh ag láithreáin na 
suíomhanna tástála.

Tá sraith doiciméad treorach forbartha ag ORESG chun 
cabhrú le forbróirí Tuarascálacha Measúnuithe Tionchair 
Timpeallachta (EIARanna) agus Measúnuithe Cuí 
(AAanna) a ullmhú. Chomh maith leis sin, tá doiciméid 
treorach forbartha chun cabhrú le forbróirí leis na sonraí 
éiceolaíocha a theastaíonn chun EIARanna agus AAanna 
a fhorbairt. Tá na doiciméid seo le fáil ar suíomh gréasáin 
DECC.

An CNPM – Ár dtuairim:

Fuinneamh Gaoithe na 
hÉireann

Is é Fuinneamh Gaoithe na hÉireann an comhlacht 
ionadaíoch atá freagrach as tionscal gaoithe na 
hÉireann, agus tá sé ag obair chun aird a tharraingt 
ar fhuinneamh gaoithe mar ghné riachtanach, 
bharainneach, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol 
de thodhchaí fuinnimh ísealcharbóin na tíre. Is é WEI 
an eagraíocht is mó in Éirinn atá ag díriú ar an earnáil 
fuinnimh in-athnuaite agus tá breis is 150 ball ag obair i 
dteannta a chéile chun forbairt príomhfhoinse fuinnimh 
in-athnuaite na tíre a phleanáil, a fhorbairt, a fheidhmiú 
agus tacú léi.. Beidh ról lárnach ag fuinneamh gaoithe 
amach ón gcósta i neodracht charbóin na hÉireann a 
bhaint amach. Sonrófar in NMPF agus sa reachtaíocht 
atá ag tacú leis, Bille MPDM, an treo d’fhorbairt mhuirí 
amach anseo agus is ionann é agus bunchloch iarrachtaí 
na hÉireann a bheith ina ceannaire domhanda i ndáil le 
himlonnú an fhuinnimh ghaoithe amach ón gcósta agus 
ag am céanna táthar ag tacú lenár n-éiceachórais mhuirí 
luachmhara
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Cuspóirí
Dea-chleachtais rialála a chinntiú i ndáil le húdaruithe 
reatha le haghaidh taiscéalaíocht agus táirgeadh, lena 
n-áirítear díchoimisiúnú áiseanna táirgthe reatha nuair 
a bhíonn acmhainní ídithe, de réir dea-chleachtas 
idirnáisiúnta.

Beartais Phleanála

Beartas Peitriliam 1

Níor cheart tograí i limistéir ina bhfuil gníomhaíocht 
pheitriliam nó infreastruchtúr táirgthe peitriliam 
ceadaithe cheana féin, nó ina bhfuil iarratais 
atá comhsheasmhach le toirmeasc an Rialtais ar 
ghníomhaíocht taiscéalaíochta nua á mbreithniú, 
a údarú ach sa chás gur féidir comhoiriúnacht le 
gníomhaíocht reatha, údaraithe nó bheartaithe a léiriú 
go sásúil nó sa chás gur léir go mbaineann tábhacht 
straitéiseach nó náisiúnta leis an togra.

Ba cheart comhoiriúnacht a chomhlíonadh, in ord 
tosaíochta, trí: 

a) seachaint, nó

b) íoslaghdú, nó 

c) maolú 

tionchar díobhálach.

d) Mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
a mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar 
aghaidh a shonrú i dtograí.

Beartas Peitriliam 2

Ba cheart go seachnódh tograí a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar ghníomhaíocht amach anseo i limistéir 
(bloic) faoi réir údaruithe peitriliam reatha steiriliú an 
limistéir sin le haghaidh gníomhaíocht a bhaineann le 
peitriliam amach anseo a sheachaint comhsheasmhach 
le beartas an Rialtais, agus ba cheart go léireofaí, in ord 
tosaíochta go:

a) seachnófar, nó

b) íoslaghdófar, nó

c) maolófar

na dtionchar díobhálach a d’fhéadfadh a bheith aige 
ar na gníomhaíochtaí sin.

d) Mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
a mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar 
aghaidh a shonrú i dtograí.

Príomhthagairtí
• An Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 

Ísealcharbóin (Leasú) 2020

• An Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide chun dul i 
ngleic leis an gCliseadh Aeráide

• An tAcht um an Scairbh Ilchríochach 1968  arna leasú 
le Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 1995

• Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 
1995Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta) (Taiscéaladh Peitriliam) 2013

• Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta) (Taiscéaladh Peitriliam) (Leasú) 2019

• Bunachar Sonraí Taiscéalaíochta (IPAS)

• An tAcht Airgeadais 2015

• Measúnuithe ar Acmhainn Airgeadais – Taiscéalaíocht 
Ola & Gáis Amach ón gCósta

• An tAcht Gáis (Leasú) 1998 

• An tAcht Gáis (Leasú) 2000 

• An tAcht Gáis (Eatramhach) (Rialachán) 2002An tAcht 
Gáis 1976 arna leasú le Acht Gáis (Leasú) 1993 

• Measúnachtaí Straitéiseacha Timpeallachta do 
Cheantar Amach ó Chósta na hÉireann

• Ceadúnais agus Léarscáileanna

• Téarmaí Ceadúnaithe le haghaidh Taiscéalaíocht, 
Forbairt & Táirgeadh Taiscéalaíocht Ola & Gáis Amach 
ón gCósta

• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• Modh Measúnaithe slánaíochta/árachais Sealbhóirí 
Údaraithe Peitriliam

• Clár ObSERVE

• Téarmaí Cánach Ola agus Gáis

• An tAcht um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile 
1960 arna leasú le An tAcht Fuinnimh (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 1995 

• An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh 
agus Astarraingt) 2010

• An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh 
agus Astarraingt) 2015

• Ráiteas Beartais – Gníomhaíochtaí Taiscéalaíochta 
agus Táirgthe Peitriliam mar chuid d’Aistriú na 
hÉireann chuig Geilleagar Ísealcharbóin

• Clár an Rialtais: Ár dTodhchaí le Chéile

• An tAcht um Thruailliú na Farraige 1991

Energy – Peitriliam14
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Cúlra agus Comhthéacs 
Ó cuireadh tús le taiscéalaíocht sa limistéar amach 
ó chósta na hÉireann, tá ceithre fhionnachtain gáis 
tráchtála déanta: Ceann Chionn tSáile, Baile Choitín, Na 
Seacht gCeanna agus An Choirib. Tá an táirgeadh gáis ar 
fad ó na gáscheantair seo curtha ar fáil do mhargadh na 
hÉireann. Níl aon fhionnachtain ola tráchtála tuairiscithe 
go dtí seo.

Meastar go gcuirfear stop leis an táirgeadh i 
ngáscheantair Chionn tSáile (Ceann Chionn tSáile, Baile 
Choitín, agus Na Seacht gCeanna) sa bhliain 2021, 
agus faoin mbliain 2025/26 go mbeidh soláthairtí 
gáis na Coiribe laghdaithe go dtí níos lú ná 40% de na 
buaicleibhéil thosaigh táirgeachta. I rith an ama seo, 
leanfaidh áiseanna táirgthe reatha ag freastal ar bhealach 
suntasach ar riachtanais fuinnimh na hÉireann, de réir 
mar a bheidh Éire ag aistriú i dtreo foinsí fuinnimh níos 
dícharbónaithe a úsáid.

Tá an beartas maidir le taiscéalaíocht peitriliam athraithe 
le blianta beaga anuas, fianaise ar an ngá atá leis an athrú 
seo. I ndiaidh an Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 
a fhoilsiú i Meitheamh 2019, lorg an Rialtas comhairle 
ón Comhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide maidir 
le todhchaí na taiscéalaíochta ola agus gáis amach 
ón gcósta. Samhlaíonn an Chomhairle, ag cur Plean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide an Rialtais san áireamh, 
go mbeidh athrú mór i gceist agus go mbeidh níos lú 
úsáide á baint as dó ola laistigh de na hearnálacha téimh 
agus iompair agus go mbeidh níos mó úsáide á baint 
as athnuaiteáin sna 10 mbliana amach romhainn, agus 
chomhairligh an Chomhairle nach bhfuil an taiscéalaíocht 
atá á déanamh le haghaidh, agus aisghabháil cúltaiscí 

ola nua amach ón gcósta, comhoiriúnach le trasdul 
ísealcharbóin.

Ghlac an Rialtas leis an gcomhairle seo agus i Meán 
Fómhair 2019 d’fhógair an Taoiseach nach mbeadh 
ceadúnais taiscéalaíochta amach anseo á gceadú ach le 
haghaidh gás nádúrtha, agus nach mbeidh aon tionchar 
ag an gcinneadh ar gach iarratas agus údarú atá bunaithe 
roimh an 23 Meán Fómhair 2019 agus gur iarratas a 
dhéanamh leanúint ar aghaidh le taiscéalaíocht agus 
táirgeadh ola agus/nó gáis de réir na dtéarmaí reatha.

Os a choinne sin, áirítear gealltanas i gClár an Rialtais 
deireadh a chur le heisiúint ceadúnas nua le haghaidh 
taiscéalaíocht agus asbhaint gáis, ar an mbonn céanna le 
cinneadh Mheán Fómhair 2019 maidir le taiscéalaíocht 
agus eastóscadh ola. Thug an tAire Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide a ghealltanas maidir leis seo a bhí 
éifeachtach i ndiaidh dó dul i mbun oifige: níl a Roinn ag 
glacadh le hiarratais nua ar cheadúnais taiscéalaíochta 
le haghaidh gás nádúrtha nó ola, agus ní reáchtálfar 
aon bhabhtaí ceadúnaithe amach anseo. Chomh maith 
leis sin, chinn an Rialtas éifeacht a thabhairt don 
ghealltanas seo ar bhonn reachtúil mar chuid den Bhille 
um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 
(Leasú) atá le teacht.

Dá thoradh, táthar ag súil go laghdófar an taiscéalaíocht 
agus táirgeadh Amach ó Chósta na hÉireann, agus 
go mbeidh béim á leagan ar na húdaruithe reatha 
a bhainistiú ar féidir leanúint leo de réir a dtéarmaí 
reatha; a chinntiú go leanann áiseanna táirgthe reatha 
ag feidhmiú go sábháilte agus go héifeachtúil; agus 
díchoimisiúnú an infreastruchtúir reatha a bhainistiú 
go cúramach, nuair a thagann deireadh le táirgeadh i 

Whitegate Oil Refinery, Co. Cork - Íomhá le caoinchead ó Irving Oil
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ngáscheantair Chionn tSáile sa ghearrthéarma, agus, sa 
Choirib, san fhadtéarma.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Tá beartas agus creat rialála cuí á choimeád ag an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC) chun 
tacú leis na ngníomhaíochtaí reatha taiscéalaíochta agus 
táirgthe peitriliam. Áirítear anseo rannpháirtíocht ag 
leibhéal náisiúnta, AE, OSPAR agus idirnáisiúnta, mar aon 
le forbairt reachtaíochta atá dírithe ar shábháilteacht, 
cosaint an chomhshaoil agus téarmaí fioscacha.

Tá córas lamháltais i bhfeidhm in Éirinn a chiallaíonn go 
dtugtar ceart eisiach do chuideachtaí taiscéalaíochta 
peitriliam taiscéalaíocht a dhéanamh le haghaidh 
peitriliam laistigh d’acraíocht shonraithe amach ón 
gcósta, trí chóras ceadúnaithe a áirítear ann rogha 
ceadúnaithe chun taiscéalaíocht a cheadúnú agus a 
léasú, sa chás go mbíonn fionnachtain tráchtála i gceist. 
Mar atá sonraithe thuas, níl ceadúnais nua á n-eisiúint 
níos mó, agus ní féidir ach le húdaruithe reatha iarratas 
a dhéanamh leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas seo. 
Braitheann dul chun cinn ón rogha ceadúnaithe go dtí 
ceadúnas taiscéalaíochta agus idir na céimeanna aonair 
de cheadúnas taiscéalaíochta ar oibleagáidí an chláir 
oibre a bheith á gcomhlíonadh ag sealbhóir an údaraithe. 

Is é an tionscal atá freagrach as an riosca airgeadais a 
bhaineann lena leithéid sin de thaiscéalaíocht, agus tá 
téarmaí fioscacha deartha chun an chothromaíocht chuí 
a aimsiú idir infheistíocht i dtaiscéalaíocht ardriosca 
atá riachtanach chun an poitéinseal a bhaineann leis 
an limistéar amach ó chósta na hÉireann agus an méid 
tairbhe agus is féidir a bhaint as an toradh atá á fháil ag 
an Stát ó acmhainní nádúrtha na hÉireann. Cruthaíonn 
na téarmaí cánach is déanaí cion níos airde don Stát ó 
fhormhór na gceantar is brabúsaí. Chiallódh íocaíocht 
íosta (a fheidhmíonn ar bhealach inchurtha le táille 
dleachta) go mbeidh cion den ioncam á fháil ag an Stát le 
haghaidh gach bliain a bhfuil táirgeadh á dhíol ag ceantar.

Déanann DECC measúnú ar chláir oibre beartaithe le 
haghaidh gach sealbhóir údaraithe chun lántairbhe a 
bhaint as fáil sonraí. Cinntíonn ceanglais tuairiscithe 
go bhfuil monatóireacht á déanamh go leanúnach ag 
saineolaithe teicniúla na Roinne ar na gealltanais atá 
tugtha sa chlár oibre agus go bhfuil na sonraí ar fad á 
bhfáil ag an Roinn.

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
I láthair na huaire d’fhéadfadh gníomhaíochtaí 
taiscéalaíochta agus táirgthe peitriliam idirghníomhú 
le raon gníomhaíochtaí muirí. Baineann buntáistí 
soiléire leis na hidirghníomhaíochtaí reatha cosúil leis 
na cinn le loingseoireacht, agus cuanta agus calafoirt. 
Spreagtar breis dlúthoibre agus breis éagsúlaithe idir 
an earnáil pheitriliam agus earnáil fhorbarthach na 
n-athnuaiteán. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh 
ceanglais infreastruchtúir tionchar diúltach a imirt ar 

ghníomhaíochtaí eile, i rith obair thógála agus oibríochtaí 
leanúnacha. 

Áirítear i measc na bpríomh-idirghníomhaíochtaí atá 
ábhartha do phleanáil mhuirí:

• Loingseoireacht, Cuanta agus Calafoirt: Cruthaíonn 
an úsáid a bhaineann an earnáil pheitriliam as 
loingseoireacht, cuanta agus calafoirt in oibríochtaí 
soláthair agus aistrithe, seirbhísí a bhaineann leis 
an slabhra soláthair agus soláthar innealtóireachta 
agus saineolais tionchair bhuntáisteacha don earnáil 
seo. Ní mór tionchair dhíobhálacha a d’fhéadfadh a 
bheith i gceist i ndáil le riachtanais loingseoireachta 
agus nascleanúna a bhreithniú i rith chéim tógála an 
infreastruchtúir peitriliam atá údaraithe i láthair na 
huaire.

• Athnuaiteáin: Is féidir leis an earnáil pheitriliam ról 
a bheith aige i gcabhrú leis na costais a bhaineann 
le tionscadail in-athnuaite amach ón gcósta a 
fhorbairt trí úsáid a bhaint as scileanna agus eolas a 
bhailítear i rith oibríochtaí muirí. Chomh maith leis 
sin, d’fhéadfadh go mbeadh sineirge thairbheach 
idir gníomhaíocht díchoimisiúnaithe agus an earnáil 
fuinnimh gaoithe amach ón gcósta atá ag forbairt.

• Go dtí seo, níl infreastruchtúr athnuaiteán 
agus infreastruchtúr peitriliam forbartha sna 
limistéir chéanna rud a chiallaíonn nach bhfuil 
a gcomhoiriúnacht spásúil tástáilte. De réir mar 
a mhéadóidh imlonnú athnuaiteán, beidh gá le 
hathbhreithniú leanúnach.

• Iascaireacht: Chun críocha sábháilteachta, tá 
infreastruchtúr peitriliam lonnaithe laistigh de chrios 
maolánach eisiaimh, rud a chiallaíonn go bhféadfaí 
gníomhaíocht iascaireachta a dhíláithriú. D’fhéadfadh 
píblínte cur isteach ar chleachtais iascaireachta 
áirithe. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh tógáil 
infreastruchtúr peitriliam atá údaraithe faoi láthair cur 
isteach ar ghníomhaíocht iascaireachta go sealadach. 
Trí chomhoibriú éifeachtach idir na hearnálacha, áfach, 
d’fhéadfaí tionchair dhíobhálacha a mhaolú trí, mar 
shampla, Oifigigh Idirchaidrimh Iascaigh a cheapadh. 
Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh gnéithe áirithe den 
phobal iascaireachta tairbhe a bhaint as fostaíocht 
atá á cruthú ag an earnáil pheitriliam cosúil le báid 
mharcóra nó chun breathnóireacht a dhéanamh ar 
mhamaigh mhuirí i rith oibríochtaí tógála.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Tá an Rialtas tiomanta do phróiseas dícharbónaithe 
agus deireadh a chur leis an úsáid atá á baint againn as 
breoslaí iontaise. Cuirfear an trasdul chun feidhme ar 
bhealach a chinntíonn sláine fuinnimh agus ar bhealach 
atá éifeachtúil. 

Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an Rialtas An Plean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide chun dul i ngleic leis 
an gCliseadh Aeráide chun todhchaí níos glaine, níos 
sábháilte agus níos inbhuanaithe a chruthú do phobal na 
hÉireann. Sonraítear sa Phlean seo na gníomhaíochtaí 
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nach mór a chur i gcrích i ngach Roinn agus i ngach 
earnáil chun ár gcuspóirí a chomhlíonadh. Sainaithnítear 
ann conas a chomhlíonfaidh Éire a cuspóirí 2030 le 
haghaidh astaíochtaí carbóin, agus cabhraíonn sé le 
hÉirinn dul sa treo ceart chun astaíochtaí neodrach ó 
thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050. I ndeireadh 
na dála, is é an aidhm atá ann todhchaí níos fearr, níos 
sláintiúla, níos láidre a sholáthar don tír.

D’fhéadfadh go mbeadh raon brúnna comhshaoil 
mar thoradh ar tháirgeadh peitriliam, agus braitheann 
an tionchar a bheidh ag a leithéid ar shuíomh, fad, 
déine agus uainiú gníomhaíochtaí. Seo a leanas na 
príomhrioscaí:

• Torann: Gintear torann mar thoradh ar ghníomhaíocht 
taiscéalaíochta seismí, druileáil, áiseanna táirgthe nó 
soithí, leagan píblínte, agus d’fhéadfadh go mbeadh 
roinnt foinsí fuaime (e.g. suirbhéanna seismeacha) mar 
bhonn le gortú agus cur isteach ar speicis thorann-
íogaire cosúil le céiticigh.

• Éilliú ceimiceáin nó ola: D’fhéadfadh a leithéid a 
bheith mar bhonn le héilliú uisce, dríodar agus fána.

• Athruithe gnáthóige: D’fhéadfadh go mbeadh 
obair thógála, díchoimisiúnaithe agus cosanta 
infreastruchtúir a bheith mar bhonn le caillteanas 
áitiúil speicis agus gnáthóige. Is féidir le 
hinfreastruchtúr foshraith a sholáthar freisin, áfach, le 
haghaidh coilíniú agus foscadh d’éisc.

Cuireadh tús le Céim 1 den Chlár ObSERVE, á cur i gcrích 
ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide i 
gcomhar leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra (NPWS) in 2015, agus cuireadh críoch leis 
an obair in 2018. Is clár suntasach fáil sonraí atá ann 
atá deartha chun sonraí bonnlíne nua comhshaoil a 
fháil, agus é mar aidhm bearnaí sonraí reatha a líonadh 
a bhaineann le speicis mhara agus láithreáin chosanta 
i bpríomh-abhantracha amach ón gcósta. Is le hÉirinn 
amháin a bhaineann an Clár ObSERVE i dtéarmaí an 
cur chuige réamhghníomhach atá in úsáid chun tuiscint 
shoiléir ar mhinicíocht, dáileadh, agus dlús ainmhithe a 
chinntiú laistigh de cheantar sainithe amach ón gcósta, 
bunaithe ar na sonraí atá faighte. Ba é an phríomhaidhm 
a bhí leis na suirbhéanna seo sonraí a bhailiú maidir 
le tarlú, dáileadh, déine agus flúirse speiceas cosanta 
laistigh den cheantar forordaithe amach ón gcósta. 
Feidhmíonn na sonraí a bailíodh chun bonn eolais níos 
fearr a chur ar fáil do rialtóirí agus do thionscal a bhfuil 
cosaint speiceas neamhchoitianta agus faoi bhagairt á 
cinntiú acu fad is atá lántairbhe á baint as acmhainní 
nádúrtha na hÉireann. Foilsíodh na tuarascálacha 
agus na sonraí a bhain le céim 1 in 2018, agus is féidir 
iad a rochtain ag an nasc ag tús na Caibidle seo. Tá 
gealltanas tugtha ag NPWS agus ag DECC tuilleadh 
obair suirbhéireachta a dhéanamh faoin gclár ObSERVE 
in 2020, ainneoin moill a bheith curtha leis an obair mar 
gheall ar Covid-19.

Déantar gach togra chun gníomhaíochtaí taiscéalaíochta 
nó táirgthe a scagadh nó a mheas de réir mar a 
cheanglaítear sa Treoir maidir le Measúnú Tionchair 

Timpeallachta, an Treoir maidir le Gnáthóga agus an 
Treoir maidir le hÉin.

Beidh scor den táirgeadh ar cheantair amach ón gcósta 
mar bhonn le hacmhainní a bheith á ndíchoimisiúnú. 
Is réimsí iad díchoimisiúnú, agus saincheisteanna 
oidhreachta eile, a éilíonn bainistíocht chúramach, go 
háirithe ó thaobh an chomhshaoil de.

D’fhéadfadh go mbeadh gnéithe áirithe den 
infreastruchtúr peitriliam, cosúil le taiscumair ídithe, in-
athúsáidte chun críocha gás nó CO2 a stóráil. Chuige sin, 
ní mór nithe cosúil le díghrádú agus dliteanas leanúnach i 
ndáil le monatóireacht, cothabháil agus loingseoireacht a 
bhreithniú go cúramach.

An CNPM – Ár dtuairim:

Shell and Simply Blue 
Energy (Tionscadal 
Gaoithe ar Snámh 
Emerald)

Tá bród ar Shell agus Simply Blue Energy go bhfuil 
tionscadal gaoithe ar snámh Emerald 1GW á fhorbairt 
acu ar shuíomh gháscheantar díchoimisiúnaithe 
Chionn tSáile, a bhfuil an acmhainn aige 300 MW de 
chumhacht a sholáthar faoin mbliain 2030. Sárshampla 
é an tionscadal seo den aistriú fuinnimh i mbun 
gnímh, agus tacóidh sé le sprioc an Rialtais a bhaint 
amach chun 5GW de chumhacht a sholáthar faoin 
mbliain 2030. Creat ríthábhachtach é an CNPM, a 
sholáthraíonn an fhís, an tsoiléireacht agus an struchtúr 
a theastaíonn lena chinntiú go mbainfear geilleagar 
neodrach amach faoin mbliain 2050, chomh maith 
le neamhthuilleamaíocht fuinnimh agus margadh 
féideartha easpórtála glaschumhachta agus hidrigine 
ar fiú na milliúin euro é agus a chruthóidh na mílte post. 
Cuirimid fáilte roimh fhoilsiú an CNPM, mar gheall go 
gcothaíonn sé muinín in infheisteoirí agus tugann sé 
cuntas i gcomhthráth ar an bhfís, an tsoiléireacht agus 
an struchtúr a theastaíonn lena chinntiú go léirítear 
meas ar riachtanais na n-úsáideoirí muirí go léir agus 
go gcuirtear san áireamh iad fad a dhéantar tionscadail 
ghaoithe amach ón gcósta a fhorbairt.
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Cuspóirí
• An córas tarchurtha leictreachais amach ón gcósta 

a fhorbairt, agus nasc a chruthú idir na heangacha 
leictreachais amach ón gcósta agus ar talamh, atá 
riachtanach le haghaidh forbairt níos leithne earnáil 
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta na hÉireann.  

• An creat beartais reatha a threisiú chun tuilleadh 
idirnaisc leictreachais a dhreasú amach anseo.

• An dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha atá ann 
cheana féin atá riachtanach chun slándáil sholáthar 
fuinnimh na hÉireann a chosaint. 

• Tacú le forbairt infreastruchtúr breise tarchurtha / 
iompórtála gáis nádúrtha áit a bhfuil sé ag teacht 
le toradh an athbhreithnithe ar shlándáil sholáthar 
fuinnimh chórais leictreachais agus gáis nádúrtha 
na hÉireann, agus sa chás nach bhfuil iompórtáil 
gáis fraiceáilte i gceist. Tá an t-athbhreithniú seo á 
dhéanamh ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide (DECC) agus táthar ag díriú ar an tréimhse 
idir seo agus 2030 i gcomhthéacs conair inbhuanaithe 
a chinntiú chomh fada le 2050.

• A chinntiú go bhfuil aird á tabhairt ar dhea-chleachtais 
rialála i soláthar an infreastruchtúir tarchurtha 
fuinnimh, de réir dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Beartais Phleanála 

Beartas Tarchurtha 1

Faoi réir na measúnachtaí comhshaoil cuí, ba cheart 
tacú le tograí tarchurtha leictreachais a chothaíonn 
nó a fheabhsaíonn slándáil agus éagsúlacht sholáthar 
fuinnimh na hÉireann, lena n-áirítear idirnascairí, 
Tionscadail ábhartha ar mhaithe le leas na hEorpa 
i gCoitinne (PCIanna), agus tionscadail a bhfuil 
rangú ábhartha malartach infreastruchtúr fuinnimh 
tosaíochta luaite leo a bhfuil foráil á déanamh lena 
n-aghaidh i rialacháin GTE-F AE. 

Ba cheart go n-áireofaí anseo forbairt córas agus 
nasc tarchurtha amach ón gcósta leis an gcóras 
tarchurtha ar talamh atá riachtanach chun sprioc an 
Rialtais de 5 GW d’athnuaiteáin amach ón gcostas a 
chomhlíonadh faoi 2030, mar aon le córas tarchurtha 
/ infreastruchtúr idirnascaire gaolmhar do thionscadail 
hibrideacha amach ón gcósta, suiteálacha fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta a nascadh le hÉirinn agus 
córas tarchurtha fuinnimh amháin eile nó níos mó.

Beartas Tarchurtha 2

Ba cheart go léireodh tograí le haghaidh 
gníomhaíochtaí atá in nó a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar thograí tarchurtha fuinnimh i 
suíomhanna atá i seilbh faoi chead nó atá faoi réir 
próiseas leanúnach ceadaithe nó toilithe le haghaidh 
tograí tarchurtha fuinnimh go ndéanfar an méid seo a 
leanas, in ord tosaíochta: 

a) seachnófar, 

b) íoslaghdófar, 

c) maolófar tionchair dhíobhálacha, 

d) mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
a mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar 
aghaidh a shonrú.

Beartas Tarchurtha 3

Ba cheart go mbeadh cinntí maidir le forbairtí 
tarchurtha bunaithe ar bhreithniú ar an spás a 
theastaíonn le haghaidh gníomhaíochtaí eile lena 
mbaineann tábhacht náisiúnta a bhfuil cur síos déanta 
orthu i NMPF.

Beartas Tarchurtha 4

Más féidir, ba cheart tús áite a thabhairt do dheiseanna 
le haghaidh infreastruchtúr talún, cósta atá riachtanach 
le haghaidh agus a thacaíonn le tarchur fuinnimh i 
bpleananna agus i mbeartais. Ní mór ainmniú criosanna 
talún chun críocha comhordaithe agus comhtháthaithe 
le Pleananna Muirí iomchuí a bhreithniú más cuí.

Fuinneamh – Tarchur15
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Beartas Tarchurtha 5

Seachnófar tograí le haghaidh gníomhaíochtaí tógála 
nó oibriúcháin laistigh d’aon mhuirmhíle ceachtar den 
dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha atá ann faoi 
láthair. 

Má tá sé beartaithe gníomhaíochtaí tógála nó 
oibriúcháin a dhéanamh laistigh d’aon mhuirmhíle ó 
cheachtar den dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha 
atá ann faoi láthair, cuirfear tuairimí Líonraí Gáis 
Éireann maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag a leithéid sin de ghníomhaíochtaí ar na píblínte san 
áireamh agus cuirfear bearta maolaithe cuí i bhfeidhm 
nó athrófar na gníomhaíochtaí atá beartaithe.

Má áirítear sna gníomhaíochtaí tógála nó oibriúcháin 
ceachtar den dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha 
atá ann faoi láthair a thrasnú le píblínte nó le cáblaí 
eile, cuirfear tuairimí Líonraí Gáis Éireann maidir leis 
an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag a leithéid sin 
de ghníomhaíochtaí ar na bpíblínte san áireamh agus 
cuirfear bearta maolaithe cuí i bhfeidhm nó athrófar na 
gníomhaíochtaí atá beartaithe.

Beartas Tarchurtha 6

Faoi réir na measúnuithe atá riachtanach chun an 
comhshaol a chosaint, agus díreach sa chás go 
bhfuiltear ag cloí le toradh an athbhreithnithe ar 
shlándáil sholáthar fuinnimh chórais leictreachais 
agus gáis nádúrtha na hÉireann (atá á dhéanamh ag 
an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide), agus 
mura bhfuil iompórtáil gáis fraiceáilte san áireamh, 
ba cheart tacú le tograí breise maidir le tarchur gáis 
nádúrtha/infreastruchtúir iompórtála.

Príomhthagairtí
• An Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide chun dul i 

ngleic leis an gCliseadh Aeráide

• Straitéis don Aontas Fuinnimh

• Rialachán Ghréasán Fuinnimh Tras-Eorpach AE 
(AE/347/2013)

• Treoirlínte maidir le Dea-Chleachtas Comhshaoil (BEP) 
i Leagan agus Oibriú Cáblaí 

• Ráiteas Beartais Náisiúnta maidir le hIdirnasc 
Leictreachais 2018

Laying cable reel during construction of East West Interconnector - Íomhá le caoinchead ó Eirgrid
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Cúlra agus Comhthéacs

Leictreachas
Is iad saintréithe chóras leictreachais uile-oileáin 
na hÉireann – an Margaidh Leictreachais Aonair – a 
shuíomh imeallach, oileánda, méid beag an chórais, ach 
tá an córas giniúna sách mór i gcoibhneas le méid an 
mhargaidh, agus tá an t-idirnasc sách teoranta, agus 
tá toirteanna arda agus méadaitheacha de ghiniúint 
eatramhach athnuaiteán le tabhairt faoi deara. Trí 
mhachnamh á dhéanamh ar na saintréithe seo, agus é 
mar aidhm comórtas margaidh agus slándáil soláthair a 
threisiú, a rachaidh chun tairbhe tomhaltóirí leictreachais 
na hÉireann, agus a éascóidh aistriú chuig todhchaí 
fuinnimh ísealcharbóin, leagtar béim i mbeartas fuinnimh 
na hÉireann ar an ról tábhachtach atá le himirt ag 
idirnascacht feabhsaithe leictreachais. 

Tá béim á leagan ar thacaíocht d’idirnascacht feabhsaithe 
sa Ráiteas Beartais Náisiúnta maidir le hIdirnasc 
Leictreachais. Le cois seasamh beartais na hÉireann 
a chur ar phár, sholáthair an ráiteas seo soiléire 
d’infheisteoirí idirnascaire poitéinsiúla, agus chabhraigh 
sé leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) cinneadh 
a dhéanamh maidir le cur chuige rialála oiriúnach le 
haghaidh idirnascacht leictreachais, trí aird a tharraingt 
ar phríomhpharaiméadair bheartais a bhfuil breithniú le 
déanamh orthu nuair a bheidh meastóireacht á déanamh 
ar iarratais idirnaisc ó thionscóirí tionscadail. 

D’éascaigh cur chun feidhme an Ráitis Beartais Náisiúnta 
maidir le hIdirnasc Leictreachais forbairt luathchéime 
dhá idirnascaire nua – an tIdirnascaire Ceilteach idir Éire 
agus an Fhrainc, agus an tIdirnascaire Glasbhealaigh 
idir Éire agus An Bhreatain Bheag. Má chuirtear iad 
seo i gcrích, cuirfidh na hidirnascairí seo go suntasach 
le hidirnascacht reatha na hÉireann, a áirítear ann faoi 
láthair idirnascaire amháin idir Éire agus an Bhreatain 
Bheag - an tIdirnascaire Soir-Siar (EWIC). 

Tá aird tarraingthe ar an ngá atá le tuilleadh forbairt a 
dhéanamh ar an gcreat beartais seo chun idirnascacht 
leictreachais a dhreasú i bPlean Gníomhaithe ar son na 
hAeráide 2019 agus i gClár an Rialtais 2020. Cuirfidh 
idirnascacht mhéadaithe, i dteannta le héagsúlú 
teicneolaíochtaí giniúna leictreachais agus stórála 
fuinnimh, le toirt ard agus mhéadaithe na hÉireann de 
ghiniúint eatramhach athnuaiteán, feabhsóidh sé slándáil 
an tsoláthair, agus laghdóidh sé na costais a bhainfidh 
amach anseo le teorannú trí fhuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta a fhorbairt.

Mar atá léirithe in Pacáiste Fuinneamh Glan an AE, 
agus i ngnéithe gaolmhara de acquis fuinnimh an AE, 
glacann an AE leis gurb ionann idirnasc leictreachais 
agus infreastruchtúr criticiúil, agus glacadh le hidirnasc 
feabhsaithe idir ballstáit mar chomhchuid riachtanach 
de mhargadh fuinnimh uile-Eorpach a chruthú. Dá réir 
sin, tá sé sainráite i mbeartas AE go bhfuiltear ag tacú le 
hidirnasc leictreachais idir ballstáit, agus tá tionscadail 
idirnaisc á n-éascú faoi phróiseas Thionscadail ar 
mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne (PCI) an AE. 

Is príomhthionscadail infreastruchtúir iad PCIanna a 
chruthaíonn nasc idir córais fuinnimh thíortha an AE. Is 
é an aidhm atá leo cabhrú leis an AE cuspóirí a bheartais 
fuinnimh agus aeráide a chomhlíonadh: fuinneamh in-
acmhainne, slán agus inbhuanaithe do gach saoránach, 
agus dícharbónú fadtéarmach an gheilleagair de réir 
Chomhaontú Pháras. Chomh maith leis sin, eascraíonn 
cur chuige an AE i ndáil le hidirnasc ó bhéim leanúnach ar 
dhlúthpháirtíocht idir Ballstáit.

Rinneadh anailís ar shaincheisteanna comhshaoil 
a d’fhéadfadh a bheith ag baint le forbairt an 
chórais tarchurtha amach ón gcósta, lena n-áirítear 
saincheisteanna a bhaineann le lorg agus teacht i dtír 
cáblaí, mar chuid de thionscadal BEAGINS an AE in 
2018. Sonraítear sa Tuarascáil Chomhshaoil Bonnlíne 
seo, a ullmhaíodh mar chuid den staidéar, na héifeachtaí 
(dearfacha agus diúltacha) a bheidh ag cásanna fuinnimh 
agus eangaí amach anseo go dtí 2030. Tá sé beartaithe 
go n-úsáidfear an Staidéar Comhshaoil Bonnlíne seo 
agus an tuarascáil ghaolmhar chun eolas a sholáthar le 
haghaidh aon phleananna a dhéanfar amach anseo le 
haghaidh giniúint fuinnimh in-athnuaite, stóráil fuinnimh, 
cáblaí eangaí agus trealamh gaolmhar i Muir Éireann agus 
sa Mhuir Thuaidh.

Gás Nádúrtha
I láthair na huaire, soláthraíonn gás nádúrtha thart ar 
30% de sholáthar fuinnimh na hÉireann, trí theas agus 
cumhacht a sholáthar do 700,000 teach agus gnó agus 
50% den leictreachas a úsáidimid a ghiniúint.

Tá meath ag teacht ar sholáthairtí dúchasacha gáis 
nádúrtha ón gCoirib agus tá cúltaiscí ó Chionn tSáile 
ídithe. I láthair na huaire, tá breis is leath den ghás 
nádúrtha atá in úsáid in Éirinn á iompórtáil trí dhá 
phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha ó Albain. Beidh Éire ag 
brath níos mó ar an dá phíblíne seo agus tá sé beartaithe 
go mbeidh thart ar 80% dár ngás nádúrtha le soláthar ón 
dá phíblíne sin faoin mbliain 2025 – agus tá sé beartaithe 
go méadóidh sé seo go dtí breis is 90% faoin mbliain 
2030. Dá réir sin, tá an dá phíblíne idirnascaire gáis 
nádúrtha atá ann cheana féin riachtanach chun slándáil 
sholáthar fuinnimh na hÉireann a chosaint.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí 

Leictreachas
I ndiaidh fhoilsiú an Ráitis Beartais Náisiúnta maidir le 
hIdirnasc Leictreachais in 2018, chuir an Coimisiún um 
Rialáil Fóntais (CRU) tús le cur chuige a fhorbairt i ndáil 
le cóireáil rialála feidhmeanna idirnascaire. D’éascaigh 
sé seo, i gcomhar le Ráiteas Beartais Náisiúnta 2018, 
forbairt thosaigh dhá idirnascaire leictreachais nua le 
blianta beaga anuas – an tIdirnascaire Ceilteach agus 
an tIdirnascaire Glasbhealaigh – atá ag céim an toilithe 
réamhthógála i láthair na huaire.  Sa chás go leanann 
tionscadal idirnascaire trasmhuirí ar aghaidh chuig 
an gcéim tógála, tá sé riachtanach gach oibleagáid 
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náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta maidir le cosaint na 
muirthimpeallachta a chomhlíonadh. Ní mór línte 
tarchurtha leictreachais a shuíomh agus a chrochadh ar 
bhealach atá ag teacht leis an gcreat pleanála níos leithne 
agus de réir na dtreoirlínte agus na bprionsabal pleanála 
cuí.

Gás Nádúrtha
Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide ar shlándáil sholáthar fuinnimh 
chórais leictreachais agus gáis nádúrtha na hÉireann, atá 
ag díriú ar an tréimhse idir seo agus 2030 i gcomhthéacs 
conair inbhuanaithe a chinntiú go dtí 2050. Beidh an 
cinneadh a dhéanfar maidir leis an ngá atá le stóráil gáis 
nádúrtha agus an comhthéacs beartais inar cheart é a 
fhorbairt in Éirinn bunaithe ar thoradh an athbhreithnithe 
seo. Chomh maith leis sin, beidh sé mar bhonn leis an 
gcinneadh a dhéanfar na creataí rialála cuí a nuashonrú 
nó a fhorbairt. D’ainneoin thoradh an athbhreithnithe 
seo, tá an dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha atá 
ann faoi láthair riachtanach chun slándáil fuinnimh na 
hÉireann a chinntiú agus ní mór iad a chosaint.

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
Beidh idirnascairí trasmhuirí a sholáthar mar bhonn leis 
an eangach leictreachais náisiúnta a threisiú, sreafaí 
tapa agus éifeachtúla a éascú idir margaí fuinnimh. 
Soláthraíonn idirnascairí leictreachais acmhainn bhreise 
tarchurtha a d’fhéadfadh cabhrú le tacaíocht a sholáthar 
don fhás a mheastar a bheidh ar éileamh leictreachais. 
Nuair a bhíonn idirnascairí leictreachais á dtógáil amach 
ón gcósta, ní mór a bheith cúramach agus teorainn 
a chur leis an mbealach a bhféadfaí cur isteach ar an 

muirthimpeallacht, éiceolaíocht mhuirí, beatha mhuirí, 
bealaí long agus gníomhaíochtaí eile lena n-áirítear 
iascaireacht.  Cuireann an tábhacht a bhaineann leis 
an dá phíblíne idirnascaire gáis nádúrtha atá ann faoi 
láthair chun slándáil sholáthar na hÉireann a chinntiú 
teorainn leis na forbairtí is féidir a dhéanamh in aice leis 
na píblínte. Nuair a bheidh suíomh tarchurtha á roghnú 
déanfar iarracht na tionchair ar láithreáin dúlra Eorpacha 
agus éiceolaíocht mhuirí bunaithe ar an dearcadh ón 
talamh agus amach ón gcósta a íoslaghdú. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht

Leictreachas
Má leantar ar aghaidh leis an dá idirnascaire leictreachais 
nua atá beartaithe, d’fhéadfaidís naisc iontaofa, 
ardacmhainne leictreachais a sholáthar idir Éire agus 
an Fhrainc, agus Éire agus an Ríocht Aontaithe, lena 
mbainfeadh buntáistí suntasacha do chustaiméirí 
leictreachais na hÉireann. Bheifí ag súil go mbeadh 
rochtain ar mhargaí leictreachais an AE agus na 
Ríochta Aontaithe mar bhonn le breis iomaíochais agus 
praghsanna níos ísle in Éirinn, agus slándáil feabhsaithe 
an tsoláthair leictreachais. Chomh maith leis sin, 
d’éascódh rochtain margaidh acmhainn bhreise do 
leictreachas in-athnuaite trí thrádáil leis na margaí sin.

Tá dianmheasúnachtaí tionchair shóisialta á ndéanamh i 
ndáil leis na tionscadail bheartaithe ionas gur féidir aon 
tionchair dhíobhálacha a réamhthuar agus a chosc. Tá 
tuarascáil bhonnlíne measúnachta tionchair shóisialta 
ardleibhéil curtha i gcrích don tionscadal Ceilteach 
cheana féin, ina scrúdaítear ceisteanna cosúil le suíomh 

Survey vessel working on Celtic Interconnector Project in Youghal Bay, Co. Cork – Íomhá le caoinchead ó Eirgrid

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

135



geografach, an comhshaol, agus na pobail agus na 
taitneamhachtaí a bheidh ar fáil ag pointí a bhfuil sé 
beartaithe an líne tarchurtha a leagan ar an talamh. Tá 
mionsonraí maidir le himscrúduithe ar bhealaí muirí atá 
déanta laistigh de na staidéir féidearthachta gaolmhara 
foilsithe ag an dá thionscadal.

Gás Nádúrtha
Príomhchuspóir beartais fuinnimh d’Éirinn agus don 
Aontas Eorpach é slándáil an tsoláthair fuinnimh. 
Ní féidir slándáil an tsoláthair a scrúdú ar leithlis 
ó inbhuanaitheacht, áfach. Is chuige sin atá an 
t-athbhreithniú ar shlándáil sholáthar fuinnimh chórais 
leictreachais agus gáis nádúrtha na hÉireann, atá á 
dhéanamh ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide, ag díriú ar an tréimhse idir seo agus 
2030 i gcomhthéacs conair inbhuanaithe a chinntiú 
chomh fada le 2050. Tá sé ríthábhachtach freisin, nach 
mbíonn iompórtáil gáis fraiceáilte i gceist i ndáil le haon 
infreastruchtúr tarchurtha gáis nádúrtha nua.

An CNPM – Ár dtuairim:

EirGrid
Tá EirGrid freagrach as an gcóras leictreachais, an 
margadh mórdhíola, agus idirnasc lena gcustaiméirí a 
fheidhmiú agus a fhorbairt, chun freastal ar riachtanais 
ár n-úsáideoirí leictreachais ar fad. Cinntímid go mbíonn 
leictreachas ar fáil i gcónaí san áit agus ag an am a 
dteastaíonn sé, gach soicind de gach lá, agus leanfar 
leis sin ar feadh na mblianta fada amach romhainn. 
Soláthraíonn NMPF creat beartais ríthábhachtach le 
haghaidh EirGrid i ndáil le haistear dícharbónaithe na 
hÉireann a threorú, idirnasc a threisiú agus slándáil 
feabhsaithe soláthair fuinnimh a sholáthar d’Éirinn 
de réir Pháipéar Bán an Rialtais maidir leis an bPlean 
Gníomhaithe Fuinnimh agus ar son na hAeráide.
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Cuspóirí
• Earnáil inbhuanaithe bia mara a sholáthar atá dírithe 

ar iomaíochas agus ar nuáil, atá á forbairt ag foireann 
oibre oilte a bhfuil táirgí breisluacha á soláthar aici de 
réir éilimh an mhargaidh.

• Tionscal inbhuanaithe, brabúsach agus 
féintuilleamaíoch a chur chun cinn a chosnaíonn agus 
a fheabhsaíonn saol sóisialta agus geilleagrach na 
bpobal tuaithe cois cósta, atá ag brath ar an earnáil 
bia mara.

• Tacú le príomhtháirgeoirí bia atá ag cabhrú le slándáil 
bia ag leibhéal náisiúnta agus Eorpach.

• An úsáid atá á baint as acmhainní iascaigh mara a 
bhainistiú i gcomhairle le páirtithe leasmhara chun 
inbhuanaitheacht chomhshaoil a chur chun cinn mar 
aon le forbairt ról na hearnála geilleagraí agus sóisialta 
i bpobail tuaithe agus chósta.

Beartais Phleanála

Beartas Iascaigh 1

Ní mór go léireodh tograí a bhfuil tionchair 
dhíobhálacha shuntasacha acu ar rochtain le haghaidh 
gníomhaíochtaí reatha iascaireachta, go ndéanfar an 
méid seo a leanas, in ord tosaíochta:

a) seachnófar,

b) íoslaghdófar, nó

c) maolófar

a leithéid sin de thionchair.

Mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
ar ghníomhaíocht iascaireachta a mhaolú, ní mór 
na buntáistí poiblí a bhaineann le leanúint leis an 
togra atá sa bhreis ar na tionchair dhíobhálacha 
shuntasacha ar an ngníomhaíocht iascaireachta atá 
ar siúl faoi láthair a léiriú.

Beartas Iascaigh 2

Sa chás go bhfuil tionchar suntasach ar ghníomhaíocht 
iascaireachta ag eascairt ó aon togra sainaitheanta, 
ba cheart don té atá ag moladh na forbartha nó 
na húsáide muirí eile Straitéis Bainistíochta agus 
Maolaithe Iascaigh (FMMS) a ullmhú, i gcomhairle 
le leasanna iascaireachta áitiúla agus leasanna eile 
de réir mar is cuí. Ba cheart gach iarracht is féidir a 
dhéanamh an FMMS a chomhaontú leis na leasanna 
sin. Chomh maith leis sin, ba cheart do na leasanna 
sin cúrsaí a phlé leis an togróir agus an fhaisnéis agus 
na sonraí is fearr, is trédhearcaí agus is beaichte atá ar 
fáil a sholáthar go tráthúil chun cabhrú leis an FMMS 
a chríochnú. Ba cheart an FMMS a chur i dtoll a chéile 
mar chuid de thogra ullmhúcháin roimh é a sheoladh 
ar aghaidh, agus ba cheart bearta a shainaithint atá le 
breithniú nuair atá bailchríoch á cur le haon údaruithe 
ceadaithe. Ba cheart forbairt na straitéise a chomhordú 
le measúnuithe ábhartha eile cosúil le EIA más féidir.

Ba cheart go mbeadh an t-ábhar atá le fáil sa Straitéis 
Bainistíochta agus Maolaithe Iascaigh (FMMS) 
ábhartha do na dálaí áirithe agus d’fhéadfaí go 
n-áireofaí ann:

• Measúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag gach céim ar fhorbairt nó úsáid mholta eile ar 
an iascach nó ar na hiascaigh lena mbaineann, 
i dtéarmaí socheacnamaíocha agus i ndáil le 
hinbhuanaitheacht chomhshaoil. D’fhéadfaí go 
n-áireofaí sa mheasúnú seo breithniú ar aon 
tionchar ar fhéiniúlacht chultúrtha laistigh de 
phobail iascaigh, le cois nithe indíreacha / measctha 
a shainaithint.

• Ba cheart a léiriú go mbeidh an cur isteach ar 
dheiseanna / gníomhaíocht iascaireachta reatha á 
íoslaghdú á mhéid agus is féidir.

• Ba cheart a léiriú go bhfuil an buntáiste/na buntáistí 
poiblí níos suntasaí ná na tionchair shuntasacha 
sainaitheanta.

• Bearta réasúnacha chun aon bhacainní a 
d’fhéadfadh an fhorbairt nó an úsáid bheartaithe a 
chruthú do ghníomhaíocht iascaireachta reatha nó 
beartaithe a mhaolú.

• Bearta réasúnacha chun aon tionchair phoitéinsiúla 
ar inbhuanaitheacht stoc éisc (e.g. tionchair ar 
láithreacha sceite nó ceantair ina bhfuil go leor iasc 
nó sliogiasc) agus aon tionchair shocheacnamaíocha 
a mhaolú.

Iascaigh16
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Sa chás nach féidir comhaontú le gach leas a chinntiú 
in FMMS:

• Ba cheart tuairimí difriúla maidir leis na cúiseanna 
atá le tuairimí difriúla idir na páirtithe a mhíniú 
ina n-iomláine in FMMS, agus ba cheart ardán a 
chruthú do thuairimí difriúla laistigh den FMMS sin 
agus a gcás a dhéanamh.

• Sa chás go sainaithnítear tuairimí difriúla, ba 
cheart cúrsaí a phlé le húdaráis phoiblí ábhartha 
chun céimeanna neamhfhoirmiúla agus foirmiúla 
a shainaithint atá deartha chun dul chun cinn an 
togra/na dtograí a chumasú.

Beartas Iascaigh 3

Ba cheart tacú le tograí a fheabhsaíonn 
inbhuanaitheacht iascach nó a thacaíonn le tionscal 
iascaireachta inbhuanaithe, lena n-áirítear éagsúlú nó 
acmhainneacht feabhsaithe an tionscail chomh fada is 
a bhaineann le héifeachtaí an athraithe aeráide, fad is 
go bhfuil na cosaintí comhshaoil atá le fáil sna próisis 
údaraithe á gcomhlíonadh ina n-iomláine.

Beartas Iascaigh 4

Ba cheart tacú le tograí infreastruchtúir a chumasaíonn 
rochtain ar ghníomhaíochtaí iascaireachta má 
chomhlíonann siad na cosaintí comhshaoil atá le fáil 
sna próisis údaraithe. 

Beartas Iascaigh 5

Ba cheart tacú le tograí, beag beann ar an gcineál 
gníomhaíochta lena mbaineann siad, a fheabhsaíonn 
gnáthóg riachtanach iasc, lena n-áirítear láithreacha 
sceite, iasclann agus beathaithe, agus bealaí imirce. 
Mura féidir le tograí gnáthóg riachtanach iasc a 
fheabhsú, ní mór dóibh a léiriú go ndéanfar an méid 
seo a leanas, in ord tosaíochta:

a) seachnófar,

b) íoslaghdófar,

c) maolófar

tionchar díobhálach suntasach ar ghnáthóg 
riachtanach iasc, lena n-áirítear láithreacha sceite, 
iasclann agus beathaithe, agus bealaí imirce. 

d) Mura féidir tionchar díobhálach suntasach ar 
ghnáthóg riachtanach iasc a mhaolú, ba cheart an 
chúis atá le leanúint ar aghaidh a shonrú i dtograí. 

Beartas Iascaigh 6

Ba cheart do chuanta agus do chalafoirt iarracht 
a dhéanamh teagmháil a dhéanamh le páirtithe 
leasmhara iascaireachta agus páirtithe leasmhara 
eile go luath sa phróiseas chun aon athruithe 
infreastruchtúir a bhféadfadh tionchar a bheith acu 
orthu a phlé.

Ba cheart d’aon fhorbairtí cuain nó calafoirt cuntas 
a dhéanamh de riachtanais na gcabhlach spleách 
iascaireachta agus é mar aidhm díobháil tráchtála a 
sheachaint más féidir. Sa chás go bhfuil íosleibhéal 
infreastruchtúir a theastaíonn chun tacú le flít 
iascaireachta inmharthana sroichte ag cuan nó calafort, 
ba cheart iarracht a dhéanamh an t-infreastruchtúr 
seo a chothabháil, ar an gcoinníoll go bhfuil ceanglas 
leanúnach é a fhágáil ansin agus go bhfuil sé oiriúnach 
don fheidhm.

Príomhthagairtí
• Treoir maidir le hÉin

• Bord Iascaigh Mhara (BIM) The Business of Seafood 
2018

• Bord Iascaigh Mhara (BIM) The Business of Seafood 
2019

• An Comhbheartas Iascaigh

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Éin 
agus Nádúrtha) 2011

• Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh 2014-2020

• Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Éin 
agus Nádúrtha) (Iascaigh Mhara) 2013

• Foodwise 2025

• Treoir maidir le Gnáthóga

• Tairbhe a bhaint as Saibhreas ár nAigéin

• Fóraim Iascaigh Chladaigh

• Straitéis Earnáil an Iascaigh Chladaigh 2019 -2023

• Treoir Réime um Straitéis Mhuirí

• Iascaigh Mhara i Limistéir Natura

Cúlra agus Comhthéacs
An Earnáil Bia Mara

Mar náisiún Oileánda, bhain tábhacht gheilleagrach 
agus shóisialta le hiascaireacht sa tír seo riamh anall. 
Soláthraíonn cóngaracht na hÉireann d’fharraigí saibhre, 
táirgiúla an Atlantaigh Thoir Thuaidh acmhainn idéalach 
chun leanúint le forbairt na hearnála bia mara. Tá cuid 
de na hiascaigh mhara is mó agus is luachmhaire san 
Eoraip le fáil feadh chósta na hÉireann, agus cuireann 
gníomhaíochtaí ár n-iascach inbhuanaithe le slándáil bia 
náisiúnta agus Eorpach.

Chruthaigh earnáil bia mara na hÉireann €1.22 billiún 
do gheilleagar na hÉireann in 2019 i ndiaidh fás a bheith 
tugtha faoi deara i rith na mblianta roimhe sin. Bhí luach 
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iomlán an bhia mara a tugadh i dtír i príomhchalafoirt 
iascaireachta na hÉireann cothrom le €424 milliún agus 
b’fhiú €640m iad easpórtálacha bia mara na hÉireann.

Tá na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2020 nó 
TACanna (Gabhálacha Iomlána is Incheadaithe) a 
sonraíodh d’Éirinn ag Comhairle Talmhaíochta agus 
Iascaigh mhí na Nollag cothrom le 195,231 tona de 
chuótaí ar fiú €268 milliún iad. Áirítear i measc na stoc 
is tábhachtaí ó thaobh luacha de d’Éirinn maicréal agus 
cloicheáin. Bhí luach €424m luaite leis an mbia mara a 
tugadh i dtír inár bpríomhchalafoirt iascaigh in 2019, rud 
a chiallaíonn gur príomhacmhainn nádúrtha é ár dtionscal 
bia mara agus rannpháirtí tábhachtach i ngeilleagar na 
hÉireann, go háirithe i gceantair cois cósta.

Soláthraíonn an earnáil bia mara foinse thábhachtach 
de ghníomhaíocht gheilleagrach, go háirithe inár réigiúin 
iargúlta cois cósta, agus bhí 16,150 duine fostaithe go 
díreach nó go hindíreach in 2019 ag an earnáil, daoine 
a raibh a bhformhór acu ag obair agus ag maireachtáil i 
bpobail iargúlta cois cósta. Chomh maith leis sin, chuir 
an tionscal ar bhealach suntasach le stair shóisialta agus 
chultúrtha na hÉireann.

In 2019 mhéadaigh luach an bhia mara a tugadh i 
dtír agus a saothraíodh in Éirinn 9% go dtí €596m 
(dobharshaothrú san áireamh) i gcomparáid le leibhéil 
2018, agus laghdaigh an toirt 13% go dtí 300,000 
tona. Ba é an phríomhchúis a bhí leis seo méadú 15% 
i luach na n-iasc fiáin tugtha i dtír go dtí €424 milliún. 
Mhéadaigh luach na n-iasc Éireannach agus neamh-
Éireannach a tugadh i dtír go suntasach in 2019, 8% agus 
33% faoi seach. I measc na 10 speiceas is tábhachtaí 
d’árthaí Éireannacha, tugadh méadú faoi deara sa luach 
a bhain le maicréal, cloicheáin Bhá Bhaile Átha Cliath, 
bolmán, agus scoilteán agus méaduithe suntasacha sa 
luach a bhain le hanglait, colmóir, faoitín gorm agus 
cadóg a tugadh i dtír.

Fishermans Apprentice - Íomhá le caoinchead ó Sharon 
Mowat-Clean Coasts, EEU An Taisce - Love your Coast

Tábla 7: Iasc Tugtha i dTír i gCalafoirt na hÉireann ag Árthaí Éireannacha agus neamh-Éireannacha 2019 (Foinse: BIM 
Business of Seafood 2019)

Luach na nIasc Tugtha i dTír €M Toirt na nIasc Tugtha i dTír Tona

Cuan Éireannach Neamh-
Éireannach

Iomlán Cion Neamh-
Éireannach

Éireannach Neamh-
Éireannach

Iomlán Cion Neamh-
Éireannach

Baile Chaisleáin 
Bhéarra

35 95 130 73% 11,700 22,900 34,600 66%

Na Cealla Beaga 104 18 122 15% 125,200 32,300 157,500 20%

Daingean Uí 
Chúis

7 12 19 60% 4,900 2,700 7,600 35%

An Dún Mór 
Thoir

13 1 14 5% 6,700 200 6,900 3%

Bréantrá 12 1 13 10% 2,700 500 3,200 14%

Cé Na Cille Móire 12 12 0% 3,700 0 3,700 0%

Binn Éadair 10 1 11 10% 3,400 800 4,200 19%

Ros An Mhíl 8 2 10 15% 1,300 300 1,600 17%

An Caisleán Nua 10 0 10 2% 3,500 0 3,500 1%

Ceann Chlochair 7 7 0% 1,500 0 1,500 0%

Calafoirt Eile 73 3 76 4% 36,700 1,000 37,700 3%

Móriomlán 291 133 424 31% 201,300 60,700 262,000 23%
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Tá sé Ionad Calafoirt Iascaigh faoi úinéireacht agus á 
mbainistiú go díreach ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara. Tá na hionaid atá lonnaithe i mBaile Chaisleáin 
Bhéarra, An Dún Mór Thoir, Binn Éadair, Na Cealla 
Beaga, Ros an Mhíl, agus An Daingean, á mbainistiú agus 
á bhfeidhmiú de réir fhorálacha an Achta um Lárionaid 
Chuanta Iascaigh 1968, a cheanglaíonn ar an Aire gach 
ceann de na Cuanta a bhainistiú, a rialú, a oibriú agus 
a fhorbairt. Chomh maith leis, tá freagracht shonrach 
ar an Aire i ndáil le cothabháil, deisiú, feabhsú, síneadh 
agus modhnú na gcuanta lena n-áirítear foirgnimh agus 
rochtain bóthair.

Ghlac Coimisiún na hEorpa le Clár Oibríochtúil Chiste 
Muirí agus Iascaigh na hEorpa 2014-2020 na hÉireann i 
mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia 
agus Mara an Clár in Eanáir 2016. Soláthraíonn an Clár 
maoiniú luach €240m don earnáil bia mara agus dírítear 
ar fhorbairt thionscal bia mara na hÉireann, a thacaíonn 
leis na pobail cois cósta atá ag brath ar an earnáil bia 
mara. Tacaíonn an Clár le héagsúlú, inbhuanaitheacht 
chomhshaoil agus laghdú na dtionchar atá ag iascaireacht 
ar an gcomhshaol, i measc obair eile, rud a chiallaíonn go 
mbeifear ag cur le láidreacht na n-éiceachóras agus na 
stoc éisc.

Is é Food Wise 2025 an straitéis deich mbliana atá i 
bhfeidhm don earnáil agraibhia faoi láthair, cuid de 
shraith pleananna deich mbliana atá i bhfeidhm ó 2000.  
Tarraingítear aird ann ar sheasamh uathúil agus speisialta 
na hearnála laistigh de gheilleagar na hÉireann, agus 
léirítear ann an poitéinseal a bhaineann le tuilleadh 
forbairt a dhéanamh san earnáil seo. Sainaithnítear sa 
straitéis breis is 400 moladh chun fás inbhuanaithe a 
chinntiú, a éilíonn cur chuige comhbheartaithe agus 
comhordaithe i measc príomhtháirgeoirí, an tionscail, 
Ranna agus gníomhaireachtaí Stáit. Is é bia mara ceann 
de na réimsí atá aitheanta mar réimse le haghaidh fáis sa 
Straitéis seo. I láthair na huaire, tá an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara (DAFM) i mbun an chéad straitéise deich 
mbliana eile a fhorbairt, an straitéis a thiocfaidh in áit 
Food Wise 2025 

Tá gníomhaíochtaí iascaigh tráchtála á gcatagóiriú mar (1) 
iascaigh chladaigh nó (2) iascaigh amach ón gcósta.

Iascaigh Chladaigh
Cé nach ann do shainmhíniú idirnáisiúnta 
comhsheasmhach ar ‘iascaigh chladaigh’ nó ‘iascaigh 
chósta bheaga’ tá treoir ghinearálta an AE i bhfeidhm 
i ndáil le hárthaí atá níos lú ná 12m ar fad agus atá ag 
úsáid fearas neamhthéide. I gcomhthéacs na hÉireann, 
ní chuimsítear sa bheart seo trálaeir bheaga agus 
dreidirí sliogéisc, comhpháirt thábhachtach den fhlít 
chladaigh. Bíonn báid chladaigh ag feidhmiú laistigh 
de 6 mhuirmhíle ón gcósta de ghnáth, cé go mbíonn 
éagsúlacht le tabhairt faoi deara bunaithe ar na séasúir 
agus ar na deiseanna iascaireachta, agus go minic 
bíonn cuid den fhlít ag obair taobh amuigh den achar 6 
mhuirmhíle ón gcósta. Tá eolas maidir le comhdhéanamh 
agus scaipeadh réigiúnach fhlít iascaigh chladaigh na 
hÉireann sonraithe sa tábla thíos.

I láthair na huaire, tá 77 árthach eile idir 12-15m ar 
fad i mbun iascaireachta in uiscí cladaigh. Meastar go 
dtacaíonn an earnáil chladaigh le 2,500 – 3,000 post, go 
leor acu i gceantair thuaithe, chósta agus oileáin, nach 
bhfuil ach deiseanna teoranta fostaíochta malartaí le fáil 
iontu.

Áirítear i measc na bpríomhstoc don earnáil chladaigh 
sliogiasc a mbeirtear orthu i bpotaí (gliomach, portán) 
nó i ndreidirí (ruacain, breallach), turbard nó éisc baoite, 
roinnt piardóg (le heangacha) agus rochtain theoranta 
ar roinnt stoc cuóta (e.g. maicréal agus scadán). Áirítear 
i measc na modhanna iascaireachta fearas soghluaiste, 
cosúil le heangacha nó dreidirí a bhíonn á dtarraingt 
ag an mbád iascaireachta, agus fearas statach cosúil le 
heangacha nó potaí a leagtar ar an bhfarraige ón mbád 
le haghaidh tréimhse áirithe ama agus a bhailítear níos 
déanaí.

Mar aitheantas ar thábhacht Earnáil na nIascach Cladaigh, 
bunaíodh an Fóram Náisiúnta Iascaigh Chladaigh agus 
an Fóram Réigiúnach Iascaigh Chladaigh chun cur 
chun feidhme beartas agus tionscnamh a bhaineann le 
bainistíocht inbhuanaithe iascaigh chladaigh a fhorbairt 
agus a éascú. Páirteach san Fhóram Réigiúnach Iascaigh 
Chladaigh tá iascairí, leasanna comhshaoil agus páirtithe 
leasmhara muirí eile. Tá na Fóraim Iascaigh Chladaigh á 
maoiniú trí Ciste Caomhantais Iascaigh Chladaigh trí Clár 
Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta AE 2014-2020 na 

Tábla 8: Comhdhéanamh an Fhlít Chladaigh – Aibreán 2018 / Raon Geografach <12m Árthaí Cladaigh

Méid an árthaigh Líon Réigiún Líon na n-árthach

<10m 1405 An Tuaisceart (Dún na nGall) 307

10-12m 225 An tIarthuaisceart (Sligeach, Maigh Eo) 208

Iomlán <12m 1630 An tIarthar (Gaillimh, An Clár) 317

Flít Iomlán Iascaireachta na 
hÉireann

1987 An tIardheisceart (Ciarraí, Corcaigh) 479

An tOirdheisceart (Cill Mhantáin, Loch 
Garman, Port Láirge)

161

An tOirthuaisceart (Baile Átha Cliath, Lú, An 
Mhí)

120

Iomlán 1591

* A number of vessels have NI addresses therefore totals do not match
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hÉireann, agus tá siad á bpáirtmhaoiniú trí Chiste Muirí 
agus Iascaigh na hEorpa freisin. Tá na Fóraim Iascaigh 
Chladaigh á n-éascú ag na comhlachtaí reachtúla atá 
freagrach as iascaigh mhuirí in Éirinn, eadhon an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, Bord Iascaigh Mhara, An 
tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara agus Foras na Mara.

I mí Feabhra 2019, sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara an chéad straitéis faoi threoir an tionscail d’earnáil 
iascaigh chladaigh na hÉireann. Sonraítear sa Straitéis 
d’Earnáil Iascaigh Chladaigh na hÉireann fís do thodhchaí 
na hearnála iascaigh chladaigh, agus ’go mbeidh 
todhchaí rathúil agus inbhuanaithe aige a sholáthrófar 
trí thionscal comhaontaithe ag a mbeidh guth láidir agus 
cumhachtach‘. Áirítear i measc na bpríomhcheisteanna 
a mbeifear ag déileáil leo tríd an Straitéis bainistíocht 
agus pleanáil inbhuanaithe, brabúsacht agus acmhainn a 
mhéadú, agus é mar aidhm poitéinseal agus láidreacht na 
hearnála cois cladaigh a uasmhéadú chun tacú le pobail 
cois cósta na hÉireann.

Iascaigh Amach ón gCósta
Tá cuid de na huiscí is táirgiúla as measc uiscí an AE le 
fáil san fharraige mórthimpeall na hÉireann. Cuimsítear i 
scóip an Chomhbheartais Iascaigh (CFP) na hacmhainní 
bitheolaíocha muirí ar fad. Bhunaigh CFP prionsabail 
áirithe cosúil le rochtain chomhroinnte, a chruthaigh 
coincheap ‘uiscí an Aontais’, agus prionsabal na 
cobhsaíochta coibhneasta a chiallaíonn go bhfanann 
cuóta AE gach Ballstát cobhsaí le himeacht ama. Tá sé 
mar aidhm leis an mbeartas seo a chinntiú go bhfuil 
iascaireacht agus dobharshaothrú inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de, ó thaobh an gheilleagair de agus 
ar bhonn sóisialta agus go soláthraíonn siad foinse bia 
sláintiúil do Shaoránaigh an AE. Sonraítear i dtuarascáil 
Business of Seafood 2019 BIM go bhfuil 179 árthach atá 
níos faide ná 18 mhéadar i bhflít amach ón gcósta na 
hÉireann. Tá na príomhstoic a bhfuil an flít amach ón 
gcósta ag díriú orthu luaite in alt 12.5 thuas.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Is gníomhaíocht é iascaireacht mhara tráchtála atá ar 
siúl le fada, atá seanbhunaithe anois agus ar comhpháirt 
thraidisiúnta den mhuirthimpeallacht í.  Ní mór breithniú 
a dhéanamh ar mheastóireacht agus ar bhreithniú na 
dtionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon ghníomhaíochtaí 
iascaireacht mhara tráchtála mar chuid d’aon phróiseas 
pleanála/togra agus i rith an phróisis. Tá sé riachtanach 
go ndéanfaí cúrsaí a phlé leis an tionscal iascaireachta 
agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile a luaithe agus 
is féidir, agus ag gach céim d’aon phróiseas pleanála/
togra agus i rith an phróisis, chun plé a dhéanamh ar 
aon athruithe a d’fhéadfadh cur isteach orthu ionas 
go mbeidh deis acu a n-ionchur a chur san áireamh. Ní 
mór aitheantas iomlán a thabhairt do leasanna agus slí 
bheatha iascairí agus iad a chur san áireamh.

Tá éileamh ar spás a theastaíonn le haghaidh 
iascaireachta le haghaidh gníomhaíochtaí eile freisin 
cosúil le dobharshaothrú, loingseoireacht, caitheamh 

aimsire ar an bhfarraige agus, le déanaí, fuinneamh 
in-athnuaite. Éilíonn an leibhéal agus an éagsúlacht 
mhéadaithe gníomhaíochta sa limistéar muirí bainistíocht 
éifeachtúil agus chomhordaithe chun coinbhleacht a 
sheachaint agus, más féidir, sineirgí a shainaithint laistigh 
de agus idir gníomhaíochtaí. Níos cóngaraí don chladach, 
tá níos mó iomaíochta ná riamh ann le haghaidh spás 
d’iascaigh chladaigh. D’fhéadfadh go mbeadh éifeachtaí 
na n-athruithe i ngníomhaíocht iascaireachta ag 
eascairt as tograí trasteorann ag brath ar nádúr agus 
ar shuíomh gníomhaíochtaí neamh-iascaireachta, agus 
raon, gluaiseacht nó bealaí imirce speiceas. D’fhéadfadh 
gnáthóga riachtanacha le haghaidh céimeanna difriúla na 
beatha tarlú thar theorainneacha. Is féidir an poitéinseal 
a bhaineann le coinbhleachtaí spásúla a mhaolú go 
luath sa phróiseas, áfach, trí rannpháirtíocht luath, 
leanúnach agus lánbhrí. D’fhonn tacú le breithniú ar agus 
rannpháirtíocht le leasanna iascaigh, tá léarscáileanna 
de ghníomhaíochtaí cladaigh agus amach ón gcósta 
san áireamh sa roinn seo mar aon le léarscáileanna de 
cheantair sceathraí agus iasclainne le haghaidh speiceas 
a bhfuil iascaigh dírithe orthu in Aguisín E. Ba cheart na 
léarscáileanna a bhaineann le hiascaigh atá curtha ar 
fáil a léamh i gcomhthéacs an stoic, an fhlít, na haimsire 
agus na dtionscnóirí margaidh. Déanann pleanáil mhuirí 
iarracht cothromaíocht a chinntiú idir ceanglais spásúla 
na ngníomhaíochtaí reatha agus todhchaí trí, mar 
shampla, an Beartas Uileghabhálach maidir le Pleanáil 
Mhuirí i ndáil le cómhaireachtáil thuas.

Chruthaigh agus cruthóidh cinneadh na Ríochta 
Aontaithe astarraingt ón Aontas Eorpach go leor dúshlán 
don earnáil bia mara. D’fhéadfadh go mbainfeadh 
deacrachtaí le rochtain amach anseo ar mheánna i 
ndiaidh 2026 agus le leithdháileadh cuótaí, deacrachtaí 
a bhaineann go sonrach le hiascaigh. D’fhéadfadh 
an t-athrú ar an status quo a bheith mar bhonn le 
dochar a dhéanamh don chobhsaíocht a sholáthair an 
Comhbheartas Iascaigh (CFP) a cheadaigh don earnáil 
gabhála éisc feidhmiú bunaithe ar chinnteacht áirithe le 
beagnach 40 bliain anuas. Ina theannta sin, d’fhéadfaí 
go n-áireofaí i measc na ndúshlán eile a bheidh le sonrú 
sa gheilleagar trí chéile freisin tionchar ar thrádáil, 
ár mbealach chun margaidh, slabhraí soláthair, agus 
lóistíocht iompair. Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara ag obair i ndlúthchomhar leis na gníomhaireachtaí 
agus páirtithe leasmhara san earnáil bia mara lena 
chinntiú de réir mar a bheidh an scéal ag forbairt, go 
mbeidh an earnáil ar an eolas, go mbeidh comhairle agus 
tacaíocht ar fáil, agus go mbeidh ar chumas na hearnála 
freagairt do chásanna nua.

Bheadh bearta caomhantais a bhféadfadh Éire glacadh 
leo amach anseo faoin gComhbheartas Iascaigh, an Treoir 
maidir le hÉin agus an Treoir maidir le Gnáthóga, nó an 
Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar chearta iascaireachta Ballstát eile in 
uiscí Éireannacha, faoi Rialacháin an Chomhbheartais 
Iascaigh, faoi réir comhaontaithe leis an mBallstát/leis 
na Ballstáit ábhartha. In éagmais teacht ar chomhaontú 
leis an mBallstát/leis na Ballstáit i gceist, cheanglófaí 
a leithéid sin de bhearta a chinneadh faoi phróiseas 

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

141

http://www.bim.ie/
https://www.sfpa.ie/
https://www.sfpa.ie/
https://www.marine.ie/Home/home
http://www.bim.ie/media/bim/content/publications/fisheries/BIM-Inshore-Fisheries-Sector-Strategy-2019-2023.pdf
http://www.bim.ie/media/bim/content/publications/fisheries/BIM-Inshore-Fisheries-Sector-Strategy-2019-2023.pdf


comhchinnteoireachta Chomhairle an AE agus 
Pharlaimint an AE ar bhonn thogra ó Choimisiún an AE.

Baineann fíorthábhacht le hardchaighdeán cháilíocht 
an uisce a chothabháil i ndáil le tionscal a bhfuil rath 
air. D’fhéadfadh go mbeadh tionchair dhíobhálacha 
ag doirte ó fhoinsí talún cosúil le talmhaíocht, ceantair 
agus tionscail atá gan séaraigh ar bhithéagsúlacht, stoic 
éisc agus sábháilteacht bia mara trí eotrófú nó éilliú 
micribhitheolaíoch. Mar aitheantas ar na bagairtí seo 
agus chun tionchair dhiúltacha ar éiceachórais áitiúla a 
chosc bunaítear caighdeáin chuí maidir le cáilíocht an 
uisce trí roinnt treoracha lena n-áirítear an Chreat-treoir 
Uisce, an Treoir maidir le hUiscí Sliogiasc, an Treoir maidir 
le Níotráití agus an Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce 
Uirbeach.

Braithfidh cosaintí comhshaoil i bpróisis údaraithe, 
dá dtagraítear dóibh i mbeartas iascaigh NMPF, ar 
chinneadh a dhéanamh. D’fhéadfaí go n-áireofaí 
i gcosaintí comhshaoil breithniú a dhéanamh ar, 
agus tabhairt faoi, más gá,  Measúnacht Oiriúnach 
(a bhaineann leis an Treoir maidir le Gnáthóga) agus 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta (de réir Threoir 
EIA). D’fhéadfaí go n-áireofaí i measúnú ar bhuntáistí 
poiblí i gcinnteoireacht, áit a bhfuil siad leagtha amach 
mar fhreagairt do bheartais iascaigh sa NMPF seo, 
breithniúcháin gheilleagracha, shóisialta, agus / nó 
chomhshaoil agus déanfar iad a mheas i gcomparáid le 
fachtóirí eile de réir mar is cuí le haghaidh aon phróiseas 
cinnteoireachta ar leith agus nádúr aon togra aonair atá 
á bhreithniú. Tá tuilleadh sainmhínithe ar leas poiblí i 
gcomhthéacs an NMPF seo le fáil sa Ghluais. D’fhéadfaí 
go n-áireofaí gá a bheith le breithniú a dhéanamh ar 

thionchar gach céim forbartha nó úsáid eile cosúil le cur 
isteach ar nó eisiamh gníomhaíocht iascaireachta, agus 
céimeanna éagsúla i ndáil le tograí aonair ach d’fhéadfaí 
go mbeadh oibreacha imscrúdaitheacha suímh, tógáil, 
feidhmiú, agus díchoimisiúnú i gceist. 

Sainaithnítear i Plean Oiriúnaithe Earnála an Athraithe 
Aeráide um Thalmhaíocht, Fhoraoisí agus Bia Mara 
na tionchair a bhfuiltear ag súil leis a bheidh ag athrú 
aeráide ar ghníomhaíocht iascaireachta. De réir mar 
a thugtar na tionchair seo faoi deara, beidh gá le 
hathruithe oibríochtúla agus infreastruchtúir chun cur ar 
chumas tionscal iascaireachta inbhuanaithe oiriúnú.

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
Tá an earnáil iascaigh an-éagsúil agus tá tionchar 
spásúil forleathan aige. Dá réir sin, bíonn go leor 
idirghníomhaíochtaí ag an earnáil seo le go leor 
gníomhaíochtaí agus earnálacha muirí eile. Áirítear i 
measc na samplaí cuanta agus calafoirt, ar cuid lárnach 
iad den luach agus den slabhra soláthair; fóillíocht agus 
áineas muirí a bhíonn suite taobh le gníomhaíochtaí 
iascaireachta go minic; agus lánaí loingseoireachta a 
d’fhéadfadh a bheith ag dul trí mheánna.

Tá riachtanais rochtana na n-iascach cladaigh éagsúil mar 
gheall ar nádúr éagsúil na stoc a mbítear ag iascach, agus 
bíonn éagsúlacht le tabhairt faoi deara, idir éagsúlachtaí 
séasúracha agus eatramhacha. Ba cheart go mbeadh 
forbairtí in earnálacha eile airdeallach ar cheanglais 
leanúnacha rochtana na n-árthaí seo. Tá breis is 80% 
den fhlít iascaireachta san earnáil chladaigh agus tá siad 

Nephrops - Íomhá le caoinchead ó Nick Pfeiffer Fishing Trawler, Howth, Co. Dublin – Íomhá le caoinchead ó 
Peter Gaynor
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gníomhach den chuid is mó laistigh de shé mhuirmhíle 
ón gcladach (cé go mb’fhéidir go mbeadh árthaí áirithe 
ag obair lasmuigh den teorainn seo). I dtéarmaí spásúla, 
ciallaíonn sé seo go bhfuil formhór an fhlít iascaireachta 
gníomhach sna ceantair is cóngaraí don chladach agus, 
dá réir sin, go bhfuil níos mó seans ann go mbeidh orthu 
déileáil le coinbhleachtaí spásúla le húsáideoirí mara 
poitéinsiúla eile. 

Cé gur saincheist leanúnach é bainistíocht / 
inbhuanaitheacht stoic a bhfuil an tionscal ag díriú uirthi 
i dtéarmaí asbhainte ó iascaigh áirithe a bhainistiú, ba 
cheart do pháirtithe leasmhara eile aon athruithe iompair 
/ forbairtí a bhfuil an cumas acu tionchar a imirt ar stoic 
breithniú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a 
bheith ag a leithéid ar na coinníollacha barrmhaithe 
chun stoic éisc sláintiúla a chothabháil. I gcomhthéacs 
speiceas éisc imircigh a chaitheann cuid dá saolré i 
bhfionnuisce, d’fhéadfadh tionchair dá leithéid eascairt 
as gníomhaíochtaí ar an talamh agus cois cósta. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
D’fhéadfaí go n-áireofaí i measc na dtionchar díobhálach 
a bheadh ag gníomhaíochtaí iascaireachta suaitheadh 
éiceolaíoch, ídiú stoic, bruscar mara nó truailliú mara eile, 
agus seachghabháil.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar diúltach ag cineálacha 
áirithe iascaireachta ar phobail pheiligeacha agus ar 
phobail ar ghrinneall na farraige, go háirithe iad siúd 
a thacaíonn le speicis lena mbaineann rátaí fáis ísle, 
substráití boga nó sceireacha coiréil fuaruisce, agus 
bhí tionchar suntasach ag gníomhaíocht iascaireachta 
ar roinnt ceantar. Chomh maith leis sin, bhain ábhair 
imní leis an leibhéal seachghabhála éan, siorcanna 
agus mamach muirí in iascaigh áirithe. Tugadh méadú 
suntasach faoi deara in iascach roinnt stoc (e.g. sceana 
mara) le blianta beaga anuas, agus tá iascaigh eile faoi 
bhrú go fadtéarmach.

Glactar leis go ginearálta in earnáil iascaigh na hÉireann 
go gcruthaíonn úsáid níos inbhuanaithe acmhainní 
nádúrtha earnáil bia mara níos láidre. Mar shampla, ghlac 
an earnáil chladaigh páirt i scéimeanna feabhsaithe stoic 
cosúil leis an gclár v-eangúcháin gliomach le fiche bliain 
anuas agus tá ról gníomhach ag an earnáil i dTionscnamh 
Aigéin Ghlana an Rialtais. Tá roinnt trialacha déanta ag 
BIM, i bpáirt leis an tionscal iascaireachta, ar bhearta 
caomhantais teicniúla feabhsaithe – ar glacadh le cuid 
acu ag leibhéal AE ina dhiaidh sin.  Ó athchóiríodh 
an Comhbheartas Iascaigh agus ó cuireadh tús le 
bainistíocht níos inbhuanaithe an daonra éisc trí 
Uastoradh Inbhuanaithe (MSY) a bhunú le haghaidh 
speiceas tráchtála, is í an treocht atá le tabhairt faoi 
deara go bhfuil iascaireacht á déanamh ar níos mó stoc 
laistigh de MSY.

Le deich mbliana anuas, tá obair shuntasach déanta ag 
Gníomhaireacht Forbartha Bia Mara na hÉireann, Bord 
Iascaigh Mhara (BIM), chun todhchaí inbhuanaithe 
gnóthaí iascaigh, dobharshaothraithe agus próiseála na 
tíre a chinntiú. Is fianaise é an ráta ard ballraíochta in 

Origin Green laistigh d’earnáil bia mara na hÉireann ar 
gealltanas d’inbhuanaitheacht ar fud an tslabhra soláthair 
bia mara ar fad. Tá tionscnaimh inbhuanaitheachta BIM 
dírithe ar an slabhra luacha bia mara ina iomláine, idir 
árthaí agus feirmeacha éisc agus táirgeadh agus miondíol 
bia.

Tá clár de Thionscadail um Fheabhas Iascaigh (FIPanna), a 
bhfuil an Rialtas ag tacú leis chun tiomantas na hÉireann 
d’iascaigh inbhuanaithe seolta ag Éire chun cur leis na 
gnéithe inbhuanaitheachta den Chaighdeán Bia Mara atá 
á Sholáthar go Freagrach (RSS).

 Is modh aitheanta ar fud an domhain iad Tionscadail um 
Fheabhas Iascaigh chun measúnú a dhéanamh ar iascaigh 
agus gníomhartha a shainaithint chun bainistíocht agus 
inbhuanaitheacht na n-iascach a fheabhsú.

Ceanglaíonn an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí ar 
Bhallstáit Eorpacha, lena n-áirítear Éire, stádas maith 
comhshaoil (GES) a bhaint amach sa mhuirthimpeallacht 
faoi 2020. I ndáil le stoic éisc tráchtála a cheanglaíonn 
go bhfuil daonraí gach cineál iasc agus sliogiasc atá á 
saothrú go tráchtála laistigh de theorainneacha sábháilte 
bitheolaíocha, go bhfuil aois daonra agus dáileadh de réir 
méid le tabhairt faoi deara ar fianaise a leithéid ar stoc 
sláintiúil.

Mar atá sonraithe roimhe seo, is réamhriachtanas é 
cáilíocht an uisce a chothabháil le haghaidh cosaint 
leanúnach éiceachóras atá éagsúil agus bisiúil.

Is é an phríomhaidhm atá ann iascaigh a bhainistiú ar 
bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair agus 
an chomhshaoil de. Ag freagairt do bheartais NMPF i 
ndáil le hiascaireacht, ba cheart cur síos a dhéanamh ar 
an mbealach a dtacaíonn tograí le cleachtas iascaireachta 
inbhuanaithe de réir na dtionscnamh éagsúil a bhfuil 
cur síos déanta orthu anseo i dtéacs tacúil mar chuid de 
phróisis údaraithe gaolmhara mar is gá.

An CNPM – Ár dtuairim:

Bord Iascaigh Mhara
Cabhraíonn BIM leis an tionscal bia mara a fhorbairt 
trí shaineolas teicniúil, maoiniú agus tacaíocht ghnó 
a sholáthar, mar aon le hoiliúint agus cabhraíonn 
sé le haird a tharraingt ar chleachtais fhreagracha 
chomhshaoil.  Baineann tábhacht le NMPF i 
gcomhthéacs na n-earnálacha iascaireachta agus 
dobharshaothraithe chun úsáid inbhuanaithe agus 
chothromasach acmhainní muirí a chinntiú, agus chun 
an bithéagsúlacht a thacaíonn le táirgeadh bia mara 
ar ardchaighdeán a chosaint.  I láthair na huaire, tá 
cuntasacht as Caipiteal Nádúrtha á forbairt ag BIM - 
an uirlis bainistíochta comhshaoil atá á forbairt - don 
earnáil bia mara. Bainfidh BIM tairbhe as na sonraí a 
bhaileofar mar chuid de NMPF; d’fhéadfadh an obair 
seo cabhrú le glacadh níos forleithne cur chuig Caipiteal 
Nádúrtha chun eolas a sholáthar le haghaidh cinntí 
pleanála muirí a dhéanfar amach anseo.  
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Cuspóirí
De réir an bheartais náisiúnta maidir le sirtheoireacht 
mianraí agus mianadóireacht, an méid a chuireann 
an earnáil sirtheoireachta agus mianadóireachta 
inbhuanaithe lenár sochaí, forbairt gheilleagrach agus an 
t-aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha teasa nialasacha 
a uasmhéadú trí na hamhábhair atá riachtanach dár 
bhforbairt inbhuanaithe a sholáthar. 

Beartais Phleanála 

Beartas Sirtheoireachta Mianraí agus 
Mianadóireachta 1

Níor cheart breithniú a dhéanamh ach ar thograí 
atá de réir beartas náisiúnta maidir le sirtheoireacht 
mianraí agus mianadóireachta, ar an gcoinníoll go 
gcomhlíonann siad na cosaintí comhshaoil atá le 
fáil sna próisis sirtheoireachta mianraí agus toilithe 
mianadóireachta.

Príomhthagairtí
• Measúnú Sóisialta, Comhshaoil agus Geilleagrach ar 

Mhianach Ghabhalmhaí agus ar Mhianach an Lisín

• Athbhreithniú Geilleagrach ar Earnáil Geo-Eolaíochta 
na hÉireann

• An tAcht um an Scairbh Ilchríochach 1968  

• An tÚdarás Idirnáisiúnta um Ghrinneall na Farraige

• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• Na hAchtanna Forbairte Minearál 1940 - 1999

• Ráiteas Beartais maidir le Sirtheoireacht Mianraí agus 
Mianadóireacht (an dréacht ar fáil gan mhoill)

• An tAcht um Thruailliú na Farraige 1991

• Tuarascáil 2013 Indecon ar Mheasúnú ar Thairbhe 
Gheilleagrach na Sirtheoireachta Mianraí agus na 
Mianadóireachta in Éirinn

Sirtheoireacht Mianraí 
agus Mianadóireacht 17

Beneficial use Dredger ‘Lough Foyle’ at work in Drogheda Port - Íomhá le caoinchead ó Drogheda Port Company
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Cúlra agus Comhthéacs
Níl aon mhianadóireacht déanta ar mhianraí sceidealaithe 
in uiscí na hÉireann go dáta. Is éard atá i gceist le mianraí 
sceidealaithe na mianraí sin atá liostaithe sa Sceideal 
le hAchtanna Forbairte Minearál 1940 - 1999 agus ní 
chuimsítear iontu cloch, gaineamh, gairbhéal nó cré. Níl 
ach méid beag sirtheoireachta nó níl sirtheoireacht ar 
bith déanta go dtí seo le haghaidh mianraí sceidealaithe, 
ach is eisceacht é sirtheoireacht le haghaidh guail 
agus gaineamh dubh (ilminít, rúitíl, agus siorcón) a 
rinneadh roimhe seo. Táthar ag súil go gcuirfear críoch 
le ráiteas beartais maidir le sirtheoireacht mianraí agus 
mianadóireacht in 2021 agus go ndíreoidh sé, inter alia, 
ar thacú lenár n-aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha 
teasa nialasacha.  Dá réir sin, bheadh sirtheoireacht 
le haghaidh guail (lena n-áirítear sa limistéar muirí) ar 
neamhréir leis an mbeartas sin. 

Ní mheastar ag an bpointe seo go mbeidh breis 
sirtheoireachta agus mianadóireachta le haghaidh mianraí 
sceidealaithe sa limistéar muirí ar bun agus braithfidh aon 
ghníomhaíocht phoitéinsiúil sa cheantar seo ar thuilleadh 
teicneolaíochtaí sirtheoireachta agus mianadóireachta 
agus ar bheartas náisiúnta maidir le sirtheoireacht agus 
mianadóireacht mianraí. 

Mianraí (mianraí sceidealaithe)
Tá mianraí tábhachtach. Baineann tábhacht leo i ndáil 
le conas a mhairimid, soláthraíonn siad na hamhábhair 
a cheadaíonn dár sochaí agus dár ngeilleagar feidhmiú 
agus forbairt. Tá mianraí riachtanach le haghaidh go 
leor earnálacha, lena n-áirítear fuinneamh in-athnuaite, 
iompar, leictreonaic, cumarsáid, sláinte, cógaisíocht, 
talmhaíocht, agus tógáil. In Éirinn tá aitheantas á 
thabhairt le fada do thábhacht gheilleagrach na 
sirtheoireachta mianraí agus na mianadóireachta agus 
don ról ríthábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag 
sirtheoireacht mianraí agus mianadóireacht in:

• aistriú na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh chuig 
an ngeilleagar ciorclach agus astaíochtaí gás ceaptha 
teasa nialasacha; 

• Tacú le gníomhaíocht gheilleagrach phríomhúil agus 
thánaisteach agus le cruthú gaolmhar post; agus

• Dlús a chur le go leor dár mbeartais agus dár 
ngealltanais náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta. 

Go dáta, is ó fhoinsí talún a bhí na hoibríochtaí 
mianadóireachta ar fad in Éirinn á n-eastóscadh agus 
níl ach sonraí teoranta ar fáil maidir le poitéinseal na 
n-acmhainní mianraí mara chomh fada is a bhaineann le 
dáileadh, caighdeán agus cainníocht. 

Os a choinne sin, tá Éire tiomanta go hiomlán don aistriú 
chuig geilleagar ciorclach, a áireofar ann úsáid acmhainní 
agus dramhaíl a íoslaghdú agus ag an am céanna luach 
ábhar a chothabháil le haghaidh tréimhse níos faide trí 
dhearadh, marthanacht, deisiú agus athúsáid níos fearr.  
É sin ráite, bunaithe ar aistriú na hÉireann agus an AE 
chuig sochaí ísealcharbóin, beidh soláthar leanúnach 
amhábhar fós riachtanach. D’aithin an Coimisiún Eorpach 
é seo i gComhaontú Glas na hEorpa, ina leagtar amach 

treochlár chun neodracht ó thaobh carbóin de a bhaint 
amach faoin mbliain 2050, ach shainaithin an Coimisiún 
go mbaineann ríthábhacht le teacht ar amhábhair chun 
aghaidh a thabhairt ar an uaillmhian seo. 

Lena chois sin, tá iarrtha ag Coimisiún na hEorpa ar an 
AE nuair a bheidh idirbheartaíocht idirnáisiúnta ar bun, 
tacú leis an tuiscint nach féidir saothrú a dhéanamh 
ar mhianraí mara i gceantar ghrinneall idirnáisiúnta 
na farraige sula mbíonn dóthain taighde déanta ar 
éifeachtaí na mianadóireachta domhainfharraige 
ar an muirthimpeallacht, bithéagsúlacht agus 
gníomhaíochtaí daonna, sula dtuigtear na rioscaí agus 
sula mbíonn na teicneolaíochtaí agus na cleachtais 
oibríochtúla in ann a léiriú nach bhfuil díobháil 
thromchúiseach á déanamh don chomhshaol, de réir 
an phrionsabail réamhchúramaigh. Comhthreomhar 
leis sin, leanfaidh an AE le taighde ar thionchar 
gníomhaíochtaí mianadóireachta domhainfharraige 
agus ar theicneolaíochtaí nach ndéanann díobháil don 
chomhshaol a mhaoiniú.

I bhfianaise na bpointí thuasluaite, ba cheart go mbeadh 
sirtheoireacht mianraí agus mianadóireacht sa limistéar 
muirí comhsheasmhach le beartas náisiúnta maidir le 
sirtheoireacht agus mianadóireacht mianraí.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí don todhchaí
Níl aon cheantair de ghrinneall na farraige i limistéar 
muirí na hÉireann léasaithe nó ceadúnaithe le 
haghaidh cuardach nó eastóscadh mianraí agus níl aon 
phleananna déanta aon chuid de ghrinneall na farraige 
a léasú nó a cheadúnú. Dá réir sin, níltear ag súil go 
ndéanfar aon ghníomhaíocht shuntasach sa limistéar 
muirí sa ghearrthéarma. Beidh ról lárnach ag forbairt 
ráiteas beartais náisiúnta i dtreorú aon fhorbairtí 
poitéinsiúla amach anseo sa limistéar muirí, agus ag aon 
teicneolaíochtaí a fhorbrófar amach anseo chun dlús a 
chur le sirtheoireacht agus mianadóireacht mianraí mara.

D’ainneoin nach bhfuil mórán sonraí ar fáil maidir le 
fosuithe mianraí sceidealaithe poitéinsiúla sa limistéar 
muirí, dá mbeadh fosuithe inmharthana ar fáil riamh (ag 
brath ar theicneolaíocht agus ar bheartas náisiúnta), ní 
mór a thabhairt faoi deara nach féidir infhaighteacht 
spásúil na hacmhainne a athrú, rud atá fíor faoin talamh 
freisin.  

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
I dteannta leis na buntáistí sóisialta agus geilleagracha 
a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na tionscal 
sirtheoireachta agus mianadóireachta mianraí, tá 
sé fíorthábhachtach nach ndéantar gníomhaíochtaí 
sirtheoireachta agus mianadóireachta mianraí ach 
amháin ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Ar an talamh in Éirinn, cinntítear é 
seo trí dhianphróiseas scagthástála agus seiceálacha 
eile a chuirtear i bhfeidhm i rith an phróisis cheadaithe 
agus cheadúnaithe a bhaineann le sirtheoireacht agus 
mianadóireacht talún.
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Ní mór go mbeadh caidreamh dearfach ann idir an 
earnáil seo agus iompar agus calafoirt má dhéantar 
aon sirtheoireacht nó mianadóireacht mianraí sa 
limistéar muirí amach anseo. Teastaíonn saoráidí cé 
ó árthaí chun táirgí a thabhairt i dtír agus bhainfeadh 
calafort tairbhe gheilleagrach as seo. Áirítear i measc 
na n-idirghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i 
gceist le seirbhísí loingseoireachta agus farantóireachta 
díláithriú i rith sirtheoireachta agus eastósctha mianraí. 
I measc na n-earnálacha eile ar dócha go mbeidh siad 
i mbun idirghníomhaíochta le haon fhorbairt mianraí 
sceidealaithe poitéinsiúil tá an garda cósta (cosc 
agus freagairt truaillithe), iascaigh, dobharshaothrú, 
turasóireacht mhuirí agus gníomhaíochtaí áineasa agus 
fuinneamh in-athnuaite. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Braitheann na hiarrachtaí dícharbónaithe trí úsáid a 
bhaint as teicneolaíochtaí gaoithe, gréine agus cadhnra 
ar sholáthar mianraí. Tá eastóscadh agus próiseáil 
inbhuanaithe mianraí agus miotal riachtanach chun 
soláthar leanúnach teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain 
a chinntiú. Ní mór go mbeadh an ról a bheidh ag an 
limistéar muirí sa chomhthéacs seo comhsheasmhach 
le beartas náisiúnta maidir le sirtheoireacht agus 
mianadóireacht mianraí.

Bhainfeadh na tionchair phoitéinsiúla ar an gcomhshaol 
a bhaineann le heastóscadh mianraí sceidealaithe 
i limistéir mhuirí leis na héifeachtaí fisiciúla agus 
éiceolaíocha ar an gcóras muirí. D’fhéadfadh 
sirtheoireacht agus mianadóireacht mhuirí damáiste 
comhshaoil a dhéanamh d’éagsúlacht bhitheolaíoch 
agus d’éiceachórais. D’fhéadfaí go n-áireofaí ina measc 
tionchair ar speicis agus ar ghnáthóga beantacha, 
cáilíocht an uisce, láithreáin lena mbaineann tábhacht ó 
thaobh na hailtireachta muirí agus iascaigh tráchtála lena 
n-áirítear láithreacha sceite agus iasclainne trí thorann, 
tonnchrith, eastóscadh speiceas nó éilliú, mar shampla. 
Nuair a bhíonn meastóireacht á déanamh ar na tionchair 
dhíreacha agus charnacha ar an gcomhshaol bheadh 
sé riachtanach go mbeadh sonraí bonnlíne ar fáil agus 
clár monatóireachta tiomnaithe curtha in oiriúint do 
shaintréithe spásúla agus ama an láithreáin eastósctha.

An CNPM – Ár dtuairim:

Cuideachta Phort 
Dhroichead Átha

Is é Phort Dhroichead Átha an port réigiúnaí is mó 
in Éirinn. Feidhm chaomhaontais atá ag an bport é 
dreidireacht chothabhála a dhéanamh ag an gcainéal 
isteach agus rochtana áit a mbíonn tionchar ag 
an aimsir agus ag stoirmeacha ar dhoimhneachtaí 
sábháilte loingseoireachta. Bhí beartas comhshaoil an 
phoirt agus Rialacháin OSPAR mar bhonn le forbairt 
cheannródaíoch a bheith á déanamh ag Port Dhroichead 
Átha as athúsáid thairbheach ábhar dreidireachta 
laistigh de na hearnálacha tógála agus caitheamh 
aimsire. Cé go mbaineann sé seo go sonrach le ceanglas 
loingseoireachta, cabhróidh an obair cheannródaíoch 
seo le NMPF cuspóir beartais don todhchaí a shonrú don 
acmhainn chósta don tionscadal tógála níos leithne áit 
a bhfuil laghdú ag teacht ar acmhainní greanmheallta 
talún. 
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• Oibriú na gcuanta a chosaint mar 
phríomhghníomhaithe i bhfolláine gheilleagrach an 
Stáit trí iompar muirí sábháilte agus inbhuanaithe a 
sholáthar.

• Margadh iomaíoch agus éifeachtach a éascú le 
haghaidh seirbhísí iompair mhuirí.

• Forbairt inbhuanaithe earnáil na gcuanta agus úsáid 
iomlán a bhaint as na Cuanta Náisiúnta.

• Beartas chun acmhainn oiriúnach a sholáthar chun 
éileamh reatha agus todhchaí a chomhlíonadh, agus 
chun dul in oiriúint d’iarmhairtí an athraithe aeráide.

• A chinntiú go ndéileáltar go cuí le ceanglais forbartha 
straitéisí Chuan Leibhéal 1 agus Leibhéal 2, cuanta 
lena mbaineann suntas réigiúnach, agus calafoirt níos 
lú i mbeartas pleanála muirí réigiúnach agus áitiúil.

Beartais Phleanála

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 1

Chun foráil a dhéanamh le haghaidh gníomhaíocht 
loingseoireachta agus saoirse nascleanúna cuirfear na 
fachtóirí seo a leanas san áireamh nuair a bhíonn cinntí 
á ndéanamh maidir le forbairt agus úsáid:

• A mhéid a chuireann an cinneadh maidir le suíomh 
isteach ar bhealaí reatha nó beartaithe atá in 
úsáid le haghaidh loingseoireachta, rochtain ar 
chuanta agus ar chalafoirt agus sábháilteacht 
loingseoireachta. Áirítear anseo ancaireachtaí agus 
cuir chuige tráchtála i ndáil le cuanta mar aon le 
príomhbhealaí cladachúla agus amach ón gcósta;

• Measúnú Riosca Loingseoireachta éigeantach;

• Sa chás gur dócha go mbeidh suaitheadh i 
gceist: cibé acu an féidir nó nach féidir roghanna 
malartacha réasúnacha a shainaithint; agus

• Sa chás nach bhfuil aon roghanna malartacha 
réasúnacha ann: cibé acu an féidir nó nach féidir 
maolú a bhaint amach trí bhearta ar glacadh leo 
de réir na bprionsabal agus na nósanna imeachta 
atá bunaithe ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 
gan aon chostas suntasach a chruthú don earnáil 
loingseoireachta nó cuanta.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 2

Ba cheart go léireofaí i dtograí a bhféadfadh tionchar 
suntasach a bheith acu ar ghníomhaíocht reatha 
agus ar dheiseanna a bheidh ann amach anseo chun 
gníomhaíochtaí cuanta agus calafort a fhorbairt a léiriú 
go ndéanfar an méid seo a leanas, in ord tosaíochta: 

a) seachnófar, 

b) íoslaghdófar, nó

c) maolófar tionchair dhíobhálacha shuntasacha, 
agus

d) mura féidir na tionchair dhíobhálacha 
shuntasacha ar ghníomhaíocht reatha agus ar 
dheiseanna a bheidh ann amach anseo chun 
gníomhaíochtaí cuanta agus calafort a fhorbairt a 
mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint leis an 
obair a shonrú sna tograí.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 3

Ní mór go léireofaí i dtograí a bhfuil tionchar suntasach 
acu ar ghníomhaíocht reatha agus ar dheiseanna 
a bheidh ann amach anseo chun gníomhaíochtaí 
cuanta agus calafort a fhorbairt a léiriú go bhfuil 
breithniú déanta ar an Beartas Náisiúnta Cuanta, an 
Creat Náisiúnta Pleanála, agus forálacha ábhartha a 
bhaineann le líonra TEN-T.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 4

Ní mór go léireofaí an méid seo a leanas laistigh 
d’iarratais i dtograí laistigh de theorainneacha cuanta, 
taobh le nó gar do chuanta, agus / nó a bhfuil tionchar 
acu ar phríomhbhealaí suntasacha chuig cuan:

• go bhfuil eolas curtha ar fáil trí chomhairliúchán 
ag céim réamhiarratais nó ag céim níos luaithe le 
húdarás an chuain chuí;

• go bhfuil measúnú riosca loingseoireachta déanta 
lena n-áirítear anailís ar thrácht muirí sa limistéar; 
agus

• go bhfuiltear tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn 
Iompair, Oifig na Suirbhéireachta Mara agus 
Coimisinéirí Soilse na hÉireann.

Ní mór d’iarratasóirí leanúint leis an bplé le páirtithe 
sainaitheanta i bpróisis réamhiarratais de réir mar is cuí 
i rith an phróisis chinnteoireachta.

Cuanta, Calafoirt agus 
Loingseoireacht18
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Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 5

Tacófar le tograí le haghaidh dreideáil chaipitil áit a 
bhfuil gá leis chun acmhainn cuanta náisiúnta agus 
nascacht idirnáisiúnta na hÉireann a chosaint, agus áit 
ar cuí má tá measúnuithe comhlíontachta riachtanacha 
gaolmhara le húdaruithe curtha i gcrích agus curtha 
san áireamh i gcinneadh/i gcinntí a dhéanann údarás 
inniúil ina dhiaidh sin.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 6

I gceantair ina bhfuil gníomhaíocht dreideáilte 
údaraithe ag tarlú, lena n-áirítear na ceantair sin atá 
faoi réir dreideáil loingseoireachta, ní thacófar le tograí 
le haghaidh gníomhaíochtaí eile mura bhfuil siad 
comhoiriúnach leis an ngníomhaíocht dreideála.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 7

Tacófar le tograí chun gníomhaíocht dreidireachta a 
chothabháil sna cásanna seo a leanas:

• cuimsítear i gcinntí ábhartha déanta ag údaráis 
inniúla toradh na bpróiseas a bhaineann le 
measúnachtaí comhshaoil reachtúla, mar aon leis 
na measúnachtaí comhlíontacha riachtanacha a 
bhaineann le húdaruithe, lena n-áirítear i ndáil leis 
an bpróiseas pleanála;

• ní bheidh aon tionchar díobhálach suntasach ar 
ghníomhaíochtaí nó úsáidí muirí sa limistéar muirí. 
Seachnófar, íoslaghdófar nó maolófar aon tionchar 
díobhálach poitéinsiúil, in ord tosaíochta;

• déanfar dramhaíl dreideáilte a bhainistiú de réir 
roghanna bainistíochta ord na réiteach dramhaíola a 
bheidh comhaontaithe go hidirnáisiúnta le haghaidh 
diúscairt san fharraige; 

• má tá ábhar dreideáilte á dhiúscairt san fharraige, 
úsáidtear láithreáin diúscartha atá cláraithe faoi 
láthair, roimh láithreáin diúscartha nua; agus

• sa chás go gcuireann siad le beartais agus le 
cuspóirí an NMPF seo.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 8

Níor cheart tacú le tograí a bhféadfadh tionchair 
dhíobhálacha shuntasacha a bheith acu ar limistéir 
diúscartha ceadúnaithe. Ní mór do thograí nach féidir 
leo a leithéid sin de thionchar a sheachaint, in ord 
tosaíochta, 

(a) íoslaghdú, 

(b) maolú, nó 

(c) nó mura féidir na tionchair dhíobhálacha 
shuntasacha a mhaolú, ní mór go sonrófaí an chúis atá 
le leanúint ar aghaidh sna tograí.

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 9

Ní mór go léireofaí i dtograí atá dírithe ar bhainistíocht 
ábhar dreideáilte go bhfuil measúnú déanta orthu 
bunaithe ar ord na réiteach dramhaíola (féach ar an 
nGluais).

Beartas Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta10

Ba cheart tacú le tograí ina sainaithnítear láithreáin 
diúscartha dreideála nua atá faoi réir dea-chleachtais 
agus treorach ó staidéir a rinneadh roimhe seo sna 
cásanna seo a leanas:

• cuimsítear i gcinntí údaráis inniúla na measúnuithe 
comhlíontachta cuí a bhaineann le húdaruithe; agus 

• cuireann siad le beartais agus le cuspóirí an NMPF 
seo.

Ní mór go n-áireofaí i dtograí staidéar tréithrithe 
cuí, go ndéanfaí iad a mheas i gcomparáid le hord 
na réiteach dramhaíola agus go mbeidís bunaithe ar 
chomhairliúchán leis na páirtithe leasmhara ábhartha 
ar fad.

Príomhthagairtí
• Máistirphlean Chuideachta Phort Bhaile Átha Cliath

• Treoir CE maidir le cur chun feidhme reachtaíocht 
dúlra an AE in inbhir agus criosanna cósta le haird ar 
leith ar fhorbairt agus ar dhreideáil cuanta

• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil - 
Ceadúnú - Dumpáil san Fharraige (ceadúnais DaS)

• Calafoirt Iascaigh

• Comhlachas Idirnáisiúnta na nÁiseanna Mara le 
haghaidh Loingseoireachta agus na nÚdarás Tithe 
Solais (IALA)

• Staidéar ar Acmhainn Chuanta na hÉireann (nuair a 
fhoilseofar é is príomhfhoinse tagartha a bheidh sa 
Staidéar ar Acmhainn Chuanta na hÉireann i ndáil le 
forbairt cuanta amach anseo)

• An tAcht Cuanta 1996 arna leasú le

 » » An tAcht Cuanta (Leasú) 2000

 » » An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005

 » » An tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2006

 » » An tAcht Cuanta (Leasú) 2009

 » » An tAcht Loingis Cheannaíochta 2010

 » » An tAcht Cuanta 2015

• An Beartas Náisiúnta Cuanta

• Treoirlínte OSPAR 2014-06 chun Ábhar Dreideáilte 
san Fharraige a Bhainistiú

• Máistirphlean Phort Chorcaí

• Máistirphlean Phort Phort Láirge

• Máistirphlean Chuideachta Phort na Sionainne agus 
Fhainge

• Gréasán tras-Eorpach Iompair (TEN-T)
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Cúlra agus Comhthéacs
Mar náisiún oileáin, glacann calafoirt na hÉireann le ról 
ríthábhachtach inár mborradh agus ár rath geilleagrach, 
anuas ar shlándáil bhia, a éascú. Príomhshuíomhanna le 
haghaidh idirghníomhú talún-farraige iad calafoirt agus 
cuanta agus gníomhaíonn siad mar mhoil do réimse 
fairsing gníomhaíochtaí a thiteann amach sa limistéar 
muirí. Mheas an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí go láimhseáiltear 90% de thrádáil earraí 
ar díol na hÉireann ó thaobh méid agus 62% ó thaobh 
luacha sna calafoirt.

Soláthraítear sa Bheartas Náisiúnta Cuanta (NPP), a 
foilsíodh i Márta 2013, an creat le haghaidh soláthair 
seirbhísí cuanta. Áirítear sa bheartas roinnt beart 
reachtach agus neamhreachtach, atá deartha ní hamháin 
chun déileáil leis na deacrachtaí atá le sárú ag an earnáil 
inniu, ach chomh maith leis sin chun struchtúir rialachais 
a sholáthar do gach cuideachta cuanta tráchtála Stáit atá 
oiriúnach dá ndálaí, ról agus feidhm.

Tá earnáil na gcuanta tráchtála Stáit arna catagóiriú mar 
seo a leanas ag NPP –

• Cuanta lena mbaineann Tábhacht Náisiúnta Leibhéal 1 
(Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Sionainn Faing);

• Cuanta lena mbaineann Tábhacht Náisiúnta Leibhéal 2 
(Ros Láir agus Port Láirge);

• Cuanta lena mbaineann Suntas Réigiúnach (Dún 
Laoghaire atá á rialú ag Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin, Gaillimh, Ros Mhic Thriúin 
atá á rialú ag Comhairle Contae Loch Garman, 
Droichead Átha atá á rialú ag Comhairle Contae Lú, 
agus Cill Mhantáin - ar cuid de Chomhairle Contae 
Chill Mhantáin é anois).

Tá sé tábhachtach a thuiscint go bhfuil ról ag gach 
cuan i ngeilleagar na hÉireann a sheirbhísiú, agus go 

dtacaíonn cuanta réigiúnacha le ról chuanta Leibhéal 
1 agus Leibhéal 2, agus lena gcúlchríocha áitiúla agus 
réigiúnacha. Cé gur príomhthairseacha idirnáisiúnta iad 
cuanta lena mbaineann suntas náisiúnta, tá an poitéinseal 
ann go mbeadh cuanta eile ag cur leis na róil seo agus 
ag cinntiú go dtarlaíonn forbairt agus fás inbhuanaithe 
leanúnach ár ngeilleagair ag leibhéal náisiúnta agus ag 
leibhéal réigiúnach.

Foráiltear in Achtanna Cuanta 1996 - 2015 an 
príomhchreat reachtúil atá riachtanach le haghaidh oibriú 
Chuanta na hÉireann.

Is príomhéascaitheoirí agus príomhchumasóirí 
d’fhorbairt gheilleagrach go ginearálta iad cuanta. Dá 
réir sin, táthar ag tacú lena bhforbairt straitéiseach mar 
phríomhchuspóir sa Bheartas Náisiúnta Cuanta agus 
i bPlean Forbartha Náisiúnta an Rialtais. Glactar leis 
sa Phlean Forbartha Náisiúnta nach mór go mbeadh 
ar chumas na hÉireann acmhainn bhreise cuanta a 
sholáthar go tráthúil agus go hintuartha agus an tábhacht 
a bhaineann le cuanta chun Éire a nascadh leis an gcuid 
eile den domhan i dtéarmaí trádála agus iompair. Is é 
príomhchuspóir an Bheartais Náisiúnta Cuanta margadh 
iomaíoch agus éifeachtach le haghaidh seirbhísí iompair 
mhuirí a éascú.

Dírítear ar fhorbairt chuanta na hÉireann i gCuspóir 
Beartais Náisiúnta 40 sa Chreat Náisiúnta Pleanála: 
“Cinntigh go ndéileáiltear le ceanglais forbartha straitéisí 
Chuanta Leibhéal 1 agus Leibhéal 2, lena mbaineann suntas 
réigiúnach agus calafoirt níos lú mar chuid de Straitéisí 
Spásúla agus Geilleagracha Réigiúnacha, pleananna 
mórcheantair uirbí agus forbartha cathrach / contae, chun fás 
éifeachtach agus forbairt inbhuanaithe na réigiún cathrach 
agus na gceantar réigiúnach agus tuaithe a chinntiú”.

Le cois nascacht idirnáisiúnta, tugtar gealltanas sa Phlean 
Forbartha Náisiúnta infreastruchtúr bóithre náisiúnta, 

Container Ship ‘Polar Costa Rica’ entering Cork Harbour – Íomhá le caoinchead ó Port of Cork
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réigiúnacha agus áitiúla na hÉireann a fheabhsú. Chomh 
maith leis sin, sonraítear sa PFN go bhfuil tús áite á 
thabhairt ag an Rialtas do bhealaí rochtana chuig cuanta 
na hÉireann a fheabhsú trí infheistíocht chun an gréasán 
iompair bóithre a uasghrádú agus a fheabhsú ar mhaithe 
le hamanna aistir a fheabhsú.

Tá straitéis forbartha ag Stiúrthóireacht Mhuirí na 
hÉireann sa Roinn Iompair ina sonraítear na cuspóirí 
don earnáil as seo go ceann cúig bliana. Cuimsítear ann 
sábháilteacht mhuirí, trádáil agus nascacht mhuirí, cosc 
truaillithe ó longa, agus freagairt éigeandála. Cuimsítear 
ann freisin cuspóirí maidir le barr feabhais eagraíochta 
agus rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara. Tá an 
Straitéis ar fáil ar shuíomh gréasáin an Rialtais.

I gcomhthéacs Eorpach, sonraítear i Rialachán (AE) Uimh. 
1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
creat comhchoiteann chun líonraí úrscothacha, idir-
inoibritheacha a chruthú chun an margadh inmheánacha 
a fhorbairt. Tá struchtúr déshraithe ag na gréasáin 
tras-Eorpacha iompair (TEN-T): áirithíonn an gréasán 
cuimsitheach nascacht gach réigiún den Aontas, agus 
cuimsítear sa phríomhghréasán na gnéithe sin de 
ghréasán cuimsitheach, lena mbaineann an tábhacht 
straitéiseach is airde don Aontas. Sainmhínítear 
i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 spriocanna 
críochnaithe ceangailteacha maidir le cur chun feidhme, 
agus tá an príomhghréasán le cur i gcrích faoi 2030 agus 
tá an gréasán cuimsitheach le cur i gcrích faoi 2050.

Glactar leis gur iad Baile Átha Cliath, Corcaigh agus 
Sionainn Faing na príomhchuanta agus gur cuanta 
cuimsitheacha iad Port Láirge agus Ros Láir faoin 
Rialachán. Chomh maith leis sin, áirítear Cuanta Bhaile 
Átha Cliath, Chorcaí agus na Sionainne agus Fhainge i 
gConair Mheánmhara na Mara Thuaidh agus i gConair an 
Atlantaigh.

Áirítear Conair Mheánmhara na Mara Thuaidh i measc 
ceann de naoi n-ais tosaíochta an Ghréasáin thras-
Eorpaigh Iompair. Síneann an Chonair seo ó Éire agus 
ó thuaidh den Ríocht Aontaithe, tríd an Ísiltír, an Bheilg 
agus Lucsamburg chomh fada leis an Meánmhuir i 
ndeisceart na Fraince.

Síneann Conair an Atlantaigh ó chuanta Leithinis na 
hIbéire chomh fada le cuan Le Havre i dTuaisceart na 
Fraince, agus cathracha Strasbourg agus Mannheim ar 
theorainn na Fraince / na Gearmáine. Tá an Chonair 
nasctha go díreach anois leis na cuanta seo a leanas in 
Éirinn - Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Sionainn Faing.

Ciallaíonn Brexit agus an t-athrú ar shreabhadh trádála a 
tharla dá bharr, agus an tionchar ar fheidhmiú dhroichead 
talún na Ríochta Aontaithe go bhfuil sé riachtanach anois 
díriú ar naisc dhíreacha idir Éire agus an Eoraip chun 
slabhra soláthair na hÉireann chuig margaí na mór-roinne 
a chosaint. 

Glacann na cuanta páirt i bpleanáil fhadtéarmach agus 
cuireann siad Máistirphlean nó Plean Straitéiseach i 
dtoll a chéile, plean a mhaireann 40 bliain go hiondúil. 
Sainaithnítear sna pleananna seo an t-infreastruchtúr 
atá ag teastáil sa chuan chun ní hamháin a riachtanais 

tráchtála féin amach anseo a chomhlíonadh, ach 
riachtanais an gheilleagair trí chéile freisin.

Tá mórthionscadail forbartha ar siúl i láthair na huaire, 
inár gcuanta Leibhéal 1, ar ‘Príomhchuanta Eorpacha’ 
iad freisin, atá ag réiteach an bhealaigh chun acmhainn 
náisiúnta cuain a sholáthar. Áiritheoidh athfhorbairt 
Abhantrach Alexandra agus an t-infreastruchtúr gaolmhar 
go mbeidh ról ríthábhachtach ag Calafort Bhaile Átha 
Cliath i dtrádáil agus turasóireacht inár bpríomhchathair 
a éascú, sa chúlchríoch níos leithne, agus inár ngeilleagar 
náisiúnta. Tá Cuan Chorcaí ag glacadh páirte freisin i 
bhforbairt shuntasach infreastruchtúir trí bheartanna 
doimhne agus infreastruchtúr úrscothach a sholáthar ag 
an tsaoráid nua i Rinn an Scidígh. Ar an gcósta thiar, tá 
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge, ag tabhairt 
faoi oibreacha suntasacha sínidh ag an gcuan. Beidh 
príomhról ag an hoibreacha seo i bhfreastal ar an bhfás 
agus ar an éileamh a bhfuiltear ag súil leis agus i ndáil le 
freagairt do riachtanais an mhargaidh, lena n-áirítear an 
cumas déileáil leis na hárthaí is mó. 

Soláthraíonn aitheantas mar chuanta Eorpacha TEN-T 
deiseanna maoinithe trí Rialachán Shaoráid um 
Chónascadh na hEorpa (CEF) an AE agus d’éirigh leis na 
trí chuan Leibhéal 1 maoiniú deontais CEF a fháil chun 
cabhrú lena bhforbairtí, a d’éascaigh tuilleadh maoiniú 
a fháil ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus ó Bhainc 
Náisiúnta.

I ndáil le Cuanta Leibhéal 2, tá críoch curtha anois le 
máistirphlean fadtéarmach chun forbairt a threorú ag an 
gcuan i bPort Láirge. Áireofar an plean infreastruchtúir 
mar cheann de phríomhcholúin an mháistirphlean agus 
forbrófar é trí staidéar agus meastóireacht ar éileamh 
margaidh, áiseanna agus riachtanais acmhainne agus 
riachtanais bainistíochta abhann. Tá Eorafort Ros Láir 
uathúil i measc na gcuanta atá faoi úinéireacht an Stáit, 
de bhrí nach cuideachta tráchtála é atá ag feidhmiú faoi 
na hAchtanna Cuanta, seachas sin is ag feidhmiú mar 
rannán de chuid Iarnród Éireann atá sé. Le deireanas 
chuir Iarnród Éireann críoch le hathbhreithniú tráchtála 
ar Eorafort Ros Láir agus fógraíodh plean mionsonraithe 
le haghaidh infheistíochta i bhforbairt an chalafoirt 
as seo go ceann cúig bliana. Chomh maith leis sin, tá 
sé tábhachtach a shonrú go bhfuil céim forbartha a 
bpleananna curtha i gcrích ag cuanta tráchtála eile freisin.

Tá róil thábhachtacha áitiúla ag cuanta a mbaineann 
Suntas Réigiúnach leo mar éascaitheoir an gheilleagair 
réigiúnaigh. Aithnítear sa Bheartas Náisiúnta 
Cuanta tábhacht na gcuanta seo i ndáil le freastal 
ar a gcúlchríocha agus tacú le forbairt réigiúnach 
chothromaithe. Chomh maith leis sin, is féidir leis na 
cuanta seo ról níos suntasaí a bheith acu i dtacú le 
forbairt gheilleagrach náisiúnta na hÉireann trí, mar 
shampla, seirbhísiú fuinnimh amach ón gcósta a éascú, 
turasóireacht mhara nó iompórtáil ola / peitriliam.

I bhfianaise Éire a bheith ag brath ar bhonn 
dosheachanta ar iompar muirí agus ar éagumas athrú 
chuig modhanna iompair malartacha, is príomhthosaíocht 
é forbairt agus acmhainn cuain a chosaint i ndáil le 
pleanáil mhuirí. I gcomhar le hOifig Forbartha Muirí na 
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hÉireann, choimisiúnaigh an Roinn Iompair Staidéar ar 
Acmhainn Cuanta. Is é an aidhm atá leis an staidéar seo 
measúnú a dhéanamh ar an acmhainn laistigh de chóras 
cuanta na hÉireann chun freastal ar an éileamh atá ann 
faoi láthair agus ar an éileamh a bheidh ann amach anseo. 
Chomh maith leis sin, mar chuid den staidéar déanfar 
measúnú ar amanna freagartha dóchúla a bhaineann le 
freastal ar mhéaduithe ar éileamh agus déanfar difreáil 
idir méaduithe acmhainne ar féidir iad a sholáthar trí 
éifeachtúlachtaí oibríochtúla agus méaduithe a éilíonn 
infheistíocht shuntasach a bheith á déanamh ag an gcuan 
in infreastruchtúr nua. Chomh maith leis sin, áireofar 
sa staidéar dea-chleachtas idirnáisiúnta in earnáil na 
gcuanta. Nuair a bheidh éileamh a bheidh ann amach 
anseo á mheas, déanfaidh an staidéar meastóireacht ar 
acmhainn bunaithe ar chásanna difriúla.

Tá thart ar 90% den tonnáiste ar fad á láimhseáil ag 
ár gcuanta tráchtála, rud a chiallaíonn go bhfuil siad 
ríthábhachtach i ndáil lenár n-iomaíochas náisiúnta. 
Cuirfidh a bpleananna forbartha don todhchaí ar chumas 
ár gcuanta déileáil le méaduithe ar líon na long a thagann 
i dtír gach lá agus cuirfidh siad le hacmhainn cuanta in 
Éirinn ionas gur féidir freastal ar riachtanais trádála an 
gheilleagair amach anseo.

Tábla 9: Tonnáiste earraí atá á láimhseáil ag 
príomhchuanta Éireannacha, Bliain 2018-2019 (Foinse: 
Príomh-Oifig Staidrimh na hÉireann)

 ‘000 tona

Catagóir earraí 2018 2019 % Athrú

Bulcleacht 12,171 11,736 -3.60%

Bulc tirim 17,754 15,633 -11.90%

Lóló 7,629 8,009 5.00%

Róró 16,037 16,183 0.90%

Briseadh builc & 
earraí eile 1,496 1,680 12.30%

Iomlán 55,086 53,240 -3.40%

In 2019 láimhseáil cuanta Éireannacha 53.2 milliún tona 
d’earraí, laghdú 3.4% i gcomparáid leis an mbliain roimhe 
sin. Laghdaigh líon na n-árthaí a bhí ag teacht i dtír i 
gcuanta Éireannacha 2.4% gach bliain go dtí 12,952 in 
2019, agus mhéadaigh olltonnáiste na n-árthaí seo 5.4% 
go dtí 278.8 milliún tona. Ba as an Ríocht Aontaithe 
& Tuaisceart Éireann a tháinig dhá chúigiú (40.0%) 
den tonnáiste iomlán earraí atá á láimhseáil i gcuanta 
Éireannacha de réir réigiún trádála in 2019, agus ba as 
tíortha eile san AE a tháinig 36.6%.

In 2019 d’fhág/thuirling 2.6m paisinéir cuanta 
Éireannacha, agus ba ar Bhaile Átha Cliath a bhí 1.9m 
paisinéir ag triall, 0.6m paisinéir a bhí ag triall ar Ros Láir 
agus 0.1m paisinéir a bhí ag triall ar Chorcaigh.

In 2019 thaistil 315 long ar a raibh 432,443 paisinéir trí 
chuanta Éireannacha mar chuid den trácht long chrúsála. 
I gcomparáid le 2018, b’ionann é seo agus méadú 5% ar 
líon na long (300 in 2018) agus méadú 8.5% ar líon na 
bpaisinéirí (398,505 in 2018).

Tábla 10: Líon na long chrúsála agus na bpaisinéirí de 
réir an chuain, 2019 (Foinse: Príomh-Oifig Staidrimh na 
hÉireann) 

Cuanta
Líon na long 

chrúsála
Líon na 

bpaisinéirí

Bá Bheanntraí 11 5,429

Baile Chaisleáin 
Bhéarra 0 0

Corcaigh 100 169,042

Baile Átha Cliath* 158 229,032

Dún Laoghaire 6 3,335

Gaillimh 10 5,420

Na Cealla Beaga 11 8,208

Ros Láir 0 0

Sionainn Faing 2 880

Port Láirge 17 11,097

Iomlán 315 432,443

* Tá paisinéirí a fhágann calafort Bhaile Átha Cliath san 
áireamh

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Is iad cuanta agus loingseoireacht líne beatha trádála 
na tíre. Tá sé ríthábhachtach rochtain ar chuanta, ar 
chalafoirt agus ar chainéil loingseoireachta a chosaint 
ar mhaithe leis an ngeilleagar náisiúnta. Ní mór 
sábháilteacht agus slándáil na loingseoireachta agus na 
gcuanta a chur san áireamh nuair a bhíonn breithniú 
á dhéanamh ar gach gníomhaíocht nó forbairt eile gar 
do chuanta nó do chainéil loingseoireachta. Is féidir 
breithniú laistigh de thograí ar ghnéithe tábhachtacha i 
limistéir loingseoireachta agus laistigh de dhlínsí cuanta 
agus calafort a fheabhsú trí thagairt a dhéanamh do na 
cairteacha loingseoireachta is cothrom le dáta.

Mar thoradh ar Brexit táthar tar éis díriú an athuair ar 
thábhacht na gcuanta Éireannacha mar nóid sa slabhra 
lóistíochta agus mar bhealach chun Éire a nascadh ar 
leibhéal idirnáisiúnta. De réir mar a fhásann an geilleagar, 
tá sé fíorthábhachtach go mbeadh ár gcuanta in ann 
freagairt trí acmhainn a sholáthar agus dul in oiriúint 
d’éilimh nua chomhshaoil agus theicneolaíocha chun 
inbhuanaitheacht ár rath geilleagrach a chinntiú.

Níor cheart forbairt mhuirí a cheadú má chuireann sé 
srian ar rochtain ar, nó forbairt amach anseo, cuanta 
tráchtála nó forbairt cuanta nua, a d’fhéadfadh a bheith ag 
teastáil amach anseo. Chomh maith leis sin, ba cheart go 
nglacfaí le cuanta mar chomhairlí ainmnithe i ndáil le haon 
fhorbairtí atá beartaithe sa limistéar muirí, lena n-áirítear 
tograí a bhfuil tionchar acu ar an limistéar muirí nó úsáid 
an limistéir sin, lena chinntiú go bpléitear cúrsaí go luath sa 
phróiseas.

Tá an méid seo a leanas sonraithe sa Chreat Náisiúnta 
Pleanála “Tá an treocht idirnáisiúnta fhadtéarmach atá le 
tabhairt faoi deara i gcuanta agus loingseoireacht dírithe ar 
bhreis comhdhlúthaithe acmhainní chun éifeachtúlachtaí 
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uasta scála a chinntiú. Tá éifeachtaí iarmhartacha aige seo i 
ndáil le méid árthaigh, doimhneacht an uisce a theastaíonn 
ag cuanta agus cineál agus scála naisc iompair chúlchríoch 
an chuain.”

I láthair na huaire, tá na trí chuan ag Leibhéal 1 páirteach 
in infheistíocht shuntasach chéimnithe san infreastruchtúr 
a bhaineann le príomhghnéithe a máistirphleananna. Tá 
cuanta tráchtála eile i mbun céim forbartha a bpleananna 
faoi láthair freisin. Tá sé riachtanach tacú le forbairt reatha 
agus amach anseo cuanta de réir a máistirphleananna 
/ pleananna straitéiseacha ceadaithe chun rathúnas 
geilleagrach leanúnach na tíre a chinntiú.

Tá dreidireacht riachtanach chun cainéil a chothabháil agus 
beartanna a dhoimhniú go háirithe de bhrí go bhfuil an 
earnáil anois ag baint úsáide as longa níos mó ag a bhfuil 
breis acmhainne. Is féidir ábhar dreideáilte a dhiúscairt ag 
láithreáin mhuirí atá ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil nó, más féidir, a úsáid le 
haghaidh cúiseanna malartacha cosúil le míntíriú talún 
chun diúscairt san fharraige a íoslaghdú. D’fhéadfaí 
suíomhanna láithreán diúscartha a athrú le himeacht 
ama ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear mar shampla 
ídiú acmhainn suímh, riachtanais mhonatóireachta, 
nó gá a bheith le láithreáin nua i suíomhanna breise. 
Ceanglaítear ar limistéir ainmnithe ábhar dreideáilte a 
dhiúscairt lena chinntiú gur féidir cuanta a bhfuil sioltadh 
á dhéanamh iontu a bheith ag feidhmiú fós agus go bhfuil 
a ndoimhneachtaí á gcothabháil, go háirithe nuair is gá 
dreideáil phráinneach a dhéanamh i ndiaidh gníomhaíocht 
stoirme. Ba cheart tacú le sainaithint láithreán diúscartha 
dreideála nua trí staidéar féidearthachta agus roghnú 
láithreáin stuama, agus ba cheart go n-áireofaí ann 
athbhreithniú ar láithreáin reatha i gcomhthéacs an 
oiriúnaithe don athrú aeráide.

Cuimsítear i mBeartas Cuanta, Calafort agus 
Loingseoireachta 2 agus 3 an gá atá le breithniú a 
dhéanamh ar thionchair shuntasacha ar ghníomhaíocht 
reatha agus ar na deiseanna a bheidh ann amach 
anseo chun gníomhaíochtaí cuanta agus calafort a 

fhorbairt. Sa chomhthéacs seo, d’fhéadfaí go n-áireofaí 
i measc tionchar suntasach tionchair a bhaineann le 
gnéithe geilleagracha agus / nó oibríochtúla de réir aon 
Mháistirphleananna Cuanta (nó a gcomhionann), mar aon 
leis an mBeartas Náisiúnta Cuanta. Áirítear i mBeartas 
Cuanta, Calafort agus Loingseoireachta 6 an gá atá leis 
an gcúis atá le leanúint leis an obair a shonrú sa chás go 
bhfuil tionchair dhíobhálacha shuntasacha de thoradh 
togra ar limistéir cheadúnaithe diúscartha sainaitheanta 
nach féidir iad a íoslaghdú nó a mhaolú. Sa chás go bhfuil 
sé seo riachtanach, ba cheart go n-áireofaí ina leithéid 
sin de réasúnú ábhar a bhaineann le léiriú a thabhairt ar 
na bearta atá molta chun tionchar díobhálach suntasach 
a íoslaghdú agus a mhaolú (mura féidir a leithéid sin de 
chéimeanna a chur i gcrích, déan cur síos ar an gcúis gurb 
amhlaidh atá), mar aon leis an gcúis ba cheart leanúint le 
togra ar leith i bhfianaise an tionchair is dócha a bheidh 
aige.

Táthar ag súil go leanfaidh toirteanna lastais ag méadú sna 
blianta amach romhainn, agus meastar chomh maith go 
méadóidh méideanna agus cineálacha árthaí ar mhaithe le 
breis éagsúlaithe. Sa chomhthéacs seo, bainfidh dúshláin 
ar leith le hinrochtaineacht, acmhainn agus sábháilteacht 
loingseoireachta i gcás gach gníomhaí agus beidh forbairt 
cuanta dírithe amach i dtreo na farraige. Beidh sé 
riachtanach leithdháileadh dóthain spáis le haghaidh fás 
amach anseo, sainaithint straitéiseach suíomhanna cuanta 
fadtéarmacha agus forbairt gach cuan reatha a áireamh i 
bpleanáil gheilleagrach agus spásúil fhadtéarmach (talún 
agus muirí).

Is léir ón taithí atá faighte ar fud na hEorpa go mbíonn ar 
go leor infheistíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo TEN-T 
a chríochnú déileáil le nósanna imeachta casta agus 
fadálacha pleanála, soláthair, ceadúnaithe agus toilithe. 
Tuigeann Coimisiún na hEorpa go gcuireann an cás seo 
isteach ar chur chun feidhme tráthúil tionscadal agus in 
a lán cásanna go mbíonn moilleanna suntasacha, costais 
mhéadaithe agus maoiniú deontais á chailleadh dá bharr. 
Chun an scéal seo a chur ina cheart foilsíodh togra le 
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déanaí le haghaidh Rialacháin maidir le bearta sruthlínithe 
chun forbairt a dhéanamh ar réadú an Ghréasáin thras-
Eorpaigh Iompair. Moltar anseo tús áite éigeantach 
a thabhairt do thionscadail TEN-T agus socraítear 
uastréimhse 4 bliana chun gach ceadúnas agus toiliú 
pleanála, comhshaoil agus eile a chur i gcrích.

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí Eile
Tá gach earnáil mhuirí ag brath ar chuanta agus ar 
ghníomhaíochtaí loingseoireachta. Ar an gcuma 
chéanna, beidh tionchar éigin ag gach earnáil eile ar 
an spás muirí atá ar fáil le haghaidh loingseoireacht 
shábháilte agus éifeachtúil. Glactar leis go mbainfidh 
na príomh-idirghníomhaíochtaí le dobharshaothrú, 
fuinneamh in-athnuaite agus limistéir chosanta. 
Beidh comhairliúchán agus cumarsáid éifeachtach idir 
earnálacha agus gníomhaireachtaí ríthábhachtach i ndáil le 
cómhaireachtáil thairbheach. Tá gníomhaíocht a bhaineann 
le hárthaí iascaireachta agus seoltóireachta sonraithe ar 
léarscáileanna agus sa téacs tionlacain atá sna rannóga 
den NMPF seo, faoi Iascaigh, agus Spórt agus Fóillíocht.

Beidh tionchar dearfach ag infheistíocht a dhéanann 
cuanta i bhforbairt infreastruchtúir ar an earnáil 
turasóireachta trí acmhainn bhreise bearta a sholáthar 
ionas gur féidir freastal ar longa crúsála níos mó agus 
árthaí Róró níos mó. D’fhéadfadh sé seo dul chun tairbhe 
an gheilleagair áitiúil agus réigiúnach go háirithe. Beidh 
tionchar díreach ag an gcumas acmhainn bhreise a 
sholáthar ag cuanta Éireannacha ar an gcumas atá ag gach 
earnáil den gheilleagar fás.

Is féidir le cuanta tacú le fás gníomhaíochtaí muirí eile 
cosúil le fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, lena 
n-áirítear teicneolaíochtaí nua cosúil le gaoth aistreach 
amach ón gcósta, trí sheirbhísí agus áiseanna tacaíochta a 
sholáthar le haghaidh iompórtáil agus easpórtáil trealaimh 
le haghaidh árthaí atá ag tacú leis an tionscal.

Teastaíonn comhtháthú agus ailíniú idir próisis phleanála 
talún agus muirí lena chinntiú go nascann cuanta le 
hiompar poiblí chun taisteal inbhuanaithe a spreagadh, 
sa chás go bhfuil sé inmharthana ó thaobh airgid de. Ba 
cheart go mbeadh pleanáil talún á comhordú le agus ag 
tacú le cuanta leis na naisc iompair chuí agus gréasáin 
bóithre oiriúnacha.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag dreideáil agus ag 
diúscairt ábhar ar úsáidí agus ar ghníomhaíochtaí eile ar 
bhonn sealadach. B’fhéidir nach mbeadh gníomhaíocht 
dreidéala agus láithreáin diúscartha comhoiriúnach le 
húsáidí sonracha eile.

Teastaíonn scóip i ndáil le saoráidí ionas gur féidir leo 
leathnú ghníomhaíocht na long crúsála a láimhseáil i 
limistéir nach bhfuil cuanta móra iontu.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
D’fhéadfadh go mbeadh tionchair dhíobhálacha ar 
ghníomhaíochtaí tógála agus oibríochtúla cuanta ar 
chaighdeán an aeir, torann agus bithéagsúlacht mhuirí. 
I ndiaidh na hoibre tógála, áfach, d’fhéadfadh cuanta 
feidhmiú mar thearmainn shábháilte nó limistéir faoi 

fhothain do speicis mhara áirithe. Laghdaíonn forbairt 
saoráidí chun cead a thabhairt do longa nascadh leis an 
eangach náisiúnta nuair a bhítear sa chuan an gá atá ann 
go mbeadh a gcumhacht féin á tháirgeadh sa chuan, rud is 
cúis le haer níos glaine i limistéir chuanta.

Cé go bhféadfadh loingseoireacht a bheith mar bhonn le 
speicis neamhdhúchasacha a thabhairt isteach i gceantar, 
tríd is tríd, baineann buntáistí suntasacha don chomhshaol 
le loingseoireacht shábháilte agus éifeachtúil. É sin ráite, 
méadaíonn trácht mara a chur ar mhalairt slí gan ghá na 
tionchair chomhshaoil agus d’fhéadfadh cúngú bealaí 
agus spás mara cur leis an riosca a bhaineann le teagmhais 
mhuirí.

D’fhéadfadh próisis Measúnaithe Riosca Shoilse na 
hÉireann aon mhéadú sa riosca loingseoireachta agus 
bearta maolaithe poitéinsiúla a shainaithint. Áirítear i 
measc na saincheisteanna:

• An úsáid atá á baint as na bealaí is giorra do chuanta 
a chosaint, an bealach is eacnamaíche agus lena 
mbaineann an lorg carbóin is lú.

• Tacú leis na hearnálacha turasóireachta, fóillíochta 
agus iascaireachta, sábháilteacht ar muir a chur chun 
cinn, agus forbairt shábháilte infreastruchtúr agus 
gníomhaíocht tráchtála cósta a spreagadh, cosúil le 
taiscéalaíocht amach ón gcósta agus fuinneamh in-
athnuaite.

Is gníomhaíochtaí ceadúnaithe iad dreideáil agus diúscairt 
agus déanann An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta (DHLGH) / An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a dtionchair chomhshaoil 
a mheas i rith nósanna imeachta ceadúnaithe. Éilíonn 
tograí dreideála, lena n-áirítear dreideáil chaipitil, measúnú 
comhshaoil lena n-áirítear Measúnacht Oiriúnach (AA) 
agus ba cheart breithniú a dhéanamh ar an ngá atá lena 
leithéid sin de mheasúnuithe ag an gcéim is luaithe agus is 
féidir nuair a bhíonn oibreacha a bhfuiltear ag smaoineamh 
ar dhreideáil a dhéanamh mar chuid díobh.

An CNPM – Ár dtuairim:

Cuideachta Phort na 
Sionainne agus Fhainge

Is é Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge (SFPC), 
a cuan tráchtála faoi fhothain is doimhne in Éirinn 
mar aon leis na gcuideachta poirt bulcearraí is mó sa 
tír, agus tá dlínse reachtúil ag an gcuideachta i ndáil le 
gach gníomhaíocht mhuirí ar Inbhear na Sionainne, atá 
500km2. Is port ainmnithe Leibhéal 1 lena mbaineann 
suntas náisiúnta é SFPC agus Príomhchonair Poirt faoi 
Threoirlínte Ten-t an AE. Sa bhreis ar a aitheantas mar 
phort straitéiseach tábhachtach, chomh maith leis sin, 
soláthraíonn SFPC rochtain ar ár n-acmhainní suntasach 
in-athnuaite san Atlantach. Tá cur chun feidhme NMPF 
riachtanach i ndáil le forbairt SFPC mar phort eagraithe 
a cheadú chun tairbhe a bhaint as ár n-acmhainní 
in-athnuaite amach ón gcósta agus chun aitheantas 
pleanála a sholáthar le haghaidh infreastruchtúr 
riachtanach poirt.
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Cuspóirí
• A chinntiú gur príomhábhair bhreithniúcháin 

iad sábháilteacht ar muir agus sábháilteacht 
loingseoireachta sa mheasúnú ar thogra le haghaidh 
forbairt agus leathnú saoráidí cuain, nó forbairt 
infreastruchtúir in nó gar don limistéar muirí.

• Acmhainn Freagairt Éigeandála Muirí (Cuardach 
agus Tarrtháil (SAR), Taisme Mhuirí agus Freagairt do 
Thruailliú) an Stáit a chosaint.

Beartais Phleanála

Beartas Sábháilteacht ar Muir 1

Ní mór go léireofaí i dtograí a bhaineann le suiteáil, 
feidhmiú, agus díchoimisiúnú Feirmeacha Gaoithe 
Amach ón gCósta conas a dhéanfaidh siad an méid seo 
a leanas:

• An riosca loingseoireachta idir árthaí tráchtála a 
íoslaghdú ag eascairt ó mhéadú ar dhlús árthaí sa 
spás muirí mar thoradh ar leagan amach feirmeacha 
gaoithe; agus

• Cead a thabhairt d’árthaí áineasa a bheith 
laistigh den Fheirm Gaoithe Amach ón gCósta 
(lena n-áirítear breithniú a dhéanamh ar airde 
tuirbín) nó árthaí áineasa a atreorú, agus an riosca 
loingseoireachta a bhíonn idir árthaí áineasa agus 
tráchtála a íoslaghdú.

Beartas Sábháilteacht ar Muir 2

Ní mór go léireofaí i dtograí a bhfuil an poitéinseal 
acu glanadh faoi chíle a laghdú go suntasach, conas 
a dhéanfaidh siad an méid seo a leanas, in ord 
tosaíochta:

a) seachnófar,

b) íoslaghdófar,

c) maolófar tionchair dhíobhálacha, nó

d) mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha a 
mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar aghaidh a 
shonrú i dtograí.

Beartas Sábháilteacht ar Muir 3

Ní mór go n-áiritheodh gach togra le haghaidh 
infreastruchtúr suite sealadach nó buan sa limistéar 
muirí go bhfuil marcáil loingseoireachta á soláthar de 
réir na gcaighdeán idirnáisiúnta cuí agus a chinntiú go 
bhfuiltear á gcur san áireamh i gcairteacha ábhartha 
más cuí.

Beartas Sábháilteacht ar Muir 4

Ní mór go mbeadh bunú, athrú nó díbhunú Comharthaí 
Loingseoireachta (AtoN) á gceadú, roimh oibreacha, ag 
Coimisinéirí Soilse na hÉireann.

Beartas Sábháilteacht ar Muir 5

Ní mór go sainaithneodh tograí a dtionchar poitéinsiúil, 
más ann dá leithéid, ar oibríochtaí Freagairt Éigeandála 
Muirí (Cuardach agus Tarrtháil (SAR), Taisme Mhuirí 
agus Freagairt do Thruailliú) . Sa chás go bhféadfadh 
tionchar suntasach a bheith ag togra ar na hoibríochtaí 
seo ní mór go léireofaí conas a dhéanfar an méid seo a 
leanas, in ord tosaíochta:

a) seachnófar,

b) íoslaghdófar,

c) maolófar tionchair dhíobhálacha, nó

d) mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha a 
mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar aghaidh 
a shonrú i dtograí, agus ba cheart do pháirtithe atá 
freagrach as SAR muirí tacú leo. 

Príomhthagairtí
• Coimisinéirí Soilse na hÉireann

• An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta

• An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht 
Anama ar Muir

• An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, 
Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú 
(OPRC)

• Garda Cósta na hÉireann (IRCG)

• Grúpa Oibre Sábháilteacht ar Muir

• Oifig na Suirbhéireachta Mara

• Beartas Náisiúnta um Chosc Bá 2018 – 2027

• Plean Teagmhais Náisiúnta Muirí maidir le Doirteadh 
Ola/HNS (PTNDOH)

• Plean Náisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil

• Sábháilteacht Uisce Éireann

Cúlra agus Comhthéacs
Ceanglaíonn an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um 
Shábháilteacht Anama ar Muir (Coinbhinsiún SOLAS) 
go ndéantar foráil le haghaidh cibé Comharthaí 
Loingseoireachta is gá bunaithe ar an trácht agus an 
leibhéal riosca atá i gceist. Beidh sonraí cosúla mar 

Sábháilteacht ar Muir19
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bhonn le heolas a sholáthar do riachtanais sábháilteachta 
loingseoireachta na pleanála muirí. Is é Coimisinéirí Soilse 
na hÉireann (Soilse na hÉireann) an comhlacht reachtúil 
atá bunaithe i ndlí na hÉireann chun: 

i) foráil a dhéanamh le haghaidh comharthaí 
loingseoireachta ginearálta; 

ii) maoirseacht a dhéanamh ar gach comhartha 
loingseoireachta lena n-áirítear ceadú le haghaidh 
bunú, athrú nó baint; agus 

iii) an fhreagairt do bháid bhriste dhainséaracha 
lasmuigh de theorainneacha cuanta.

Trí mhonatóireacht Uathchóras Aithinte (AIS), 
coimeádann Soilse na hÉireann sonraí maidir leis an 
trácht i láthair na huaire, agus is féidir rianta agus 
sonraí le haghaidh árthaí neamh-AIS a mheas. Níl árthaí 
áineasa faoi oibleagáid Uathchórais Aithinte (AIS) 
a iompar agus ba cheart a ndlús tráchta a thomhas 
ar bhealaí eile. Is é Garda Cósta na hÉireann (IRCG), 
rannán den Roinn Iompair, an t-údarás inniúil i ndáil le 
soláthar agus bainistiú AIS Náisiúnta agus a sheirbhísí 
gaolmhara. Áireofar i bpleanáil mhuirí méid tráchta, 
ródú árthaí, cineálacha agus méideanna long, limistéir 
iascaireachta agus bealaí rochtana, fuinneamh in-
athnuaite, peitriliam amach ón gcósta, dobharshaothrú, 
limistéir chosanta agus láithreáin oidhreachta. Tá 
tionchar ag na gníomhaíochtaí seo ar fad ar an limistéar 
muirí atá ar fáil le haghaidh gníomhaíocht árthaí agus 
tá tionchar acu ar shábháilteacht loingseoireachta. Trí 
úsáid a bhaint as Foireann Uirlisí Bainistíochta Riosca 
Chomhlachas Idirnáisiúnta na nÁiseanna Mara (IALA), is 
féidir le Soilse na hÉireann cur le measúnú oibiachtúil na 
saincheisteanna seo.

Is é an ról atá ag IRCG oibleagáidí Chuardaigh agus 
Tarrthála (SAR) na hÉireann a urscaoileadh tríd an Plean 
Náisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil a chur chun 
feidhme le haghaidh gach teagmhas a tharlaíonn san 
fhearann muirí, nó má iarrann údaráis SAR a mhalairt 
i bhfearainn eile (eitlíocht nó intíre). Faoin gCreat le 
haghaidh Bainistíocht Móréigeandála, tá IRCG ainmnithe 
mar cheann de Phríomhsheirbhísí Éigeandála an Stáit, 

i dteannta le An Garda Síochána, An tSeirbhís Dóiteáin 
agus An tSeirbhís Otharcharranna. 

Faoin Plean Teagmhais Náisiúnta Muirí maidir le 
Doirteadh Ola / HNS, comhordaíonn IRCG freagairt 
an Stáit do mhórtheagmhais truaillithe mar thoradh 
ar thaisme mhuirí mar chuid de chur chun feidhme 
an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, 
Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú (OPRC). 
Is coinbhinsiún muirí idirnáisiúnta é OPRC chun bearta 
a bhunú chun déileáil le teagmhais truaillithe ola muirí 
náisiúnta agus i gcomhar le tíortha eile. Rinneadh é a 
thrasuí i ndlí intíre le Acht um Thruailliú na Farraige 
(Leasú) 1999.

Faoi Acht um Thruailliú na Farraige, tá barántas ag 
Oifigigh Údaraithe laistigh de IRCG chun idirghabháil a 
dhéanamh de réir mar is gá i dtaismí muirí chun damáiste 
ó thruailliú a chosc nó a íoslaghdú sa chás gur baol iad 
na taismí seo go ndéanfar mórdhíobháil do chósta na 
hÉireann agus do leasanna gaolmhara. Soláthraíonn 
IRCG, trí na hIonaid Chomhordaithe Tarrthála, Seirbhís 
Cúnaimh Mhuirí agus freagraíonn sé d’árthaí a 
dteastaíonn cabhair uathu agus a bhfuil Áit Tearmainn á 
lorg acu.

Tá na feidhmeanna thuasluaite á mbainistiú agus 
á gcomhordú ag oibríochtaí IRCG tríd an Ionad 
Comhordaithe Tarrthála Mara agus trí na Fo-Ionaid. 
Tá freagairt do theagmhais a tharlaíonn ar an gcósta á 
soláthar ag Aonaid Chuardaigh agus Tarrthála (SRUanna) 
a áirítear iontu Héileacaptair IRCG SAR, Aonaid IRCG (44) 
agus acmhainní fógartha cosúil le báid tarrthála cladaigh 
Phobal RNLI. Áirítear i measc na n-acmhainní eile árthaí 
SOLAS agus árthaí deise, acmhainní Stáit (An tSeirbhís 
Chabhlaigh & An tAerchór) nuair a bhítear ar fáil.

Bunaítear i Plean Náisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil 
(NSP) 2019 an creat náisiúnta le haghaidh forbairt trí 
chéile, imlonnú agus feabhsú seirbhísí cuardaigh agus 
tarrthála (SAR) laistigh de Réigiún SAR na hÉireann, 
limistéar geografach de fhreagracht SAR atá sannta 
go hidirnáisiúnta, mar aon le hoibleagáidí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh. Is trí NSP freisin a 

Howth RNLI Station, Co. Dublin - Íomhá le caoinchead ó Daniel Farrell and Ann Robinson - Coast Monkey
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sholáthraítear beartas agus seirbhísí SAR in Éirinn agus 
tá trí réimse ar leith i gceist: Muirí, Eitlíocht agus Intíre. 
Is é sin an doiciméad tagartha bonnlíne a úsáideann 
gach eagraíocht cuardaigh agus tarrthála agus fógraítear 
ann na modhanna comhaontaithe comhordaithe trí 
oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála a chuirtear i gcrích.  
Foráiltear in NSP le haghaidh dlúthchomhar idir seirbhísí 
agus eagraíochtaí a chabhraíonn le feabhas a chur ar 
an tseirbhís cuardaigh agus tarrthála i réimsí cosúil le 
hoibríochtaí, pleanáil, oiliúint, cleachtaí, agus taighde 
agus forbairt. 

Tá IRCG freagrach as oibleagáidí SAR Muirí na hÉireann a 
urscaoileadh agus déanfar é sin tríd an NSP a chur chun 
feidhme le haghaidh gach teagmhas a tharlaíonn san 
fhearann muirí, nó má iarrann údaráis SAR a mhalairt i 
limistéir eile. Áireofar anseo comhordú chóras náisiúnta 
SAR na hÉireann mar chuid dá ról ar an gCoiste Náisiúnta 
SAR. Rinneadh foráil in NSP le haghaidh Coiste Náisiúnta 
SAR nua (NSARC) a thug gach príomhpháirtí leasmhar in 
SAR muirí, talún agus aerloingseoireachta le chéile den 
chéad uair faoi Chathaoirleach neamhspleách chun súil 
a chaitheamh ar conas atá an córas iomlán ag obair agus 
réimsí a bhféadfaí iad a fheabhsú a aithint.

Tá IRCG freagrach as réim éifeachtach ullmhachta agus 
freagartha a fhorbairt agus a chomhordú le haghaidh 
teagmhais taisme mhuirí chun an mhuirthimpeallacht 
a chosaint. Áirítear i measc na bhfreagrachtaí breise 
monatóireacht a dhéanamh ar, agus idirghabháil agus 
ullmhacht agus freagairt do thruailliú mar thoradh ar 
ola agus substaintí guaiseacha agus díobhálacha (HNS) 
laistigh de Limistéar Eisiach Eacnamaíochta (EEZ) na 
hÉireann. Forbraíodh agus foilsíodh Plean Teagmhais 
Náisiúnta Muirí maidir le Doirteadh Ola/HNS (PTNDOH) 
in 2020 chun oibleagáidí náisiúnta faoi Choinbhinsiúin 
Idirnáisiúnta a chomhlíonadh, trí phlean éifeachtach a 
bhunú chun foráil a dhéanamh le haghaidh cosc agus 
laghdú damáiste don chomhshaol agus do mhaoin ag 
eascairt as doirteadh Ola / HNS.

Bunaítear in PTNDOH creat agus straitéis náisiúnta chun 
ullmhacht agus freagairt do thruailliú mara a chomhordú. 
Déileálann sé le gach truailliú ola agus HNS is cibé má 
eascraíonn sé as longa, calafoirt, aonaid amach ón gcósta 
nó saoráidí láimhseála Ola / HNS agus foinsí talún. 
Clúdaítear uiscí i Limistéar Eisiach Eacnamaíochta (EEZ) 
na hÉireann ann. 

Cuireann NMOSCP ceanglas ar oibritheoirí amach 
ón gcósta pleananna a bhunú chun damáiste a chosc 
agus a íoslaghdú ó theagmhas truaillithe ola / HNS, 
agus lena chinntiú go bhfuil pleananna gaolmhara 
éigeandála ullmhachta agus freagartha bunaithe. Ní mór 
go n-áireofaí iontu gach céim de na hoibriúcháin lena 
n-áirítear forbairt, táirgeadh agus díchoimisiúnú. Tá na 
pleananna seo a bheith á bhfíorú agus á gceadú ag IRCG 
forordaithe i bPlean Teagmhais Náisiúnta Muirí maidir 
le Doirteadh Ola / HNS 2020: Gnáthnósanna Imeachta 
Oibríochtúla 05-2020 “Ábhar agus Cur Chun Feidhme 
Phlean Teagmhais Ola / HNS”. Lena chois sin, éilíonn 
oibríochtaí gaolmhara muirí cosúil le haistriú idir longa 
(“Long go Long” (STS)) d’ola / HNS laistigh de EEZ na 
hÉireann ceadú agus údarú roimh ré ó IRCG. Foráiltear i 

Rannóg 2.3.1 de NMOSCP treoir shonrach maidir leis na 
hoibríochtaí seo. 

Is gné riachtanach den eagraíocht a ndéantar ionadaíocht 
uirthi in NMOSCP é comhordú idir IRCG, aonáin 
rialtais agus / nó neamhrialtais eile. D’fhéadfadh 
gníomhaireachtaí eile cabhrú le IRCG lena n-áirítear 
Soilse na hÉireann nuair a bhítear ag déileáil le freagairt 
do thruailliú ola ar muir.

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) an rialtóir 
sábháilteachta neamhspleách atá freagrach as 
taiscéalaíocht peitriliam suas an abhainn (amach ón 
gcósta agus ar an gcladach) agus gníomhaíochtaí 
eastósctha in Éirinn. Tá CRU freagrach as maoirseacht 
rialála sábháilteachta éifeachtach a sholáthar agus an 
riosca agus na hiarmhairtí poitéinsiúla a d’fhéadfadh a 
bheith ag mórthimpistí ar an gcladach agus amach ón 
gcósta a laghdú go dtí leibhéal atá chomh híseal agus 
is féidir le réasún (ALARP). Chomh maith leis sin, tá ról 
ag CRU i gcigireacht agus in imscrúdú a dhéanamh ar 
theagmhais sábháilteachta peitriliam. Ionas gur féidir le 
haonán ionchasach gníomhaíocht ainmnithe pheitriliam a 
chur i gcrích teastaíonn ceadúnas sábháilteachta ó CRU. 
Áirítear anseo oibríochtaí (e.g. tobar amach ón gcósta a 
dhruileáil) agus táirgeadh (e.g. ola agus gás a tháirgeadh 
ó ardán nó forbairt fhomhuirí) san fharraige. Tá na 
príomhcheanglais a bhaineann le gníomhaíochtaí oibre 
tobair agus táirgthe le haghaidh aonáin ionchasacha 
(Fiontair Pheitriliam (PU), Oibritheoirí agus Úinéirí) le 
fáil ar Léarscáil an Phróisis Ceadaithe. Tá eolas le fáil sa 
doiciméad seo faoi phríomhchomhlachtaí rialála (e.g. 
GSRO, IRCG, MSO, Soilse na hÉireann, IAA, HAS, EPA) 
agus a gcuid ceanglas. Ceanglas amháin, mar shampla, is 
ea go mbeadh áis táirgthe nua ag soláthar fógra dearaidh, 
comhthreomhar le ceanglais phleanála eile, ag céim luath 
den phróiseas aibithe forbartha. Tá tuilleadh eolais le fáil 
ar suíomh gréasáin CRU.

Foráiltear in PTNDOH freisin le haghaidh ardán chun 
freagairtí a chomhordú i gcomhthéacs an Chreata, 
agus ar leithligh i Struchtúir agus Creat Náisiúnta um 
Bainistíocht Straitéiseach Éigeandála. Anuas air sin, 
déileáiltear in PTNDOH leis na sásraí chun cúnamh a 
lorg ó thíortha eile trí shocruithe déthaobhacha agus 
iltaobhacha. 

De réir chomhaontuithe idirnáisiúnta SAR, leanann IRCG 
le dlúth-idirchaidreamh le Gníomhaireacht Mhuirí agus 
Garda Cósta na Ríochta Aontaithe agus comharsana 
Eorpacha eile chun comhoibriú tráthúil agus éifeachtach 
agus tacaíocht fhrithpháirteach a chinntiú i ndáil le 
teagmhais a tharlaíonn in uiscí in aice láimhe.

Tá sé mar aidhm ag an Grúpa Oibre Sábháilteacht 
ar Muir faisnéis agus teachtaireachtaí sábháilteacht 
ar muir a chruthú agus a chur in iúl chun iarracht a 
dhéanamh timpistí a laghdú agus caillteanas beatha 
in uiscí na hÉireann a laghdú. Tá foghrúpa den Ghrúpa 
Oibre Sábháilteacht ar Muir, ar a dtugtar Grúpa oibre 
Cumarsáide Foilseachán Muirí, faoi chathaoirleacht IRCG 
agus tá ionadaithe ó RNLI, Cumann Seoltóireachta na 
hÉireann, Sábháilteacht Uisce Éireann, Coimisinéirí Soilse 
na hÉireann, agus BIM páirteach sa Ghrúpa seo.
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Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Is féidir le cur chuige Foireann Uirlisí Bainistíochta Riosca 
Chomhlachas Idirnáisiúnta na nÁiseanna Mara (IALA) 
cainníochtú a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le pleanáil 
chun cinn le haghaidh sábháilteacht loingseoireachta 
agus iad seo a áireamh sa phróiseas pleanála. 
D’fhéadfadh go mbeadh éascú monatóireachta agus 
seirbhísí sonraí chun tacú le pleanáil mhuirí indéanta trí 
úsáid a bhaint as gréasán cósta Shoilse na hÉireann.

Ba cheart go mbreithneofaí i measúnú ar thograí 
forbartha príomhbhealaí loingseoireachta a chosaint 
agus a choimeád sábháilte mar thosaíocht. De réir 
na rialachán a bhaineann le cosc imbhuailtí, áirítear i 
measc na bpríomhbhreithniúchán: dóthain spás mara 
a sholáthar chun árthaí a ionramháil go sábháilte agus 
chun imbhuailtí a sheachaint, pointí tachta a sheachaint, 
agus gan srian a chur ar infhaighteacht uisce domhain 
le haghaidh árthaí tarraingthe doimhne. Ba cheart 
measúnú a dhéanamh freisin ar an bpoitéinseal go 
mbeadh tograí ag cur isteach ar chórais braite radair 
long. Ábhar imní le haghaidh loingseoireacht shábháilte 
árthaí beaga é suíomh gléasanna iascaireachta cosúil le 
potaí. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar rochtain i ndáil 
le gníomhaíochtaí iascaireachta, lena n-áirítear conairí 
iascaireachta (seachas conairí iompair árthaí), i ndáil leis 
an gcaibidil faoi Iascaigh sa NMPF seo.

Is í an phríomhcheist pleanála muirí nach mór do IRCG 
déileáil léi an Fhreagairt Éigeandála Muirí (Cuardach 
agus Tarrtháil (SAR), Taisme Mhuirí agus Freagairt do 
Thruailliú). Déantar measúnuithe riosca leanúnacha lena 
chinntiú go bhfuil eagrú SAR, saoráidí freagartha agus 
imlonnú acmhainní in ann freagairt d’éilimh. Déantar 
monatóireacht ar athruithe ar thrácht muirí agus 
measúnuithe riosca leanúnacha lena chinntiú go bhfuil 
dóthain acmhainne ag an Stát chun freagairt do thaismí 
muirí. Ba cheart pleananna náisiúnta, measúnuithe riosca 
agus pleananna teagmhais doirteadh ola Údaráis Áitiúil 
agus cuain, oiliúint agus cleachtaí a chothabháil agus a 
nuashonrú ar bhonn rialta.

Tacaíonn Sábháilteacht Uisce Éireann le comhartha ISO 
a chrochadh maidir le seaiceáid tarrthála a chaitheamh 
ag gach fánán, calafort agus cé in Éirinn chun comhairliú 
don phobal iad a chaitheamh nuair a bhíonn siad 

ag dul ar an bhfarraige. Tá tuilleadh eolais maidir le 
sábháilteacht uisce ag an gcósta le fáil sa chaibidil Spóirt 
agus Fóillíochta sa NMPF seo.

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
Áirítear i bhFreagairt Éigeandála Muirí an Stáit (Cuardach 
agus Tarrtháil (SAR), Taisme Mhuirí agus Freagairt do 
Thruailliú) a chothabháil dlúth-idirghníomhaíochtaí 
idir IRCG, Údarás Eitlíochta na hÉireann, Óglaigh 
na hÉireann, An Garda Síochána, An tSeirbhís 
Dóiteáin, Soilse na hÉireann, An tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
RNLI, agus eagraíochtaí tarrthála deonacha eile. Tá eolas 
maidir leis na hidirghníomhaíochtaí agus caidreamh seo 
le fáil sa Phlean Náisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil a 
foilsíodh i mí Iúil 2019.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Is cosúil go gcuirfidh minicíocht agus déine mhéadaithe 
na dteagmhas drochaimsire a tharlaíonn mar gheall 
ar athrú aeráide leis na dúshláin a bhaineann le 
sábháilteacht ar muir agus sábháilteacht loingseoireachta 
a chinntiú.

An CNPM – Ár dtuairim:

Sábháilteacht Uisce 
Éireann

Is é Sábháilteacht Uisce Éireann an comhlacht reachtúil 
atá freagrach as sábháilteacht uisce a chur chun cinn in 
Éirinn. Tá béim á leagan ag Sábháilteacht Uisce Éireann 
ar fheasacht phoiblí, oideachas agus chosc bá. Trí 
oideachas agus oiliúint, cothaíonn an eagraíocht cultúr 
a spreagann dearcthaí agus iompraíochtaí níos sábháilte 
do dhaoine a mhaireann, a bhíonn ag obair agus ag 
spraoi ar an uisce, nó in aice leis an uisce. Creidimid go 
n-áiritheoidh NMPF, trí thacaíocht ón Straitéis Náisiúnta 
um Chosc Bá, go mbeidh sábháilteacht uisce ina cuid 
lárnach de gach forbairt amach anseo nuair a bhí siad 
á bpleanáil agus á gcur chun feidhme, ionas go mbeidh 
laghdú le tabhairt faoi deara sa Náisiún oileánda seo ar 
líon na mbánna marfacha agus neamh-mharfacha.

Inishtearaght Lighthouse, Inishtearaght Island, Blasket 
Islands, Co. Kerry - Íomhá le caoinchead ó Andrew Collins
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Cuspóirí
• Tacú le saothrú inbhuanaithe feamainne ag féachaint 

don bhealach tábhachtach a gcuireann sé le geilleagar 
agus saol sóisialta na bpobal cósta. 

• Creat rialála oiriúnach don fheidhm a fhorbairt a 
thacaíonn le saothrú inbhuanaithe, a chinntiú go 
bhfuil speicis feamainne a thacaíonn le héiceachórais 
riachtanacha éagsúla á gcosaint, agus a urramaíonn na 
cearta reatha foirmiúla agus neamhfhoirmiúla a bheith 
i mbun saothraithe. 

• Tacú le taighde leanúnach chun cur leis na sonraí atá 
ar fáil chun tacú le saothrú inbhuanaithe feamainne. 

Príomhthagairtí
• Anailís Gheilleagrach ar an Tionscal Feamainne 

in Éirinn - Aonad Taighde ar Ghnéithe 
Socheacnamaíocha na Mara (SEMRU), foilseachán de 
chuid OÉ Gaillimh - 2014

• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• Tuarascáil an Fhóraim Náisiúnta Feamainne - 2000

• Tuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais maidir leis 
an Timpeallacht, Cultúr agus Gaeltacht - An Tionscal 
Feamainne a Fhorbairt in Éirinn - 2015

Cúlra agus comhthéacs
Dlúthchuid de shaol phobal mara na tuaithe é feamainn 
fhiáin a bhaint de láimh, nós atá bunaithe leis na céadta 
bliain.  Is nós an-choitianta é feadh chósta an iarthair 
áit a n-úsáidtear feamainn mar bhia ainmhithe agus 
leasachán agus, ó forbraíodh úsáidí tráchtála feamainne, 
mar fhoinse ioncaim trí fheamainn a dhíol le próiseálaithe 
tráchtála. Le 15 bliain anuas, tá níos mó úsáide á baint as 
feamainn sna hearnálacha cothaitheacha, cógaisíochta 
agus bithcheimiceacha, agus in úsáidí eile a bhaineann 
le sláinte an duine. Anuas ar phlandaí talún, aithnítear 
feamainn agus féar mara mar bhuntáirgeoirí agus 
déanann siad méideanna móra de charbón a fhosú trí 
fhótaisintéis laistigh den éiceachóras muirí.

Is é Ascophyllum Nodosum (Asco), an príomhspeiceas 
d’fheamainn fhiáin a shaothraítear, cé go bhfuil 
méideanna beaga de chineálacha eile feamainne 
á saothrú de láimh. Fásann Asco ar dhromchlaí 
carraigeacha taobh leis an gcladach, agus baintear é de 
láimh ag lag trá.

Saothrú feamainne 20

Ascophyllum Nodosum - Íomhá le caoinchead ó BioAtlantis
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Ceannaíonn cuideachtaí a bhfuil na táirgí ardluacha 
seo á bhforbairt acu feamainn go díreach ó bhainteoirí 
nó ó phróiseálaithe cosúil le Arramara Teoranta. Tá 
Arramara Teoranta ag obair le bainteoirí feamainne agus 
ag ceannach feamainn fhiáin le haghaidh próiseála ón 
mbliain 1947 i leith. Tá níos mó cuideachtaí dúchasacha 
ag obair san earnáil feamainne ag soláthar táirgí 
ardluacha do mhargaí idirnáisiúnta anois. 

In Éirinn, saothraíonn agus díolann bainteoirí feamainne 
thart ar 25,000 - 40,000 tona d’fheamainn fhiáin agus 
fástar breis is 95% den fheamainn sin go nádúrtha.  
Tá éagsúlacht le tabhairt faoi deara sna meastacháin 
maidir le líon na mbainteoirí a bhfuil baint acu le saothrú 
feamainne ach meastar go bhfuil idir 150 – 300 i mbun 
an ghnó seo.  

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Faoi Alt 3 de Acht Imeall Trá 1933, féadfaidh an tAire 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, má mheastar gur 
ar son leas an phobail a leithéid, ceadúnas a dheonú chun 
ábhar cladaigh atá ar an Imeall Trá a bhaint nó cur isteach 
air. Seo a leanas an sainmhíniú atá luaite le hábhar 
cladaigh san Acht Imeall Trá agus áirítear sa sainmhíniú 
“feamainn cibé acu atá ag fás nó fréamhaithe ar an trá mara 
nó cruinnithe nó curtha i dtír ansin ag taoide, gaoth, agus 
tonnta nó ag aon cheann acu sin”. Baineann freagracht 
an Aire sa chomhthéacs seo le hIarratais (Saothraithe) 
Feamainne déanta faoi Acht Imeall Trá. Tá na próisis 
/ na céimeanna gaolmhara, nach mór d’iarratasóir a 
chomhlíonadh, cosúil leo seo sa chás go bhfuil iarratais 
chosúla eile ar Cheadúnais Imeall Trá i gceist. Tá na 
próisis seo an-mhionsonraithe, casta agus áirítear iontu 
comhairliúchán poiblí agus breithniúcháin chomhshaoil. 
Ina theannta sin, ní mór d’iarratasóirí oibriú leis an Údarás 
Clárúcháin Maoine (PRA). Tá achoimre de na hoibleagáidí 
atá le comhlíonadh ag iarratasóirí sonraithe níos faide 
anonn sa Chaibidil seo.

Is é príomhfheidhm reachtúil An tÚdarás Clárúcháin 
Maoine (PRA) Clár Talún Státurraithe a sholáthar. 
Cuimsítear sa Chlár faisnéis théacsúil agus spásúil 
(Fóiliónna agus Léarscáileanna). I gcomhthéacs déileáil 
le hiarratais nua chun feamainn a shaothrú faoin Acht 
Imeall Trá, tá cearta chun saothraithe sainaitheanta ag 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tá 
sé deimhnithe ag PRA gur ann do cheart áirithe i ndáil 
le feamainn, go háirithe feadh chósta an iarthair, agus tá 
cuid de na cearta seo sainaitheanta i bhfóiliónna maoine.

• Tá tagairt déanta do ‘Feamainn’ in 9,568 Fóilió. 

• Tá 5,027 Fóilió ‘Spásúil’ ann, rud a chiallaíonn go 
bhfuil gné spásúil luaite leis an gceart feamainne ar 
léarscáil PRA. 

• Tá 4,541 Fóilió ‘Neamhspásúil’ ann, rud a chiallaíonn 
nach bhfuil gné spásúil luaite leis an gceart feamainne 
agus nach bhfuil an ceart sainithe ar léarscáil PRA.

Áirítear i measc na gcatagóirí clárúcháin a bhaineann le 
‘Feamainn’ an ceart chun feamainn a shaothrú, a iompar, 
a thriomú agus a dhó. Tá a bhformhór cláraithe de bhun 

Orduithe Choimisiún na Talún nó Orduithe Dílseacháin. 
Ní féidir leis an PRA tuairisciú a dhéanamh ach maidir le 
cearta feamainne atá cláraithe.

D’fhéadfaí ceart feamainne a chlárú de bhun: 

• Ordú Choimisiún na Talún nó Ordú Dílseacháin;

• Deontas nó Forchoimeádas i nGníomhas;

• Ordú Cúirte; agus / nó

• Iarratas de bhun Alt 49A de Acht um Chlárú Teidil 
1964, arna leasú le Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2011, chun Profit à Prendre faighte le 
forordú a chlárú. 

D’fhéadfadh go mbeadh baint ag ceart chun feamainn 
a shaothrú le maoin (ceart fóilió nó comhghabhála) nó 
forbartha trí shaothrú ón limistéar céanna thar thréimhse 
ama (Profit à Prendre). Is ceist a bhaineann le PRA é an 
próiseas a bhaineann le cearta saothraithe feamainne a 
chlárú ar fhóilió maoine. Ba cheart do dhaoine ar mian 
leo a fhíorú go bhfuil a gceart cláraithe, a chreideann 
go bhfuil ceart a bhaineann le fóilió acu nó ar mian leo 
faisnéis a fháil maidir le ceart atá forbartha le himeacht 
ama (Profit à Prendre) teagmháil a dhéanamh le PRA.

Sa chás gur ann do cheart aonair feamainn a shaothrú, 
ní gá go mbeadh ceadúnas faoi Acht Imeall Trá 1933 ag 
sealbhóir an chirt sin chun feamainn a shaothrú, ná ní 
féidir ceadúnas a thabhairt d’aon eintiteas eile faoin Acht 
Imeall Trá chun feamainn a bhaint i limistéar ina bhfuil 
cearta foirmiúla nó neamhfhoirmiúla chun feamainn a 
bhaint cheana féin.  Tá sé seo deimhnithe i gcomhairle dlí 
atá curtha ar fáil ag Oifig an Ard-Aighne. Ní mór, áfach, 
do dhuine ar bith atá i mbun feamainn fhiáin a bhaint, 
fiú amháin sa chás go bhfuil ceart saothraithe aige, an 
reachtaíocht chomhshaoil a chomhlíonadh lena n-áirítear 
na forálacha a bhaineann leis an Treoir maidir le hÉin agus 
an Treoir maidir le Gnáthóga. Tá sé seo ríthábhachtach ó 
tharla go mbíonn feamainn le fáil in nó in aice le Limistéir 
faoi Chaomhnú Speisialta go minic.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin nach 
bhfuil aon iarratas gaolmhar ceadaithe ag an Aire ó 
Mhárta 2014. Tá roinnt iarratas déanta faoin Acht 
Imeall Trá le haghaidh saothrú tráchtála feamainn 
fhiáin ar láimh sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta. Tá na hiarratais seo á mbreithniú anois i 
gcomhthéacs comhairle atá faighte ón Ard-Aighne.  Tá 
an chomhairle seo curtha in iúl d’iarratasóirí. Táthar ag 
leanúint leis an obair leis na cuideachtaí seo agus le 
hionadaithe na mbailitheoirí seo. Baineann tábhacht 
le slándáil soláthair i ndáil le táirgeadh táirgí ardluacha 
a eascraíonn ó phróiseáil feamainne, agus ag an am 
céanna a chinntiú go bhfuil cearta daoine ar féidir leo 
feamainn a bhaint á n-urramú. Ní mór cothromaíocht a 
chinntiú idir fás leanúnach i dtionscal a sholáthraíonn 
fostaíocht ardluacha agus a chuireann ar bhealach 
dearfach leis na pobail chósta faoin tuath in Éirinn agus 
an gá atá lena chinntiú go bhfuil an leibhéal saothraithe 
feamainne inbhuanaithe agus in ann a chinntiú go bhfuil 
an acmhainn nádúrtha seo á hathsholáthar agus ar fáil go 
leanúnach.
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Todhchaí Saothrú Feamainne
Thar ceann an Rialtais, tá Foras na Mara i mbun 
maoirseachta ar thionscadal taighde faoi Ciste Muirí & 
Iascaigh na hEorpa (EMFF), a bhfuil sé mar aidhm leis 
tuiscint níos fearr a fhorbairt ar acmhainní feamainne 
mórthimpeall chósta na hÉireann, dar teideal ‘Staidéar 
Socheacnamaíoch ar Shaothrú Feamainne in Éirinn chun 
Tacú le Pleanáil Spásúlachta Muirí’.

Seo a leanas aidhmeanna an staidéir sin: 

• Measúnú bithmhaise a dhéanamh le haghaidh 
cineálacha áirithe feamainne; 

• Cur leis an méid atá ar eolas againn faoi dháileadh 
agus déine spásúil reatha agus todhchaí gníomhaíocht 
saothraithe agus úsáid acmhainní; 

• Cur leis an méid atá ar eolas againn faoin luach a 
bhaineann le gníomhaíocht saothraithe feamainne;

• Tuiscint níos fearr ar an luach a d’fhéadfadh a bheith 
ag baint le saothrú feamainne a sholáthar; agus

• Déileáil le bearnaí san eolas maidir le rialachas.  

Beidh eolas dearfach á chur ar fáil ag tátail, moltaí agus 
torthaí an Tionscadail Taighde seo le haghaidh threo 
an tSaothraithe Feamainne amach anseo. Táthar ag súil 
go dtacóidh an tionscadal le forbairt beartas sonrach 
pleanála muirí Feamainne amach anseo chun cinnteoirí 
a threorú. Beidh na beartais seo, nuair a fhorbrófar iad, 
mar bhonn le cinntí ceadúnaithe a bhaineann le baint 
feamainne agus monatóireacht a dhéanamh ar shaothrú 
feamainne amach anseo.  Idir an dá linn, leanfaidh an 
Roinn le breithniú agus le measúnú dian a dhéanamh 
ar gach iarratas a fhaightear de réir an dea-chleachtais 
atá bunaithe, de réir breithniúchán dlí, comhshaoil, agus 
eile, cosúil le cearta maidir le comhairliúchán poiblí 
atá cumhdaithe i gcoinbhinsiún Aarhus.  Dá bharr sin, 
modhnófar próisis agus nósanna imeachta gaolmhara 
cinnteoireachta más cuí. 

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
Faoi Acht Imeall Trá 1933, tá an tAire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta freagrach as saothrú feamainn 
fhiáin. Áirítear sa Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí 
forálacha chun gníomhaireacht a bhunú chun tabhairt 
faoi fheidhmeanna áirithe faoin mBille, lena n-áirítear 
Ceadúnú saothrú feamainne (traidisiúnta), a aistreofar 
ón Aire chuig an ngníomhaireacht nuair a bheidh an 
ghníomhaireacht bunaithe. Is é an tAire Talmhaíochta, Bia 
agus Mara atá freagrach as dobharshaothrú feamainne 
nó saothrú feamainne laistigh den chúig Ionad Calafoirt 
Iascaigh.

Ba cheart go mbeadh earnálacha eile airdeallach ar 
chearta a bhaineann le feamainn, cearta foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla, atá i bhfeidhm in go leor contaetha 
feadh chósta an iarthair. Is féidir faisnéis a bhaineann leis 
na cearta foirmiúla reatha nó le clárú ceart a bhaineann 
le feamainn in aon limistéar ar leith a fháil ó Údarás 
Clárúcháin Maoine na hÉireann.  

Ba cheart d’aon earnáil atá páirteach in nó a bhfuil 
sé beartaithe aici páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht a 
bhféadfadh tionchar a bheith aici ar chearta bainte 
feamainne i limistéar páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán 
roimh ré le sealbhóirí na gceart sula gcuirtear aon 
oibreacha i gcrích. Is é an modh is éifeachtaí chun é 
seo a dhéanamh, le haghaidh cearta foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla saothraithe feamainne, comhairliúchán 
poiblí a dhéanamh go luath, a bheidh bunaithe ar eolas 
agus a bheidh mionsonraithe. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Tá an Rialtas tiomanta do chinntiú go bhfuil 
inbhuanaitheacht acmhainní nádúrtha feamainne 
mar bhonn leis an réim ceadúnaithe le haghaidh 
saothrú feamainne.  Chuige sin, tá scrúdú á dhéanamh 
ar roghanna a bhaineann le measúnú bithmhaise 
nuashonraithe le haghaidh cineálacha áirithe feamainne i 
láthair na huaire.  

An CNPM – Ár dtuairim:

Arramara Teoranta
Is éard atá sa Ghrúpa Próiseálaithe Feamainne Buí 
(ANPG), Arramara Teoranta, BioAtlantis Ltd., Brandon 
Products Ltd. and Oileán Glas Teoranta. Forbraíonn baill 
den ANPG teicneolaíochtaí a mhaolaíonn éifeachtaí an 
athraithe aeráide ar bharra (brúnna aibitheacha, cosúil 
le fuacht, triomach agus teas) agus feabhas a chur ar 
shláinte ainmhithe agus an duine.  Tacaíonn an ANPG 
leis an gcóras ceadúnaithe a athchóiriú ar mhaithe 
le feamainn a bhaint go hinbhuanaithe agus aird ar 
chearta buainte Profit-à-Prendre. Tacaíonn an ANPG leis 
an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí mar gheall go 
soláthraíonn sé meicníocht chun an timpeallacht mhuirí 
a chosaint, agus go n-éascaíonn sé fairsingiú thionscail 
phróiseála feamainne na hÉireann agus leis an bhforbairt 
leanúnach a dhéanann siad ar theicneolaíochtaí 
nuálacha ón bhfoinse luachmhar agus in-athnuaite seo.
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Cuspóirí
• Breis rannpháirtíochta i raon gníomhaíochtaí spóirt 

agus fóillíochta uisce chun tairbhe shláinte agus 
fholláine an phobail, agus na háiseanna turasóireachta 
a fhorbairt.

• Na hacmhainní uathúla, nádúrtha a mheallann 
cuairteoirí agus a bhfuiltear ag brath orthu le haghaidh 
gníomhaíochtaí fóillíochta a chosaint agus a fheabhsú, 
cosúil le tránna Brait Ghoirm agus Cósta Ghlais.

• Breis taitneamhachtaí le haghaidh gníomhaíochtaí 
fisiciúla agus áineasa a sholáthar inár dtimpeallacht 
chósta agus muirthimpeallacht, lena n-áirítear conairí 
agus glasbhealaí cósta, gormbhealaí agus áiseanna 
fóillíochta lasmuigh eile.

• Rochtain leanúnach agus feabhsaithe ar acmhainní 
muirí agus cósta do ghníomhaíochtaí turasóireachta 
agus spórt agus fóillíocht.

• Forbairt inbhuanaithe áiseanna fóillíochta lasmuigh, 
tacú le rochtain do dhaoine de gach aois, cúlra agus 
cumas, agus roinnt acmhainní a spreagadh más cuí. Ba 
cheart soláthar acmhainní áineasa mara a bhreithniú 
mar chuid lárnach de phleananna a bhaineann go 
sonrach le suíomhanna cósta, lena n-áirítear láithreáin 
forbartha cósta uirbeacha agus fo-uirbeacha, agus 
ba cheart breithniú cuí a dhéanamh ar íogaireachtaí 
comhshaoil gach láithreáin, cosúil le brú méadaithe 
mar thoradh ar chuairteoirí nó brú infreastruchtúir ar 
an timpeallacht.

Beartais Phleanála

Beartas Spóirt agus Fóillíochta 1

Ba cheart tacú le tograí a thacaíonn le forbairt 
inbhuanaithe spóirt agus fóillíocht mhara 
uiscebhunaithe, agus a fheabhsaíonn sláinte, folláine 
agus caighdeán saoil an phobail, ar an gcoinníoll 
go ndéantar breithniú cuí ar acmhainní iompair na 
timpeallachta agus ar bhrúnna turasóireachta.

Beartas Spóirt agus Fóillíochta 2

Ba cheart go léireofaí an méid seo a leanas i dtograí 
a bhaineann leis an tionchar poitéinsiúil ar fhóillíocht 
agus ar thurasóireacht:

• An tionchar díobhálach is dócha a bheidh ag 
an togra ar chlubanna spóirt agus ar úsáideoirí 
fóillíochta eile, lena n-áirítear an méid a d’fhéadfadh 
tograí cur isteach ar áiseanna nó ar infreastruchtúr 
fisiciúil eile.

• An tionchar a bheidh ag aon togra ar rochtain 
ar agus feadh an chladaigh, ar an uisce, úsáid 
na hacmhainne chun críche fóillíochta nó 
turasóireachta agus bealaí loingseoireachta reatha 
nó sábháilteacht loingseoireachta.

• An tionchar díobhálach ar dócha a bheidh ag an 
togra ar an timpeallacht nádúrtha.

Beartas Spóirt agus Fóillíochta 3

Ba cheart tacú le deiseanna chun forbairt 
uilechuimsitheach spóirt agus fóillíocht mhuirí 
uiscebhunaithe a chur chun cinn, más cuí agus ag scála 
infheidhme, agus ba cheart béim a leagan ar áiseanna 
do dhaoine faoi mhíchumas.

Beartas Spóirt agus Fóillíochta 4

Ba cheart tacú le tograí a chuireann feabhas ar 
acmhainní mara agus cósta do ghníomhaíochtaí 
turasóireachta, agus spóirt agus fóillíochta, más cuí, ag 
scála infheidhme agus ailínithe le pleananna forbartha 
reatha.

Beartas Spóirt agus Fóillíochta 5

Ba cheart go ndéanfadh tograí iarracht sábháilteacht 
uisce a fheabhsú trí chomharthaí sábháilteachta 
oiriúnacha a sholáthar a bhfuil Eagraíocht Idirnáisiúnta 
na gCaighdeán (ISO) agus an Coiste Eorpach um 
Chaighdeánú (CEN) á gcomhlíonadh acu. Go ginearálta, 
ba cheart do phleanálaithe breithniú a dhéanamh ar 
shábháilteacht daoine agus ba cheart breithniú cuí 
a dhéanamh ar threoir dea-chleachtais do limistéir 
mhuirí agus fóillíochta cósta atá á bhformhuiniú ag an 
nGrúpa Visitor Safety in the Countryside.

Príomhthagairtí
• Get Ireland Active - An Plean Náisiúnta Gníomhaíochta 

Fisiciúla 

• Get Ireland Swimming

• Tuarascáil Tionchair Leave No Trace 2019

Spórt agus Fóillíocht21
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• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 – 2027 

• Grúpa Visitor Safety in the Countryside (VSCG)

Cúlra agus Comhthéacs
Tá ról tábhachtach ag clubanna agus gníomhaíochtaí 
spóirt agus fóillíochta muirí i bpobail cois cósta in Éirinn, 
agus soláthraíonn siad deiseanna chun tabhairt faoi 
ghníomhaíocht fhisiciúil, éascaíonn siad comhtháthú 
sóisialta agus lánpháirtíocht trí obair dheonach agus 
rannpháirtíocht shóisialta, agus cothaíonn siad naisc 
lenár n-oidhreacht mhuirí. Reáchtáiltear raon ollmhór 
gníomhaíochtaí spóirt, fóillíochta agus eachtraíochta 
muirí inár n-uiscí, gníomhaíochtaí ar féidir taitneamh a 
bhaint as go leor acu ó cheann ceann na bliana. Áirítear 
ina measc, ach níl siad teoranta do:

• seoltóireacht,

• canúáil,

• seoltóireacht dingí,

• slatiascaireacht farraige,

• surfáil céaslóireachta / seaschéaslóireacht,

• surfáil eitleoige,

• bádóireacht innill,

• cadhcáil mara, 

• surfáil, 

• snorcláil, 

• tumadóireacht, 

• clársheoltóireacht srutha, 

• sciáil uisce, 

• gaothshurfáil, 

• rámhaíocht,

• cóstóireacht, 

• siúl cois cósta,

• snámh farraige. 

Déanann Sábháilteacht Uisce Éireann tréaniarracht líon 
mbásanna mar thoradh ar bhá a laghdú trí bhreis feachtas 
sábháilteachta uisce a reáchtáil agus trí dhearcthaí 
agus iompraíochtaí a athrú ionas gur féidir le daoine 
taitneamh a bhaint go muiníneach agus go sábháilte as 
ár dtimpeallachtaí uisce. Tacaíonn siad le comhartha ISO 
a chrochadh maidir le seaiceáid tarrthála a chaitheamh 
ag gach fánán, calafort agus cé in Éirinn chun comhairliú 
don phobal iad a chaitheamh nuair a bhíonn siad ag dul 
ar an bhfarraige.

Go ginearálta, ba cheart do phleanálaithe breithniú 
a dhéanamh ar shábháilteacht daoine agus ba cheart 
breithniú cuí a dhéanamh ar threoir dea-chleachtais do 
limistéir mhuirí agus fóillíochta cósta atá á bhformhuiniú 
ag an nGrúpa Visitor Safety in the Countryside (VSCG). Is 
gréasán eagraíochtaí é VSCG in Éirinn agus sa Ríocht 
Aontaithe a chomhroinneann agus a fhorbraíonn 
dea-chleachtas i ndáil le soláthar eispéireas fóillíochta 
sábháilte agus inbhuanaithe do dhaoine i suíomhanna 
amuigh faoin aer. Is comhaltaí de VSCG é Spórt Éireann 
agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Surf School, Co Clare - Íomhá le caoinchead ó Michael Horan
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Is é seoltóireacht an cineál spóirt is coitianta i dtéarmaí 
líon comhaltaí agus clubanna cleamhnaithe - tá breis is 
19,000 comhalta páirteach i 60 club.  Is ceann scríbe 
seoltóireachta den chéad scoth é Éire agus tá deis ann 
cur lena cáil sna blianta amach romhainn. In 2016, 
d’eagraigh Cumann Seoltóireachta na hÉireann agus 
a chlubanna agus ionaid chleamhnaithe 134 rás agus 
regatta foirmiúil, mórscála agus ghlac thart ar 100 
mairnéalach páirt i ngach imeacht, rud a chiallaigh go 
raibh thart ar 13,500 mairnéalach ag glacadh páirte sna 
himeachtaí gach bliain. Bhain beagnach 6,000 duine triail 
as seoltóireacht den chéad uair in 2017.

Chomh maith leis sin, is ceann scríbe den chéad scoth é 
Éire le haghaidh gníomhaíochtaí mara eile cosúil le surfáil, 
go háirithe feadh chósta an iarthair ag suíomhanna cosúil 
le An Leacht, An Leathros, agus An Mullach Mór, áiteanna 
a mbailíonn surfálaithe mórthonnta as ar fud an domhain 
chun aghaidh a thabhairt ar na tonnta cáiliúla “snámhaí”. 
Ciallaíonn ár suíomh oileánda - ag imeall na scairbhe 
ilchríochaí - go bhfuil uiscí na hÉireann feiliúnach freisin 
le haghaidh tumadóireacht scúba agus snorcláil. Is spórt a 
nglactar páirt ann i rith na bliana é tumadóireacht agus tá 
breis is 80 club ar fud na tíre. 

Cé go bhfuil éagsúlacht na ngníomhaíochtaí spóirt mhuirí 
ag méadú, tá poitéinseal suntasach fáis fós ann. Tá ról 
tábhachtach ag gníomhaíochtaí spóirt, fóillíochta agus 
áineasa muirí i rannpháirtíocht rialta daoine in Éirinn i 
ngníomhaíocht spóirt a mhéadú agus cur ar a gcumas 
tairbhe a bhaint as na buntáistí gaolmhara sláinte agus 
sóisialta a bhaineann leis seo.

Aithnítear i mBeartas Náisiúnta Spóirt 2018-2027 
go bhfuil an t-ádh orainn in Éirinn go bhfuil spásanna 
ar ardchaighdeán amuigh faoin aer againn a thugann 
deis do dhaoine páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
spóirt fóillíochta amuigh faoin aer, lena n-áirítear spóirt 
uiscebhunaithe cosúil le seoltóireacht, canúáil, cadhcáil. 
Is gníomhaíochtaí iad a bhfuil spéis á cur ag níos mó 
daoine iontu. Tá ról lárnach ag Spórt Éireann i dtacú 
le forbairt na háineasa amuigh faoin aer in Éirinn, lena 
n-áirítear caighdeáin a shonrú le haghaidh conairí siúil 
agus gormbhealaí. Chomh maith leis sin, tá Clár Náisiúnta 
Conairí bunaithe ag Spórt Éireann, atá ar fáil don phobal 
agus leanfaidh sé leis an ról tábhachtach tacaíochta 
seo a chomhlíonadh le haghaidh áineas amuigh faoi aer 
sna blianta amach romhainn, agus cuirfear leis an gclár 
náisiúnta chun cineálacha eile gníomhaíochtaí áineasa 
amuigh faoin aer a chur san áireamh. Éileoidh sé seo 
dlúthchomhar le Ranna Rialtais, a mhaoiníonn forbairt 
infreastruchtúr na gconairí agus na háineasa amuigh 
faoin aer chun eispéireas úsáideora den chéad scoth a 
sholáthar.

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí 
Aithnítear i gCuspóir Beartais Náisiúnta 26 de PFC 
an gá atá le tacú le cuspóirí an bheartais sláinte poiblí 
lena n-áirítear Éire na Sláinte agus An Plean Náisiúnta 
Gníomhaíochta Fisiciúla, trína leithéid sin de bheartais 
a chomhtháthú, más cuí agus ag an scála infheidhme, 
le beartas pleanála. Tá poitéinseal ann gréasán níos 

comhtháite de ghlasbhealaí agus de ghormbhealaí a 
fhorbairt chun tacú le héagsúlú na ngeilleagar tuaithe 
agus réigiúnach agus foirmeacha níos inbhuanaithe taistil 
agus áineas gníomhaíochtbhunaithe a chur chun cinn. 
Ar an 29 Iúil 2020, d’fhógair Rialtas na hÉireann maoiniú 
luach €4.5 milliún le haghaidh 26 tionscadal glasbhealaí 
breise, a sholáthraíonn tacaíocht d’fhéidearthacht, 
pleanáil agus dearadh tionscadal oiriúnach. Tá roinnt 
forbairtí glasbhealaí reatha agus beartaithe, ar féidir 
leo ról tábhachtach a bheith acu i ndáil le tacú le pobail 
áitiúla, suite cois cósta nó ritheann siad trí chathracha 
agus bailte cósta. Soláthróidh na glasbhealaí seo 
deiseanna chun áiseanna spóirt agus fóillíochta muirí a 
nascadh leis na forbairtí seo, agus spás sábháilte agus 
scartha a sholáthar le haghaidh gníomhaíocht fhisiciúil 
agus spóirt, le cois tacú leis na háiseanna turasóireachta 
atá á soláthar againn.

Aimsíodh i Monatóir Spóirt na hÉireann 2017 go 
nglacann 43% de dhaonra na hÉireann páirt i spórt 
uair amháin sa tseachtain, ar a laghad. Glacann thart ar 
66% de phobal na hÉireann páirt go rialta i siúl áineasa, 
an fhoirm is coitianta de ghníomhaíocht fhisiciúil a 
ndearnadh a thomhas. Is é snámh an dara cineál spóirt is 
coitianta in Éirinn, téann 8.5% de phobal na hÉireann ag 
snámh uair amháin sa tseachtain, ar a laghad. Aimsíodh 
i Monatóir Spóirt na hÉireann 2017 freisin go nglacann 
45% de phobal na hÉireann páirt i spórt go rialta, agus 
is baill de chlub spóirt iad breis agus 34% de phobal na 
hÉireann. Is léir ó shonraí de chuid Fáilte Ireland (2013) 
gur rannpháirtithe poitéinsiúla i spóirt uisce iad 496,000 
duine nó 11% de dhaonra iomlán na tíre.

Aithnítear i mBeartas Náisiúnta Spóirt 2018-2027 na 
hÉireann, na tionchair dhearfacha a d’fhéadfadh a bheith 
ag rannpháirtíocht shóisialta i ndáil le comhtháthú agus 
lánpháirtíocht shóisialta, agus tá buntáistí ar leith ag 
baint leis do dhaoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas 
agus pobail mhionlaigh agus inimirceach. Aithnítear ann 
freisin an ról ríthábhachtach atá ag clubanna spóirt atá 
ag croílár pobal ar fud na tíre. Leagtar béim sa Bheartas 
ar an bpointe gur gníomhairí soláthair iad comhlachtaí 
agus clubanna spóirt i ndáil le rolladh amach go leor clár 
riachtanach, agus dearbhaítear ann go mbeidh siad ar 
thús cadhnaíochta i mbeartas agus cleachtas Rialtais a 
bhaineann le spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil. 

Tá go leor buntáistí sóisialta, comhshaoil agus 
geilleagracha le baint as gníomhaíochtaí áineasa muirí. 
Fad is atá tionchar agus éagsúlacht na ngníomhaíochtaí 
muirí ag méadú, tá poitéinseal suntasach fáis fós ann. 
Tá ról tábhachtach ag gníomhaíochtaí spóirt, áineasa 
agus fóillíochta muirí i rannpháirtíocht rialta phobal na 
hÉireann i ngníomhaíocht spóirt.

Ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, ba cheart 
do phleanálaithe a machnamh a dhéanamh ar áiseanna 
spóirt agus áineasa reatha, a áireofar i mbunachar 
sonraí náisiúnta atá le forbairt ag Spórt Éireann chun 
suíomhanna oiriúnacha a shainaithint chun tuilleadh 
forbairt a dhéanamh ar áiseanna, deiseanna le haghaidh 
áiseanna comhroinnte, agus naisc le hacmhainní reatha, 
cosúil le conairí cósta agus glasbhealaí. Ba cheart dul i 
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gcomhairle le Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta spóirt agus 
clubanna spóirt áitiúla mar chuid den bhreithniúchán seo.

Aithníodh in Get Ireland Active - An Plean Náisiúnta 
Gníomhaíochta Fisiciúla gurb iad úsáid na timpeallachta 
nádúrtha agus tógtha agus aird a tharraingt ar iompar 
gníomhach na bealaí is praiticiúla agus is inbhuanaithe 
chun cur le gníomhaíocht fhisiciúil mar chuid den 
ghnáthshaol laethúil. Is féidir leis an mbealach a bhfuil 
an timpeallacht thógtha deartha, pleanáilte agus tógtha 
feidhmiú mar bhacainn ar ghníomhaíocht fhisiciúil agus 
cur le stíl mhaireachtála neamhghníomhach agus atá ag 
brath ar an gcarr a úsáid.

Go minic, tarraingíonn Eagraíochtaí san Earnáil Phoiblí, 
atá freagrach as pleanáil agus forbairt ceantair áitiúil, 
aird ar shamplaí de thurasóirí a bheith á mealladh 
chuig ceantar nuair a bhíonn infreastruchtúr cosúil le 
glasbhealaí agus gormbhealaí á bpleanáil. Ba cheart 
dóibh a chur san áireamh go mbaineann pobail áitiúla 
an t-uafás tairbhe as na forbairtí seo ó cheann ceann na 
bliana, rud is cúis le tionchar dearfach níos leithne agus 
níos fadtéarmaí ar an bpobal áitiúil. 

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
D’fhéadfadh go mbeadh go leor idirghníomhaíochtaí 
dearfacha idir gníomhaíochtaí spóirt, áineasa agus 
fóillíochta muirí agus earnálacha eile. Cruthaíonn siad 
buntáistí geilleagracha díreacha agus indíreacha agus 
deiseanna fostaíochta i bpobail chósta i réimsí cosúil 
le turasóireacht, díolacháin, soláthar trealaimh, oiliúna, 
deimhniúcháin, deisiúcháin agus ligean ar cíos do 
chuairteoirí agus do chónaitheoirí araon. 

Tá raon agus éileamh gníomhaíochtaí spóirt, áineasa agus 
fóillíochta muirí sonracha in Éirinn ag méadú. Cuimsítear 
úsáideoirí fóillíochta muirí i measc cuid de na húsáideoirí 
muirí is leochailí agus go minic bíonn siad in iomaíocht 
le hearnálacha eile le haghaidh spás muirí. Is féidir le 
gníomhaíochtaí áineasa muirí feidhmiú go rathúil taobh 
le gníomhaíochtaí agus earnálacha muirí eile, ach tá 
cumarsáid, roinnt faisnéise agus comhoibriú éifeachtach 
riachtanach sa chomhthéacs seo. Sásra tábhachtach chun 
sineirgí a chinntiú amach anseo a bheidh i gcreat pleanála 
straitéisí le haghaidh plé struchtúrtha idir gach úsáideoir 
muirí.

Is féidir glacadh le go leor gníomhaíochtaí turasóireachta 
muirí agus cósta, lena n-áirítear úsáid a bhaint as 
gormbhealaí agus tránna poiblí, mar ghníomhaíochtaí 
Spóirt agus Fóillíochta freisin. Ba cheart go dtacódh 
beartais Spóirt agus Fóillíochta le gníomhaíochtaí den 
chineál sin mura bhfuil aon tionchair dhiúltacha acu 
ar an muirthimpeallacht. Más gá faoin Treoir maidir 
le Gnáthóga, ba cheart go ndéanfaí measúnú cuí i 
bpleananna earnálacha agus réigiúnacha turasóireachta 
agus spóirt/áineasa ionas gur féidir éifeachtaí measctha 
a sheachaint. 

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Ceann de na príomhrudaí a mheallann daoine a ghlacann 
páirt i ngníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta muirí é 
muirthimpeallacht shláintiúil. Dá réir sin, go ginearálta tá 
sineirge láidir idir gníomhaíochtaí fóillíochta muirí agus 
bithéagsúlacht mhuirí agus an saol muirí trí chéile agus tá 

Windsurfing at Dollymount Strand, Co. Dublin - Íomhá le caoinchead ó Daniel Farrell and Ann Robinson - Coastmonkey
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bearna shuntasach idir na daoine a bhaineann taitneamh 
as gníomhaíochtaí áineasa muirí cosúil le tumadóireacht 
agus na daoine ar spéis leo cosaint na héiceolaíochta 
mara. Nuair a bhíonn tograí spóirt agus áineasa á meas, 
ba cheart breithniú a dhéanamh ar inathraitheacht 
na dtionchar atá ag eascairt ó shéasúracht úsáide a 
bhaineann le gníomhaíocht turasóireachta agus áineasa 
i dteannta le séasúracht feidhmeanna / gluaiseachtaí 
gnáthóg agus speiceas.

Is léir ó fhianaise bailithe i rith monatóireachta ar 
ghnáthóga nádúrtha agus speicis i muirthimpeallacht 
na hÉireann go bhfuil drochbhail ar go leor gnáthóg. 
Cruthaíonn feabhsú agus cosaint na ngnáthóg seo 
dúshlán do gach úsáideoir na farraige, úsáideoirí áineasa 
san áireamh. Sa bhreis ar na gníomhaíochtaí eile cosúil 
le loingseoireacht tráchtála, uirbiú agus forbairt, agus 
athrú aeráide, i gcásanna áirithe d’fhéadfadh go mbeadh 
tionchair dhíobhálacha ag gníomhaíochtaí áineasa 
daonna ar an muirthimpeallacht trí, mar shampla:

• tionchair dhíobhálacha ar nó cur isteach ar fhlóra nó 
fána muirí;

• tionchair dhochracha ar an saol muirí mar gheall ar 
dhramhaíl phlaisteach agus bruscar muirí;

• cur isteach go díreach ar an timpeallacht fhisiciúil is 
cúis le díghrádú gnáthóige.

• samplaí de dhoirteadh fuíolluisce, bruscar, agus 
truailliú ó thorann (ó bháid innill nó scairdscí, 
mar shampla). Ba cheart a thabhairt faoi deara sa 
chomhthéacs seo go bhfuil árthaí uisce áineasa agus 
pearsanta faoi réir Threoir 2013/53/ ón AE freisin 
ina sonraítear ceanglais maidir le dearadh agus tógáil, 
astaíochtaí sceithphíopa agus astaíochtaí ó thorann 
na dtáirgí seo a leanas, agus bunaítear freisin rialacha 
maidir lena saorghluaiseacht laistigh den Aontas 
Eorpach;

 » (a) árthaí áineasa agus árthaí áineasa atá 
páirtchríochnaithe;

 » (b) árthaí uisce pearsanta agus árthaí uisce 
pearsanta páirtchríochnaithe;

 » (c) comhpháirteanna;

 » (d) innill tiomána suiteáilte nó beartaithe go 
sonrach le suiteáil ar nó in árthach uisce;

 » (e) innill tiomána suiteáilte ar nó in árthaí uisce 
atá faoi réir mórmhodhnaithe innill; agus

 » (f) árthaí uisce atá faoi réir mór-athraithe árthaí.

• brú ó líon méadaithe cuairteoirí i limistéir íogaire 
comhshaoil (cé gurb iondúil go mbaineann an fhadhb 
seo leis an talamh);

• speicis neamhdhúchasacha a thabhairt isteach i 
gceantar ar bháid agus árthaí áineasa.

I gcásanna áirithe, is féidir tionchair dhíobhálacha cosúil 
leis na cinn sonraithe thuas a mhaolú / a íoslaghdú trí 
áiseanna poiblí breise a sholáthar cosúil le trealamh, 
áiseanna níocháin, áiseanna seomra scíthe poiblí, boscaí 
bruscair agus comharthaíocht phoiblí ar a sonraítear 
suíomh na ngnáthóg íogair atá in aice láimhe.

De réir mar a théann tionchar an athraithe aeráide i 
bhfeidhm ar ár gcósta, beidh impleachtaí le tabhairt 
faoi deara ar an tionscal turasóireachta freisin de bhrí 
gur sócmhainn shuntasach iad acmhainní nádúrtha na 
hÉireann agus nach mór iad a bhainistiú go héifeachtach. 
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag aimsir dhothuartha 
agus stoirmiúil ar ghníomhaíochtaí uiscebhunaithe 
ar ár n-uiscebhealaí intíre agus cósta, agus cuireann 
coinníollacha drochaimsire (REF) isteach ar thurais ar 
bháid chairtfhostaithe chun deis a thabhairt do dhaoine a 
bheith i mbun slatiascaireachta, ag faire ar mhíolta móra 
agus ar éin, ag cadhcáil, ag seoltóireacht, agus ag cúrsáil. 
Tá sé riachtanach, dá réir sin, chun forbairt inbhuanaithe 
na hearnála turasóireachta agus oiriúnú na hearnála 
don athrú aeráide a chinntiú, go mbunaítear straitéisí 
maolaithe agus oiriúnaithe cuí lena chinntiú go mbíonn 
na pobail cois cósta in Éirinn in ann déileáil leis an athrú 
aeráide. Tá príomhról ceannaireachta ag an Rialtas 
Áitiúil i ndáil le hoiriúnú don athrú aeráide. Faoin gCreat 
Náisiúnta um Oiriúnú, tá a straitéis oiriúnaithe féin 
forbartha ag gach údarás áitiúil. Cheadaigh a gComhairlí 
straitéisí oiriúnaithe na n-údarás áitiúil in 2019, agus 
tá a gcur chun feidhme sonraithe mar ghníomh i Plean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019. Tá sainchúram ag 
na Oifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide 
(CAROanna), bunaithe ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide in 2018, chun comhleanúnachas a 
chinntiú idir pleanáil oiriúnaithe áitiúil agus earnála.

An CNPM – Ár dtuairim:

Port an Fheabhail 
Is é Port an Fheabhail, ag a bhfuil infreastruchtúr agus 
oibríochtaí i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart 
Éireann, an phríomhthairseach mhuirí chuig réigiún an 
Iarthuaiscirt. Tá príomhoibríochtaí an Phoirt dírithe 
ar lastas agus ar thurasóireacht; ach is acmhainn 
thábhachtach Spóirt agus Fóillíochta atá ann freisin, 
mol le haghaidh gníomhaíochtaí spórt uisce. Is breá 
le foireann an Phoirt tacú le tionscnaimh phoiblí, lena 
n-áirítear ‘Foyle Sailability’. Is eagraíocht dheonach 
trasteorann é seo a bhfuil deiseanna á gcruthú aici 
le haghaidh gníomhaíochtaí uisce do dhaoine faoi 
mhíchumas ar fud cheantar an Iarthuaiscirt. I bhfianaise 
ár gcomhpháirtíochta le Foyle Sailability, fáiltímid roimh 
an tacaíocht atá á tabhairt in NMPF d’fhorbairt spóirt 
uisce agus fóillíocht mhuirí.
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Cuspóirí
• Nascacht ardluais idirnáisiúnta a éascú idir Éire agus 

tíortha eile;

• A chinntiú gur féidir lenár pobail oileánda tairbhe 
a bhaint as na deiseanna a chruthaíonn líonraí 
cumarsáide ardluais; agus

• Cáblaí teileachumarsáide atá ann cheana féin a 
chosaint, a chinntiú go bhfuil ár struchtúr nascachta 
láidir agus athléimneach, agus ag an am céanna fás na 
hearnála amach anseo a chinntiú.

Beartais Phleanála 

Beartas Teileachumarsáide 1

Ba cheart tacú le tograí a ráthaíonn nascacht 
teileachumarsáide idirnáisiúnta faoi láthair agus amach 
anseo atá ríthábhachtach chun tacú le riachtanais na 
sochaí amach anseo, an Rialtais, agus soláthar Seirbhísí 
Poiblí agus fiontar in Éirinn.

Beartas Teileachumarsáide 2

Ba cheart tús áite a thabhairt do thograí ina bhfuil 
fianaise maidir le cur chuige comhtháite i ndáil le 
forbairt agus gníomhaíocht, cosúil le cuachadh cáblaí 
(leictreachais agus cumarsáide) más cuí, agus píblínte le 
haghaidh gníomhaíochtaí éagsúla, chun tionchair ar an 
muirthimpeallacht, infreastruchtúr agus úsáideoirí eile 
a íoslaghdú.

Ba cheart comhoiriúnacht a chomhlíonadh, in ord 
tosaíochta, trí:

a) seachaint, nó

b) íoslaghdú, nó 

c) maolófar tionchair dhíobhálacha. 

d) Mura féidir tionchair dhíobhálacha shuntasacha 
a mhaolú, ba cheart an chúis atá le leanúint ar 
aghaidh a shonrú i dtograí.

Beartas Teileachumarsáide 3

Ba cheart tús áite a thabhairt do thograí a chosnaíonn 
cáblaí fomhuirí agus a áirithíonn cómhaireachtáil 
úsáideora ghrinneall na farraige níos rathúla, cosúil 
le cuachadh cáblaí (leictreachais agus cumarsáide) 
agus píblínte le haghaidh gníomhaíochtaí éagsúla más 
cuí. Ba cheart go sonrófaí i dtograí má tá rochtain ar 
leithligh ar cháblaí ag teastáil chun críocha oibreacha 
deisiúcháin agus cothabhála. I ndáil le díchoimisiúnú 
cáblaí fomhuirí iomarcacha, ba cheart úsáid a bhaint 
as cur chuige rioscabhunaithe agus ba cheart breithniú 
a dhéanamh ar cháblaí a fhágáil in situ sa chás go 
laghdófaí na tionchair shuntasacha ar luach fisiciúil, 
nádúrtha, sochaíoch, stairiúil agus geilleagrach an 
cheantair.

Beartas Teileachumarsáide 4

Ba cheart go n-áiritheodh agus go bhfeabhsódh tograí 
nascacht phobail tuaithe agus oileánda na hÉireann le 
líonraí cumarsáide ar ardchaighdeán.

Príomhthagairtí
• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Cúlra agus Comhthéacs
Baineann fíorthábhacht le nascacht dhigiteach 
idirnáisiúnta agus náisiúnta na hÉireann i ndáil le 
hiomaíochas na hÉireann i margaí domhanda agus sa 
gheilleagar eolais agus faisnéise a chothabháil agus a 
fheabhsú. I láthair na huaire, is é Baile Átha Cliath an 
margadh ionad sonraí is mó san Eoraip, agus is ann atá 
cúig de na príomhchuideachtaí sa réimse seo bunaithe. Tá 
na hionaid sonraí mórscála seo ag brath ar fad beagnach 
ar nascacht cáblaí fomhuirí.

Tarlaíonn soláthar seirbhísí cumarsáid leictreonach in 
Éirinn laistigh de mhargadh atá liobrálaithe go hiomlán, 
agus atá á thairiscint ag soláthraithe seirbhíse iomaíocha. 
Tairgeann na soláthraithe seo raon leathan seirbhísí do 
chustaiméirí thar infreastruchtúr a áirítear ann: líonraí 
fosaithe agus móibíleacha, seirbhísí gutha, sonraí agus 
Idirlín, teilifís chábla, forbairtí i líonraí den chéad ghlúin 
eile agus líonraí craolacháin le haghaidh raidió agus 
teilifís.  Tá 25,000 duine in Éirinn fostaithe san earnáil 
seo agus tá thart ar €3 bhilliún infheistithe ina líonraí le 5 
bliana anuas.  

Cé go bhfuil formhór an infreastruchtúir 
teileachumarsáide bunaithe ar an talamh, teastaíonn 
nasc le líonraí teileachumarsáide ar an mórthír ó phobail 
oileánda, agus is féidir é seo a dhéanamh ar bhealaí 

Teileachumarsáid22
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éagsúla, lena n-áirítear trí réitigh gan sreang agus cáblaí 
fomhuirí.

Trína chinntiú go bhfuil pobail oileánda nasctha le 
leathanbhanda ardluais beidh deis ag gach saoránach 
tairbhe a bhaint as na buntáistí suntasacha a bhaineann 
le nascacht den chineál sin, agus cabhrófar le pobail 
oileánda bhríomhara a fhorbairt. Áirítear i measc na 
mbuntáistí sin an cumas ríomhobair a dhéanamh go 
héifeachtach, trádáil ar líne, seirbhísí Ríomhshláinte agus 
Ríomhsheirbhísí an Rialtais a rochtain, úsáid a bhaint as 
forbairtí TF san fheirmeoireacht, agus deiseanna breise 
oideachais a rochtain. Cabhraíonn sé seo tacú le pobail 
oileánda, le pobal na tuaithe in Éirinn, agus le forbairt 
réigiúnach níos cothromaithe a chur chun cinn.

Tá sé tábhachtach go gcuirtear príomhthionscadail 
infreastruchtúir i gcrích cosúil leis an bPlean Náisiúnta 
Leathanbhanda agus go gcomhlíontar na buntáistí 
gaolmhara do leas an phobail.  

• Tá sé mar aidhm leis an bPlean Náisiúnta 
Leathanbhanda rochtain ar leathanbhanda ardluais 
a sholáthar do gach áitreabh in Éirinn, beag beann 
ar an suíomh. Cuirtear é seo i gcrích trí mheascán 
d’infheistíocht tráchtála, a bhfuil rialachán agus 
beartas ag tacú léi, agus Idirghabháil Stáit i gceantair 
ina bhfuil sé léirithe nach ndéanfaidh an earnáil 
tráchtála infheistíocht iontu.

• Tá sé mar aidhm ag an Tascfhórsa Fóin Phóca 
agus Leathanbhanda bacainní ar nascacht 
teileachumarsáide a shainaithint agus a shárú. Ó 
bunaíodh é sa bhliain 2016, dhéileáil an Tascfhórsa le 
breis is 70 gníomh spriocdhírithe a raibh sé mar aidhm 

leo soláthar teileachumarsáide, go háirithe i gceantair 
thuaithe, a fhorbairt go tapa agus a éascú. Foilsíonn 
an Tascfhórsa tuarascálacha ráithiúla maidir leis an 
dul chun cinn atá déanta, agus tá gach tuarascáil 
ar dhul chun cinn agus gach tuarascáil maidir le 
hAthbhreithniú Forfheidhmiúcháin le fáil ar www.
decc.gov.ie.

• Tá Straitéis Náisiúnta Dhigiteach nua á hullmhú. Tá 
sé mar aidhm leis an Straitéis nua léargas a thabhairt 
ar conas is féidir le hÉirinn glacadh ar bhealach 
dearfach leis an dul chun cinn atá á dhéanamh sa saol 
digiteach chun tairbhe a sochaí agus a geilleagair. 
Is deis thábhachtach atá ann chun fís agus leibhéal 
uaillmhéine a shonrú i ndáil le conas is féidir le hÉirinn 
tairbhe a bhaint as na deiseanna a bhaineann le digitiú 
agus freagairt do na dúshláin a chruthaíonn sé.

Príomhcheisteanna maidir le pleanáil 
mhuirí 
Tá sé ríthábhachtach nascacht teileachumarsáide 
idirnáisiúnta faoi láthair agus amach a ráthú chun tacú 
le riachtanais na sochaí agus an fhiontair amach anseo 
in Éirinn. Meastar gur fiú €12.3bn nó 6% de OTI é an 
geilleagar digiteach agus meastar go dtiocfaidh fás 
suntasach ar an earnáil seo. Spreagfaidh agus tacóidh 
córas pleanála muirí láidir agus comhsheasmhach 
le hinfheistíocht amach anseo in infreastruchtúr 
teileachumarsáide fomhuirí ardluais.

Baineann fíorthábhacht le nascacht dhigiteach 
idirnáisiúnta agus náisiúnta na hÉireann i ndáil le 
hiomaíochas na hÉireann i margaí domhanda agus sa 

Fibre Optic cable laying vessel 'Explorer' - Íomhá le caoinchead ó Andrew Downes
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gheilleagar eolais agus faisnéise a chothabháil agus 
a fheabhsú.   Cé nach féidir an treo a rachaidh an 
claochlú digiteach amach anseo i réimsí cosúil le sláinte, 
oideachais, agus cumarsáide, nó i bhfoirmeacha taistil 
agus oibre, a thuar go beacht. Is é an rud atá cinnte go 
gceadóidh rochtain fhorleathan ar nascacht, le tacaíocht 
ó infreastruchtúr aclaí, freagrúil agus athléimneach, 
d’Éirinn tairbhe a bhaint as an gclaochlú digiteach chun 
nuáil a dhéanamh, a bheith cruthaitheach agus rathúil, 
rud a áiritheoidh go mbeidh an geilleagar ag fás ar 
bhealach inbhuanaithe agus go mbeidh díbhinní sóisialta 
dá bharr. 

Cruthaíonn geilleagar agus sochaí dhigiteach atá 
nasctha go leor deiseanna, lena n-áirítear an poitéinseal 
do ghnóthaí Éireannacha níos lú agus do ghnólachtaí 
nuathionscanta, beag beann ar suíomh, trádáil i margadh 
domhanda, agus ag an am céanna cur le mealltacht na 
hÉireann mar áit laistigh den AE ar féidir infheistíocht 
idirnáisiúnta a dhéanamh inti. Beidh fiontair, daoine 
aonair agus an earnáil phoiblí, arna gcumasú ag seirbhísí 
cumarsáide den chéad scoth, in ann táirgiúlacht a 
fhás go suntasach, iomaíochas domhanda a fheabhsú, 
nuáil agus easpórtálacha a mhéadú, níos mó post ar 
chaighdeán níos airde a chruthú, agus seirbhísí poiblí 
níos fearr agus níos éifeachtaí a sholáthar. Spreagfaidh 
cruthú leathanbhanda ar luas gigighiotáin agus sochaí atá 
nasctha go digiteach, a chosnaíonn an saoránach nuair 
a bheidh seirbhísí agus feidhmchláir dhigiteacha in úsáid 
aige, úsáid a bhaint as na seirbhísí agus feidhmchláir 
dhigiteacha chun freastal ar riachtanais na sochaí, 
nuálaíocht a chothú agus caighdeán shaol na saoránach 
a fheabhsú. 

Is príomhthiománaí i bhfás agus i bhforbairt shóisialta, 
gheilleagrach agus thionsclaíoch na réigiún, agus an 
Stáit trí chéile, é rochtain ar ardchaighdeán ar líonraí 
teileachumarsáide idirnáisiúnta. D’fhéadfadh naisc den 
chineál sin cur le mealltacht d’infheistíocht dhíreach 
eachtrach agus coinníollacha fabhracha a chruthú 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) 
agus do ghnólachtaí nuathionscanta. Chuige sin, tá sé 
ríthábhachtach go bhfuil dóthain acmhainne ar fáil amach 
anseo chun freastal ar an éileamh ar sheirbhísí. Tá sé 
tábhachtach a lua freisin, i dteannta le hacmhainn, go 
mbaineann tábhacht le héagsúlacht – lena chinntiú go 
bhfuil róid éagsúla ag soláthar athléimneacht líonra sa 
chás go dteipeann ar ród éigin.

Réimse amháin a d’fhéadfaí a fheabhsú sa todhchaí é 
acmhainn dhíreach mhéadaithe idir Éirinn agus Mór-roinn 
na hEorpa, gan an gá a bheith leis an Ríocht Aontaithe 
a thrasnú. Tá níos mó airde tarraingthe ar na buntáistí a 
bhaineann le nascacht dhíreach mar sin le blianta beaga 
anuas, i gcomhthéacs an Aontais Eorpaigh á bheith á 
fhágáil ag an Ríocht Aontaithe.

Idirghníomhaíochtaí le hEarnálacha Eile
Tá seirbhísí teileachumarsáide ag tacú níos mó de réir 
a chéile le gníomhaíocht gheilleagrach agus shóisialta i 
raon earnálacha éagsúla. Tacaíonn an tionscal le poist 
san earnáil dhigiteach, agus meastar go bhfuil luach an 
gheilleagair dhigitigh cothrom le €12.3bn/6% de OTI. 

Áirítear anseo cuideachtaí teileachumarsáide, mar aon le 
poist a chumasaíonn nascacht. 

Ó tharla go bhfuil seirbhísí teileachumarsáide ag tacú 
níos mó de réir a chéile le gníomhaíocht gheilleagrach 
agus shóisialta i raon earnálacha éagsúla, d’fhéadfadh go 
mbeadh tionchar indíreach ag nascacht trí cháblaí intíre 
agus idirnáisiúnta ar go leor earnálacha sa phlean. 

D’fhéadfadh cáblaí in situ cur isteach ar / idirghníomhú 
de thaisme le hearnálacha eile a dhéanann teagmháil le 
grinneall an aigéin – cosúil le hiascaireacht / dreideáil, 
leagan cáblaí tarchurtha leictreachais, idirnascairí agus 
sirtheoireacht ola. Déantar cúram suntasach nuair a 
bhíonn róid nua cáblaí á bpleanáil lena chinntiú go 
seachnaítear leasanna muirí eile más féidir, fianaise ar 
roghnú ród stuama le haghaidh cáblaí teileachumarsáide 
chun tionchair ar an éiceolaíocht mhuirí agus ar 
úsáideoirí muirí eile a sheachaint nó a íoslaghdú. Ba 
cheart leanúint le measúnú roghnaithe ród dá leithéid, 
lena n-áirítear láithreáin talún, a chur i bhfeidhm.

Tá deiseanna ann freisin le haghaidh sineirge le 
hearnálacha eile nuair a bhíonn cáblaí teileachumarsáide 
á leagan – cáblaí tarchurtha leictreachais agus 
idirnascairí, mar shampla.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Cé go bhféadfadh roinnt gnéithe den earnáil 
teileachumarsáide e.g. ionaid sonraí go leor fuinnimh 
a úsáid (ainneoin go bhfuil go leor oibritheoirí ag 
iarraidh fuinneamh in-athnuaite a aimsiú más féidir), 
is féidir leis an earnáil féin príomhuirlisí le haghaidh 
forbairt inbhuanaithe a sholáthar.  Braitheann feithiclí a 
úsáideann grianfhuinneamh, fuinneamh uisce, fuinneamh 
na gaoithe, cumhacht agus leictreachas, mar shampla, go 
mór ar theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide i ndáil 
lena bhfeidhmiú agus lena ndáileadh.

D’fhéadfadh nascacht ardluais cabhrú le hathrú aeráide 
a mhaolú:

• D’fhéadfadh nascacht ardluais cabhrú leis an ngá atá 
le breoslaí carbóin a laghdú, mar thoradh ar níos mó 
cianoibre agus turais eile a bheith á seachaint, e.g. 
monatóireacht fhíorúil ar bheostoc.

• Cur chun cinn na héifeachtúlachta fuinnimh trí 
theicneolaíochtaí cliste a chumasú sa bhaile, lena 
n-áirítear méadair chliste a thacóidh le húsáid a 
bhaint as athnuaiteáin agus a laghdóidh buaic-úsáid 
fuinnimh.

• Córais chomhordaithe rabhaidh aimsire, soilsiú 
uathoibrithe LED le haghaidh pobal, agus aláraim 
chianda agus cianbhraiteoirí, mar shampla.

Ar an láimh eile, d’fhéadfadh tosca timpeallachta 
cosúil le leibhéil na mara a bheith ag ardú, teagmhais 
aimsire cosúil le stoirmeacha agus tuilte, mar aon le 
creimeadh cósta, damáiste a dhéanamh do cháblaí 
teileachumarsáide agus dá bpointí tuirlingthe talún.
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An CNPM – Ár dtuairim:

Facebook Ireland

Is ionann Facebook Ireland agus ceanncheathrú 
idirnáisiúnta Facebook, Inc., cuideachta teicneolaíochta 
dhomhanda atá lonnaithe in California, arb é an misean 
atá aici pobal a chruthú agus an domhan a thabhairt 
níos cóngaraí dá chéile. Tá nascacht ag croílár mhisean 
Facebook. Tá aird tarraingthe ag paindéim leantach 
Covid-19 ar an tábhacht a bhaineann le teagmháil a 
dhéanamh le daoine eile le haghaidh cúiseanna éagsúla. 
Tá infheistíocht shuntasach á déanamh ag Facebook i 
gcáblaí fomhuirí a thacaíonn le nascacht lena hionaid 
sonraí (e.g., Cluain Aodha). Glacann Facebook leis gur 
suíomh tábhachtach é Éire. Tá infheistíochtaí agus obair 
shuntasach déanta ag Facebook (e.g. Euro 1.5 billiún idir 
2015-2018 in Ionad Sonraí Chluain Aodha), go dtí seo, i 
gcomhthéacs gheilleagar na hÉireann. Tá tuilleadh eolais 
le fáil anseo.

Nuair a bhí cinntí infheistíochta á ndéanamh (lena 
n-áirítear bealaí geografacha agus tabhairt i dtír cáblaí 
fomhuirí), is breithniú tábhachtach é próiseas rialála atá 
sainmhínithe go soiléir, trédhearcach agus intuartha. 
Tá súil againn go n-éireoidh le NMPF é seo a chur i 
gcrích. 
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Cuspóirí
• Éire a bhunú mar cheann scríbe turasóireachta 

inbhuanaithe cósta agus muirí den chéad scoth trí 
fhorbairt inbhuanaithe gníomhaíochtaí agus tionscal 
áineasa cósta agus muirí in Éirinn.

• Tacú le pobail cois cósta trí chur leis na 
gníomhaíochtaí turasóireachta inbhuanaithe muirí 
agus cósta.

• Tacú le comhordú agus cur chun cinn tionscnamh 
turasóireachta uile-oileáin trí chomhoibriú leanúnach 
idir na gníomhaireachtaí turasóireachta ábhartha agus 
Turasóireacht Éireann.

• Limistéir nádúrtha mhuirí agus chósta a chothabháil, 
a bhfuil ról suntasach acu i ndáil le turasóirí agus 
ioncam a mhealladh i dtreo na bpobal cois cósta in 
Éirinn.

• Rochtain leanúnach agus feabhsaithe ar acmhainní 
muirí agus cósta do ghníomhaíochtaí turasóireachta 
agus d’úsáid áineasa.

Beartais Phleanála

Beartas Turasóireachta 1

Ba cheart tacú le tograí atá ag tacú le, ag spreagadh 
nó ag éascú, gníomhaíochtaí turasóireachta agus 
áineasa inbhuanaithe más cuí, go háirithe sa chás 
go gcruthaíonn a leithéid éagsúlú nó úsáid bhreise 
a bheith á baint as áiseanna gaolmhara seachas na 
gnáthphatrúin úsáide.

Beartas Turasóireachta 2

Ní mór go sainaithneofaí na tionchair phoitéinsiúla 
ar thurasóireacht i dtograí. Sa chás go sainaithnítear 
tionchar suntasach ar thurasóireacht ba cheart a léiriú 
conas a dhéanfar na hiarmhairtí diúltacha poitéinsiúla 
ar thurasóireacht i bpobail a íoslaghdú. Ní mór go 
n-áireofaí anseo measúnú ar conas nach bhfuil níos mó 
tionchar diúltach poitéinsiúil ag an tograí ná buntáistí 
poitéinsiúla. 

Beartas Turasóireachta 3

Ba cheart go ndéanfaí iarracht i dtograí le haghaidh 
forbairt turasóireachta áiseanna agus úsáid spáis a 
bharrfheabhsú trí ghlacadh le cur chuige forbartha 
trasearnálach a chuireann gníomhaíochtaí éagsúla san 
áireamh, agus ag an am céanna a íoslaghdaíonn an 
tionchar díobhálach a mheastar a bheidh ag an togra ar 
an timpeallacht nádúrtha.

Príomhthagairtí
• An Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mhuirí

• Creat Náisiúnta Pleanála 

• Daoine, Áit agus Beartas: Forbairt na Turasóireachta 
go dtí 2025; ráiteas beartais bunaithe ar a poitéinseal 
iomlán mar cheann scríbe do thurasóirí ó thar lear a 
bheith á bhaint amach ag Éire

• Tuarascáil Ghrúpa Oibre na Turasóireachta 
Inbhuanaithe

Cúlra agus Comhthéacs
Is tionscal geilleagrach dúchasach fíorthábhachtach in 
Éirinn é turasóireacht a sholáthraíonn ioncam agus poist 
do gach cuid den tír, cathair, tuath agus cósta. D’éirigh 
thar cionn le forbairt an tionscail le deich mbliana 
anuas agus bhí ról an-tábhachtach ag an tionscal seo 
sa téarnamh geilleagrach a tugadh faoi deara i rith 
na tréimhse sin. Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán freagrach as 
beartas Rialtais maidir le turasóireacht in Éirinn. Tá na 
gníomhaireachtaí turasóireachta Fáilte Ireland agus 
Turasóireacht Éireann i gcomhar le gníomhaireachtaí 
Stáit eile, údaráis áitiúla agus an tionscal freagrach as cur 
chun feidhme na bheartais. Is é Fáilte Ireland an tÚdarás 
Náisiúnta Forbartha Turasóireachta agus is é an ról atá 
aige tacú leis an tionscal turasóireachta agus obair a 
dhéanamh chun Éire a chothabháil mar cheann scríbe 

Turasóireacht23

St. Helen’s Bay, Rosslare, Co.Wexford - Íomhá le caoinchead 
ó Brian Duffin
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turasóireachta atá ar ardchaighdeán agus iomaíoch. Is 
comhlacht forordaithe sa phróiseas pleanála é freisin. 
Is comhlacht uile-oileáin é Turasóireacht Éireann atá 
freagrach as margaíocht a dhéanamh ar Éirinn mar 
cheann scríbe turasóireachta, sna margaí thar lear.

Is beartas uile-Rialtais é beartas turasóireachta na 
hÉireann, Daoine, Áit agus Beartas: Forbairt na 
Turasóireachta go dtí 2025 ina leagtar béim ar lántairbhe 
a bhaint as ról easpórtála na turasóireachta, agus ag an 
am céanna na sócmhainní nádúrtha - ár n-oidhreacht 
nádúrtha, thógtha agus chultúrtha - a chosaint. Is 
sócmhainn nádúrtha shuntasach é ár dtimpeallacht 
mhuirí agus chósta i ndáil le turasóireacht. Sonraítear sa 
bheartas gurb é caighdeán ár radharc tíre nádúrtha agus 
timpeallacht fhisiciúil, oidhreacht nádúrtha, agus raon na 
ngníomhaíochtaí atá á soláthar do chuairteoirí, réimsí a 
bhfuil príomhról ag an Stát iontu, trí chaomhnú na nithe 
sin nach féidir a athsholáthar agus forbairt a chuireann 
le heispéireas iomlán an chuairteora. Baineann sé seo le 
go leor den timpeallacht chósta agus muirthimpeallacht 
agus le ceantair uirbeacha agus thuaithe in Éirinn.

Bunaithe ar staitisticí atá foilsithe ag CSO, is léir ó 
fhigiúirí de chuid Fáilte Ireland (an tÚdarás Náisiúnta 
Forbartha Turasóireachta) le haghaidh 2019 go bhfuil ról 
tábhachtach ag turasóireacht i ngeilleagar na hÉireann:

• Tríd is tríd, chruthaigh turasóireacht beagnach €9.5 
billiún don gheilleagar nuair a chuirtear turasóireacht 
intíre agus admhálacha taistil isteach sa tír san 
áireamh.

• Tugadh laghdú beag faoi deara san ioncam ó 
thurasóirí ó thar lear idir 2018 agus 2019 (-0.8%) go 
dtí €5.17bn, ioncam a chruthaigh 9.7 milliún turasóir.  
Bhí an Tuilleamh Airgeadra Eachtraigh a chruthaigh 
turasóirí idirnáisiúnta mórán mar an gcéanna ag 
€7.4bn.

• Bhí an caiteachas ar laethanta saoire in Éirinn cothrom 
le breis is €2.1bn;

• Tríd is tríd, thacaigh turasóireacht le 260,000 duine a 
fhostú sa gheilleagar in 2019

• Measann Fáilte Ireland go gcruthaíonn turasóireacht 
thart ar €2.5 billiún do gheilleagar ár gcontaetha cois 
cósta (lasmuigh de Bhaile Átha Cliath), a chiallaíonn 
go mbaineann suntas ollmhór geilleagrach leis i 
gcomhthéacs na bpobal sna ceantair sin.

Is comhpháirteanna suntasacha den earnáil 
turasóireachta trí chéile iad ceantair chósta, acmhainní 
agus gníomhaíochtaí muirí na hÉireann. Cuireann na 
cáilíochtaí a chuireann le mealltacht réigiúin mar áit 
le cuairt a thabhairt uirthi le mealltacht réigiúin mar 
áit le bheith ag maireachtáil inti, ag obair inti agus ag 
infheistiú inti. Le cois aitheantas a thabhairt do agus 

tacú le comhoibriú traseagraíochtúil chun na gnéithe 
turasóireachta is fiúntaí a shainaithint agus a fhorbairt, 
tarraingítear aird sa bheartas náisiúnta turasóireachta ar 
an tábhacht a bhaineann le caighdeán na háite a dtugann 
cuairteoirí cuairt orthu a chothabháil agus a fheabhsú, trí 
shócmhainní nádúrtha agus cultúrtha a chosaint, agus ag 
an am céanna dul in oiriúint do riachtanais athraitheacha 
cuairteoirí, laistigh de chomhthéacs d’fhorbairt 
inbhuanaithe (a bhfuil páirtithe leasmhara éagsúla 
páirteach ann agus lena mbaineann buntáistí do chách). 

Sampla láidir den chur chuige seo é ‘Bealach an 
Atlantaigh Fhiáin’, a ghlacann le cur chuige náisiúnta agus 
réigiúnach i ndáil le forbairt na turasóireachta agus a 
bhfuil páirtithe leasmhara éagsúla páirteach ann – lena 
n-áirítear na gníomhaireachtaí turasóireachta, údaráis 
áitiúla, an tionscal turasóireachta agus pobail. Trí bheith 
ag obair i gcomhpháirt, is féidir le cuspóirí coitianta 
maidir le turasóireacht, an comhshaol agus an cósta / 
an réimse muirí a chomhlíonadh. Tá branda eispéireas 
turasóireachta ‘Bealach an Atlantaigh Fhiáin’ deartha 
chun aird a tharraingt ar shuíomh uathúil geografach na 
hÉireann feadh an Aigéin Atlantaigh. Trí dheis a thabhairt 
do thurasóirí teacht ar eolas agus ar thuiscint maidir 
leis an gcaoi ar mhúnlaigh an fharraige ár bpobail cois 
cósta, ar ár stíl mhaireachtála agus traidisiúin, is é an 
phríomhaidhm atá leis an mbranda níos mó cuairteoirí 
fós a mhealladh i dtreo chósta na hÉireann agus, níos 
tábhachtaí ná sin fiú, iad a mhealladh chun tréimhse níos 
faide a chaitheamh sa cheantar agus níos mó airgid a 
chaitheamh ann.

I dtéarmaí ceantar cósta agus muirí go sonrach, is léir 
ó thaighde atá déanta ag Fáilte Ireland ar ghnóthaí 
turasóireachta in Éirinn agus ar phatrúin taistil turasóirí 
laistigh d’Éirinn go bhfuil 70% de chuairteoirí ag dul 
chuig ceantair arb ionann iad agus 30% den tír agus go 
bhfuil formhór na gceantar seo suite feadh an chósta.

Is fachtóirí suntasacha iad áilleacht nádúrtha agus 
timpeallacht neamh-mhillte na suíomhanna cois cósta i 
ndáil le turasóirí a mhealladh chuig na ceantair seo. Tá 
cáilíocht an uisce ar ardchaighdeán ag na tránna Brait 
Ghoirm agus Cósta Ghlais, tá na tránna seo sábháilte 
agus tá siad á mbainistiú go héifeachtach agus go cuí lena 
chinntiú go bhfuil an timpeallacht nádúrtha á cosaint. 
Lena chois sin, is nithe is díol spéise do thurasóirí atá ag 
fás iad gníomhaíochtaí cósta agus muirí, spórt uisce agus 
turais mhuirí mar shampla, sna ceantair seo. 

Tugtar léargas sa tábla seo a leanas ar líon na dturasóirí 
ó thar lear a ghlac páirt i slatiascaireacht agus i 
ngníomhaíochtaí uiscebhunaithe eile le blianta beaga 
anuas. I ndáil le seoltóireacht go sonrach, bunaithe ar 
fhigiúirí 3 bliana ar an meán, measann Fáilte Ireland 
(2018) go nglacann thart ar 55,000 turasóir ó thar lear 
páirt i seoltóireacht gach bliain. 

Tábla 11: Turasóirí ó Thar Lear ag Glacadh Páirte i Slatiascaireacht agus i nGníomhaíochtaí Uisce 2015-2019

Turasóirí ó Thar Lear (000) 2015 2016 2017 2018 2019

Slatiascaireacht (gach cineál) 163 131 135 146 98

Gníomhaíochtaí Uisce 129 196 188 218 191
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Maidir leis an margadh turasóireachta intíre, as 5.3 
milliún turas intíre laethanta saoire in 2018, ghlac thart 
ar 1 as 5 (20%) turasóir intíre páirt i spóirt uisce (seachas 
snámh), agus chaith 2% tamall i mbun slatiascaireachta. 

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí 
Ó tharla go mbaineann turasóireacht le hearnáil mhór, 
tá tionchar aici ar ghníomhartha, straitéisí agus beartais 
éagsúla - agus tá tionchar acu sin ar thurasóireacht 
freisin - nithe nach mbaineann go díreach leis an earnáil 
turasóireachta. Cosúil le beartas turasóireachta, is 
tionscnamh uile-Rialtais é beartas mara (agus straitéisí 
agus gníomhartha) freisin. Aithnítear ann an poitéinseal 
atá ag ár saibhreas aigéin cur lenár bhfolláine shóisialta 
agus gheilleagrach trí chéile agus is é an aidhm atá 
leis gníomhartha comhtháite a bhunú i réimsí beartais 
seachtracha, níos ginearálta.

Ní mór go gcuirfí san áireamh i bpleanáil mhuirí an 
tionchar a bheidh ag turasóireacht ar aon bhearta 
forbartha nó rialála agus an poitéinseal a bhaineann le 
tionchar a imirt ar an earnáil. Go minic bíonn costais 
gheilleagracha nach bhfuil chomh feiceálach céanna 
ag baint le forbairt mhuirí nó chósta lena mbaineann 
buntáistí geilleagracha, seachas costais chomhshaoil nó 
shóisialta, ó pheirspictíocht na turasóireachta de, a bhfuil 
níos mó tionchair acu ar na buntáistí sainaitheanta.

Is léir ó shonraí suirbhé a rinne Fáilte Ireland in 2019 gur 
rátáil 91% de thurasóirí ó thar lear “radharc tíre álainn” 
mar ghné thábhachtach nuair a bhíothas ag smaoineamh 
ar laethanta saoire a chaitheamh in Éirinn, gné a bhí níos 
tábhachtaí ná gné ar bith eile. Ina theannta sin, thug 
84% le fios go raibh ár “raon maith de nithe is díol spéise 
nádúrtha” chomh tábhachtach céanna agus thug 82% le 
fios go raibh ár “dtimpeallacht nádúrtha neamh-mhillte” 
tábhachtach. Bhí na rátálacha sástachta a bhí luaite leis 
na gnéithe seo níos airde ná 90% i ngach cás. Bunaithe ar 
pheirspictíocht na pleanála muirí agus na turasóireachta, 
dá réir sin, tá sé tábhachtach go ndéanfaí breithniú cuí ar 
na nithe seo a leanas:

• An gá atá le radhairc de cheantair chósta / mhuirí 
a chinntiú ó bhealaí turasóireachta, conairí siúil / 
rothaíochta agus gormbhealaí. 

• An tábhacht a bhaineann le caighdeán agus méid na 
ngnáthóg mhuirí, tránna san áireamh, a chaomhnú.

• An gá atá lenár n-íomhá mar cheann scríbe glan, glas, 
mar atá sonraithe in Tairbhe a bhaint as Saibhreas ár 
nAigéin, a chaomhnú.

I ndáil le réimsí sonracha comhchoiteanna idir beartas 
turasóireachta agus muirí, tá buntáistí geilleagracha 
agus sóisialta comhpháirteacha ag baint le breis 
comhoibrithe. Seo a leanas cuid de na nithe a d’fhéadfaí 
a bhreithniú agus a mheas go húsáideach trí phleanáil 
mhuirí chomhtháite chun úsáid ár n-acmhainní muirí a 
uasmhéadú:

• Rochtain: D’fhéadfadh go mbeadh rochtain ar an 
gcósta teoranta in a lán ceantar agus le haghaidh 
cúiseanna éagsúla, lena n-áirítear ceisteanna 
a bhaineann le húinéirí talún, árachas, pleanáil 
nó coinbhleacht a mheastar a bhaineann le 
gníomhaíochtaí gnó, et cetera. Bheadh sé cabhrach dá 
mbeadh rochtain ar an gcósta á bhfeabhsú, cibé acu 
trí infheistíocht in infreastruchtúr nua nó feabhsaithe, 
nó trí bhealaí oibre nua, níos solúbtha a bhunú 
ionas gur féidir acmhainní poiblí cosúil le cuanta, 
calafoirt, céanna, muiríní, etc., a roinnt le fiontair 
phríobháideacha. Tá ceist le cur freisin ag áineas muirí 
neamhthurasóireachta i ndáil leis seo. Ba cheart go 
mbreithneofaí mar chuid de phleanáil mhuirí bealaí 
chun rochtain ar an gcósta agus ar an bhfarraige a 
mhéadú, trí thionscnaimh nua agus trí úsáidí nua a 
bhaint as an infreastruchtúr atá ann cheana féin.

• Infreastruchtúr: Tá straitéisí sonracha forbartha 
ag dlínsí eile chun tacú le hinfheistíocht in 
infreastruchtúr cósta agus muirí. Ba cheart é seo a 
bhreithniú i gcomhthéacs na pleanála muirí d’Éirinn.

• Pleanáil agus Ceadúnú: Tacóidh próiseas toilithe mara 
nuashonraithe le nuálaíocht agus le forbairt na 
turasóireachta i gceantair chósta agus mhuirí. Is léir 
go bhfuil muirthimpeallacht shláintiúil atá á cosaint 
ag reachtaíocht agus ag rialachán cuí riachtanach i 
ndáil lenár dtairiscint turasóireachta. Dá ainneoin sin, 
bhainfeadh gnóthaí turasóireachta agus an geilleagar 
áitiúil a dtacaíonn siad leo tairbhe as córas pleanála 
níos comhtháite, chun coinbhleachtaí poitéinsiúla 
le hearnálacha agus le páirtithe leasmhara eile a 
sheachaint, agus as réim pleanála agus ceadúnaithe 
shimplithe freisin.

Feidhmíonn dul chun cinn a rinneadh le déanaí i ndáil 
leis an réim pleanála talún, mar shampla, de na buntáistí 
a bhaineann le cur chuige comhtháite den chineál sin, 
a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm anois i ndáil le pleanáil 
mhuirí. Le blianta beaga anuas, tá Fáilte Ireland ag obair i 
ndlúthchomhar le Ranna Rialtais agus le húdaráis áitiúla 
ar fud na hÉireann chun bainistíocht spásúlachta na 
turasóireachta a chur chun cinn. Chiallaigh an t-athrú ón 
gcur chuige traidisiúnta cuspóirbhunaithe gur fhorbair 
turasóireacht mar úsáid talún – úsáid nach mór a 

Surfers, Co Donegal - Íomhá le caoinchead ó Hannah Sheridan
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bhreithniú agus a phleanáil i gcomhthéacs raon úsáidí 
eile, úsáidí atá in iomaíocht le haghaidh acmhainní, spás 
agus tosaíocht.

Saincheisteanna d’Earnálacha Eile
Tá naisc agus dúbailtí suntasacha idir turasóireacht 
agus go leor earnálacha eile – iompar, forbairt cuain, 
talmhaíocht agus bia mara (dobharshaothrú agus 
iascaigh go háirithe), forbairt tuaithe, fuinneamh in-
athnuaite, agus an timpeallacht, mar shampla. Chuige 
sin, ba cheart tús áite a thabhairt do chomhoibriú 
trasearnálach leanúnach agus feabhsaithe agus beartas 
agus straitéisí comhtháite a rachaidh chun tairbhe do 
chách. Baineann tábhacht ar leith leis seo i gcomhthéacs 
na turasóireachta, ó tharla nach bhfuil go leor de na 
sócmhainní atá ag tacú leis an earnáil seo faoi úinéireacht 
na hearnála, á mbainistiú nó á rialáil ag an earnáil.

Áirítear i measc cuid de na naisc turasóireachta 
le hearnálacha eile atá le breithniú bunaithe ar 
pheirspictíocht pleanála muirí:

• Dobharshaothrú: Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear 
tionchair turasóireachta (lena n-áirítear tionchair 
fhísiúla agus tionchair ar ghnáthóga muirí agus 
cósta, lena n-áirítear tránna) san áireamh i bpróisis 
cheadúnaithe agus i gcinntí a bhaineann le 
dobharshaothrú. D’fhéadfadh go mbeadh sineirgí 
dearfacha ag baint le dobharshaothrú agus le 
turasóireacht, cosúil le tionscnamh ‘Blas an Atlantaigh’ 
BIM, a nascann 21 táirgeoir bia mara Éireannach le 
conair turasóireachta ‘Bealach an Atlantaigh Fhiáin’.  
Ní mór cothromaíocht a chinntiú, áfach, idir na 
buntáistí a bhaineann le dobharshaothrú agus na 
costais a chruthaíonn sé do thurasóireacht, ar deacair 
iad a chainníochtú. 

• Oidhreacht agus sócmhainní cultúrtha: is bealach 
tábhachtach é oidhreacht mhuirí chun táirgí agus cinn 
scríbe turasóireachta a bhrandáil, agus is é ‘Bealach 
an Atlantaigh Fhiáin’ an sampla is soiléire ar fad. Ina 
theannta sin, d’fhéadfaí glacadh le nithe sonracha is 
díol spéise i limistéar na hoidhreachta muirí mar nithe 
is díol spéise do thurasóirí. Dá réir sin, ba cheart do 
bheartais gníomhú chun an oidhreacht seo a chosaint 
a mhéid is indéanta.

• Fuinneamh: Cé go mbaineann tábhacht chriticiúil 
gheilleagrach agus comhshaoil le fuinneamh in-
athnuaite i gcomhthéacs na hÉireann, ní mór tionchar 
an infreastruchtúir ghaolmhair ar thurasóireacht 
i dtéarmaí áineasa agus radharc tíre nádúrtha 
laghdaithe a chur san áireamh i mbeartas pleanála don 
earnáil mhuirí. Ina theannta sin, ní mór an tionchar 
a bheidh ag turasóireacht ar an infreastruchtúr a 
bhaineann le foinsí fuinnimh amach ón gcósta a 
bhreithniú nuair a bhíonn a leithéid sin d’fhorbairtí á 
bpleanáil.

• Iascaireacht: Bíonn go leor idirghníomhaíochtaí 
dearfacha ag an earnáil iascaireachta le turasóireacht, 
lena n-áirítear i dtéarmaí eispéireas barántúil a 
sholáthar do thurasóirí i gcuanta agus i gcalafoirt, 
imeachtaí spéisiúla iascaireachta mara agus táirgí 

bia áitiúla agus imeachtaí ar ardchaighdeán. Chomh 
maith leis sin, is foinse shuntasach caiteachais é 
turasóireacht slatiascaireachta agus tacaíonn sí le 
forbairt in go leor ceantar tuaithe, uirbeach agus 
imeallach ar fud na tíre, agus go minic soláthraítear 
nithe is díol spéise do thurasóirí lasmuigh de na 
príomhshéasúir turasóireachta. Beidh beartas pleanála 
muirí a thacaíonn le hearnáil iascaireachta atá 
inbhuanaithe agus sábháilte don chomhshaol go maith 
le haghaidh turasóireacht.

• Cuanta agus calafoirt: Baineann tábhacht le 
turasóireacht long chrúsála agus gníomhaíochtaí ag 
cuanta / calafoirt i ndáil le turasóireacht agus is féidir 
sineirgí dearfacha a sholáthar le hearnálacha eile 
trí úsáid a bhaint as na háiseanna seo. Ina theannta 
sin, is pointe iontrála tábhachtach do thurasóirí atá 
ag teacht go hÉirinn ar an mbád farantóireachta iad 
cuanta.

• Spórt agus fóillíocht: Is féidir glacadh le go leor 
gníomhaíochtaí spóirt muirí agus cósta agus le 
gníomhaíochtaí fóillíochta, lena n-áirítear gormbhealaí 
agus imeachtaí iomaíocha, mar ghníomhaíochtaí 
turasóireachta agus ba cheart go dtacófaí i mbeartas 
le gníomhaíochtaí nach mbeidh aon tionchair 
dhiúltacha mhíchuí acu ar an muirthimpeallacht.

• Caomhnú an dúlra: Ó tharla go mbraitheann 
turasóireacht ar cháil na hÉireann mar cheann scríbe 
glan agus glas, baineann tábhacht don earnáil le 
cothabháil na muirthimpeallachta. Lena chois sin, 
is comhpháirt den mhargadh in Éirinn atá ag fás 
é turasóireacht dúlra cosúil le héiceathurais agus 
fairtheoireacht míolta móra.

• Fuíolluisce: Ó tharla go mbraitheann turasóireacht ar 
cháil na hÉireann mar cheann scríbe glan agus glas, 
baineann tábhacht le córais éifeachtacha fuíolluisce 
chun an cháil seo a chosaint. D’fhéadfadh go mbeadh 
tionchar ag caighdeán tránna, mar shampla, ar 
thurasóireacht. Ina theannta sin, d’fhéadfadh forbairt 
a bhaineann le turasóireacht cur isteach ar acmhainn 
an chórais fuíolluisce i gceantair cois cósta, pointe a 
threisíonn an gá atá le pleanáil éifeachtach.

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
Aithnítear i mbeartas turasóireachta an tábhacht 
a bhaineann le hearnáil a fhorbairt ar bhealach 
inbhuanaithe, nach bhfuil iarmhairtí diúltacha 
comhshaoil, sóisialta nó geilleagracha luaite leis. Gealladh 
i bPlean Gníomhaíochta Turasóireachta 2019-2021 
Grúpa Oibre a bhunú chun treoirphrionsabail a mholadh 
le haghaidh forbairt na turasóireachta inbhuanaithe 
in Éirinn. I mí na Nollag 2019, ghlac an Rialtas leis 
na hocht dTreoirphrionsabal a mhol Grúpa Oibre na 
Turasóireachta Inbhuanaithe ina tuarascáil. Anuas air sin, 
tugtar gealltanas i Clár reatha an Rialtais maidir le forbairt 
beartas turasóireachta inbhuanaithe, arb í an uaillmhian 
atá leis an mbeartas seo Éire a áireamh i measc 
cheannairí domhanda na gcleachtas turasóireachta 
inbhuanaithe. Tá sé beartaithe tús a chur leis an obair 
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ar an mBeartas Turasóireachta Inbhuanaithe in 2021, 
faoi réir forbairtí ag féachaint do ghéarchéim COVID. Cé 
gur féidir le tionchair ó earnálacha eile dul i bhfeidhm 
ar thurasóireacht, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag 
forbairt turasóireachta ar an gcomhshaol freisin agus tá 
sé seo fíor faoi fhorbairt i gceantair chósta agus mhuirí. 
Ní mór go mbeadh cothromaíocht le tabhairt faoi deara 
i mbeartas pleanála muirí idir forbairt inbhuanaithe 
do thurasóireacht agus cothabháil agus caomhnú an 
chomhshaoil.

Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm le beartas 
turasóireachta, trí Plean Gníomhaíochta Turasóireachta 
2019-2021, inbhuanaitheacht san earnáil a fheabhsú 
trí chuairteoirí a scaipeadh ar fud na tíre ar bhealach 
níos éifeachtaí agus síneadh a chur leis an séasúr 
turasóireachta. Trí na haidhmeanna seo a chomhlíonadh, 
d’fhéadfaí cabhrú leis an earnáil turasóireachta a 
fhorbairt ar bhealach a sheachnaíonn fadhbanna sóisialta 
agus comhshaoil. Trí thurasóirí a scaipeadh ar fud na tíre 
ar bhealach níos éifeachtaí beidh na buntáistí á scaipeadh 
ar bhonn níos leithne ar fud na hearnála. Chomh maith 
leis sin, d’fhéadfadh sé cabhrú le brú tráchta a laghdú sna 
cinn scríbe turasóireachta níos traidisiúnta agus brú ar 
infreastruchtúr sna háiteanna seo a laghdú. Ainneoin go 
bhfuil go leor ceann scríbe traidisiúnta suite cois cósta, 
tá go leor deiseanna ann freisin turasóireacht a fhorbairt 
i gceantair chósta nach bhfuil chomh forbartha céanna. 
Chomh maith leis sin, trí shíneadh a chur leis an séasúr 
turasóireachta is féidir a chinntiú go bhfuil an earnáil níos 
inbhuanaithe ag suíomhanna cois cósta, a mbíonn an 
séasúr turasóireachta iontu sách gearr go ginearálta. 

Cruthaíonn turasóireacht agus fóillíocht deiseanna gnó 
do cheantair cois cósta. Braitheann turasóireacht chósta 
agus mhuirí go mór ar choinníollacha maithe comhshaoil 
agus ar cháilíocht mhaith uisce go háirithe. Má dhéantar 
iad a bhainistiú go cuí agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, 
d’fhéadfadh turasóireacht agus fóillíocht chósta / mhuirí 
táirgí, seirbhísí agus poist inbhuanaithe a sholáthar. Tá go 
leor de na deacrachtaí a bhaineann le hinbhuanaitheacht 
cosúil leis na deacrachtaí atá sainaitheanta cheana 
féin i ndáil le soláthar. Mura ndéantar é a bhainistiú i 
gceart, d’fhéadfadh turasóireacht cois cósta brú breise 
a chur ar fhuíolluisce, truailliú uisce, nó bruscar mara. 
Sna téarmaí is ginearálta, cuimsítear i dtacú le forbairt 
inbhuanaithe na n-earnálacha – lena n-áirítear na gnéithe 
geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil – cur chuige 
comhtháite, comhoibríoch, bunaithe ar chomhpháirtíocht 
i mbeartas agus i gcláir ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil. I 
ndáil le beartas agus infheistíocht, tá sé tábhachtach díriú 
ar na deacrachtaí a eascraíonn ó ilroinnt freagrachtaí 
agus díriú seachas sin ar chur chuige comhtháite i ndáil 
le forbairt beartais, pleanáil, ceadúnú, infheistíocht agus 
rochtain a chinntiú.

I ndáil go sonrach le rochtain i limistéir cois cósta agus 
mhuirí, tá sé riachtanach bogadh i dtreo réiteach agus 
deiseanna farraige-go-talamh agus talamh-go-farraige 
le haghaidh rochtain chomhroinnte, ar bhealach a 
léiríonn conas a éiríonn le saoránaigh agus le cuairteoirí 
na heispéiris seo a rochtain.  Ba cheart go ndíreodh na 
réitigh seo ar phrionsabal chosaint agus athchóiriú ár 

limistéir mhuirí nuair a bhíonn breithniú á dhéanamh ar 
bhainistiú, cothabháil agus athghiniúint na sócmhainní 
reatha – ní infreastruchtúr nua amháin – chun na táirgí 
atá ar fáil faoi láthair a athbheochan agus chun táirgí 
nua a fhorbairt, rud a d’fhéadfadh poist agus ioncam a 
chruthú.

Athrú Aeráide
Mar atá sonraithe sa chaibidil Spóirt agus Fóillíochta, 
beidh impleachtaí an athraithe aeráide le tabhairt faoi 
deara sa tionscal turasóireachta freisin, de bhrí gur 
sócmhainn shuntasach iad acmhainní nádúrtha na 
hÉireann agus nach mór iad a bhainistiú go héifeachtach. 
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag aimsir dhothuartha 
agus stoirmiúil ar ghníomhaíochtaí uiscebhunaithe 
ar ár n-uiscebhealaí intíre agus cósta, agus cuireann 
coinníollacha drochaimsire (REF) isteach ar thurais ar 
bháid chairtfhostaithe chun deis a thabhairt do dhaoine a 
bheith i mbun slatiascaireachta, ag faire ar mhíolta móra 
agus ar éin, ag cadhcáil, ag seoltóireacht, agus ag cúrsáil. 
Tá sé riachtanach, dá réir sin, chun forbairt inbhuanaithe 
na hearnála turasóireachta agus oiriúnú na hearnála 
don athrú aeráide a chinntiú, go mbunaítear straitéisí 
maolaithe agus oiriúnaithe cuí lena chinntiú go mbíonn 
na pobail cois cósta in Éirinn in ann déileáil leis an athrú 
aeráide. Tá príomhról ceannaireachta ag an Rialtas 
Áitiúil i ndáil le hoiriúnú don athrú aeráide. Faoin gCreat 
Náisiúnta um Oiriúnú, tá a straitéis oiriúnaithe féin 
forbartha ag gach údarás áitiúil. Cheadaigh a gComhairlí 
straitéisí oiriúnaithe na n-údarás áitiúil in 2019, agus 
tá a gcur chun feidhme sonraithe mar ghníomh i Plean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019. Tá sainchúram ag 
na hOifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide 
(CAROanna), bunaithe ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide in 2018, chun comhleanúnachas a 
chinntiú idir pleanáil oiriúnaithe áitiúil agus earnála.

An CNPM – Ár dtuairim:

Cónaidhm Thionscal 
Turasóireachta na 
hÉireann

Déanann Cónaidhm Thionscal Turasóireachta 
na hÉireann ionadaíocht ar na príomhleasanna 
turasóireachta ar fud na hÉireann. Tá comhaltaí 
dár gcuid ag obair i ngach earnáil den tionscal 
turasóireachta: aeriompar, muiriompar agus iompar 
ar tír, óstáin agus fáilteachas, músaeim, nithe is díol 
spéise do thurasóirí, eagrú comhdhálacha, cóiríocht 
féinfhreastail agus eagraíochtaí forbartha agus 
poiblíochta turasóireachta. Cuireann Turasóireacht 
Mhuirí agus Chósta go mór le geilleagar na bpobal cósta. 
Cabhróidh réim stuama, chothrom agus thrédhearcach i 
ndáil le Pleanáil Spásúil Mhuirí, bunaithe ar chur chuige 
éiceachórais, le cinntí cothromaithe a dhéanamh maidir 
le forbairt inbhuanaithe, rochtain feabhsaithe ar an 
bhfarraige, agus oidhreacht mhuirí agus sócmhainní 
nádúrtha turasóireachta na hÉireann a chosaint.
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Cuspóirí
• Seirbhísí uisce poiblí agus fuíolluisce a sholáthar 

agus a chothabháil ag tagarmharcanna idirnáisiúnta 
inghlactha, arna bhfíorú trí mhonatóireacht agus 
tuairisciú neamhspleách, trí chóireáil fuíolluisce 
mhéadaithe bunaithe ar na teicnící is fearr atá ar 
fáil, agus béim a leagan, inter alia, ar chomhlíontacht 
iomlán leis an Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce 
Uirbeach agus ceanglais cheadúnaithe fuíolluisce a 
chinntiú.

• Tacú le pobail agus forbairt inbhuanaithe i limistéir 
chósta trí sheirbhísí maithe uisce a sholáthar, anois 
agus amach anseo.

Beartais Phleanála

Beartas Cóireála agus Diúscartha Fuíolluisce 1

Tograí de chuid Uisce Éireann a bhaineann le cóireáil 
agus diúscairt fuíolluisce atá:

i) ag seirbhísiú forbairt shóisialta agus 
gheilleagrach na tíre faoin gCreat Náisiúnta 
Pleanála; 

ii)  ag réiteach fadhbanna comhshaoil ag 
limistéir thosaíochta atá sainaitheanta ag an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;

iii)  ag cabhrú le réadú na gcuspóirí atá luaite sna 
foilseacháin seo a leanas:

• Plean Bainistíochta Abhantraí na hÉireann 2018 – 
2021

• Ráiteas Beartais Seirbhísí Uisce 2018 – 2025

• Treoir Réime um Straitéis Mhuirí 2012 - 2020

ar an gcoinníoll go gcomhlánaíonn siad na cosaintí 
comhshaoil atá le fáil laistigh de na próisis údaraithe 
cuí.

Beartas Cóireála agus Diúscartha Fuíolluisce 2

Níor cheart tograí lena mbaineann an poitéinseal 
tionchar díobhálach a bheith acu ar bhainistíocht 
reatha agus pleanáilte fuíolluisce agus infreastruchtúr 
cóireála sa chás go bhfuil toiliú nó údarú nó léas 
deonaithe nó go bhfuil iarratas foirmiúil déanta ag 
Uisce Éireann ar a leithéid a údarú ach amháin sna 
cásanna seo a leanas:

• tá comhoiriúnacht le saoráidí reatha, údaraithe, 
beartaithe nó eile sainaitheanta i gcomhairliúcháin 
le gníomhaíocht de chuid Uisce Éireann, agus is 
féidir é sin a léiriú go sásúil; 

• is léir go mbaineann tábhacht straitéiseach nó 
náisiúnta leis an togra. 

Más féidir, ba cheart do thograí a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar ghníomhaíochtaí nó ar phleananna 
Uisce Éireann cúrsaí a phlé le hUisce Éireann a luaithe 
agus is féidir. 

Ba cheart comhoiriúnacht a chomhlíonadh, in ord 
tosaíochta, trí: 

a) tionchair dhíobhálacha ar na gníomhaíochtaí sin a 
sheachaint; agus / nó 

b) tionchair a íoslaghdú sa chás nach féidir iad a 
sheachaint; agus / nó 

c) tionchair a mhaolú sa chás nach féidir iad a 
íoslaghdú. 

Príomhthagairtí
• Cáilíocht an Uisce Snámha

• Dobharcheantair EPA

• Tuarascáil EPA maidir le Cáilíocht an Uisce Snámha in 
Éirinn 2019

• Tuarascáil EPA maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach 
in 2018

• Tuarascáil GCC maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach 
in 2019

• Oifig Uisce agus Pobal Údaráis Áitiúil

• Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (MSFD) 

• Creat Náisiúnta Pleanála

• An Treoir maidir le Níotráití

• Ráiteas Beartais Seirbhísí Uisce 2018-2025

• Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach

• Plean Bainistíochta Abhantraí 2018-2021

• Uiscí Sliogiasc

• An Chreat-treoir Uisce

Cóireáil agus Diúscairt 
Fuíolluisce24
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Cúlra agus Comhthéacs
Is é an cuspóir atá le cóireáil fuíolluisce an fuíolluisce a 
ghintear laistigh dár bpobail a bhailiú, fáil réidh leis an 
ábhar truaillithe, agus ansin an t-uisce cóireáilte a chur 
ar ais sa timpeallacht go sábháilte. Gan a leithéid sin 
de chóireáil, bheadh an fuíolluisce a tháirgtear in Éirinn 
mar bhonn lenár n-uiscí a thruailliú agus baol sláinte a 
chruthú. 

Is é Uisce Éireann an fóntas uisce náisiúnta, atá freagrach 
as fuíolluisce uirbeach a bhailiú, a chóireáil agus a 
dhoirteadh. Is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (EPA) rialtóir comhshaoil Uisce Éireann. 
Mura sonraítear a mhalairt, tá an fhaisnéis atá le fáil sa 
chaibidil seo bunaithe ar an tuarascáil is déanaí ó EPA 
faoi Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach in 2019.

Eisíonn agus forfheidhmíonn EPA údaruithe le haghaidh 
doirteadh fuíolluisce. Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais 
rialtóir geilleagrach Uisce Éireann. Áirithíonn sé go 
gcaitear ioncam Uisce Éireann go héifeachtúil agus go 
héifeachtach chun seirbhísí a fheabhsú.

Bailítear breis is billiún lítear d’fhuíolluisce gach lá i 
séaraigh phoiblí na hÉireann agus déantar é a chóireáil 
ag breis is 1,110 ionad cóireála.  Ansin déantar an 
t-eisilteach cóireáilte a chur ar ais sa timpeallacht, 
in aibhneacha, inbhir nó uiscí cósta den chuid is mó. 
Léirítear sa tábla thíos an leibhéal cóireála atá á sholáthar 
don ualach náisiúnta fuíolluisce, sula ndéantar é a chur ar 
ais sa timpeallacht arís.

Figiúr 2: Leibhéal Cóireála an Ualaigh Náisiúnta 
Fuíolluisce

Líon 
cóireálacha

Príomh-
chóireáil

Cóireáil 
thánaisteach

Baint 
cothaitheach

1.4% 1% 67.2% 30.4%

→   Feabhsaíonn cáilíocht an eisiltigh   →

Príomhcheisteanna maidir le Pleanáil 
Mhuirí
Sonraítear i dTreoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach 
an Aontais Eorpaigh na caighdeáin bhunúsacha a 
bhaineann le bailiú, cóireáil agus doirteadh fuíolluisce 
uirbeach ó cheantair mhóra uirbeacha. Príomhchéim 
i ndáil lenár dtimpeallacht a chosaint ó éifeachtaí 
díobhálacha doirteadh fuíolluisce é na caighdeáin atá 
sonraithe sa Treoir a chomhlíonadh.

Tá EPA freagrach as doirteadh fuíolluisce uirbigh a údarú 
agus a rialú. Teastaíonn ceadúnais sa chás go bhfuil 
coibhéis daonra an cheantair uirbigh níos mó ná 500, 
agus teastaíonn teastais údaraithe le haghaidh daonraí 
uirbeacha atá faoin tairseach seo. Áirítear i measc na 
n-údaruithe ceanglas déileáil le comhlíontacht leis an 
Treoir agus, más gá, foráil a dhéanamh le haghaidh 
leibhéil níos airde cóireála chun cuspóir maidir le cáilíocht 
uisce atá sainaitheanta i bPlean Bainistíochta Abhantraí 
a chomhlíonadh nó déileáil le ceanglas a bhaineann le 
reachtaíocht AE.

In 2019, dhearbhaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh gur theip ar Éirinn a hoibleagáidí ar fad faoin 
Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce a chomhlíonadh. 

Greystones Wastewater Treatment Plant, Co. Wicklow - Íomhá le caoinchead ó Veolia Ireland

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040

185

https://www.epa.ie/water/uww/wwater/


Chomh maith leis sin, in 2019, shainaithin EPA gur 
theip ar chóireáil ag 19 gceantar uirbeacha mhóra na 
caighdeáin chóireála éigeantacha atá sonraithe sa Treoir 
a chomhlíonadh.  Gineann an 19 gceantar seo breis is 
leath d’fhuíolluisce uirbeach na hÉireann. I lár 2020, 
shainaithin EPA 35 ceantar mórthimpeall na hÉireann 
inar bailíodh agus inar doirteadh fuíolluisce ar ais sa 
timpeallacht gan é a chóireáil. Mar atá léirithe ar léarscáil 
2 thíos, is suite cois cósta atá formhór na gceantar seo. 

Baineann an figiúr de 35 ceantar a bhfuil séarachas 
neamhchóireáilte á dhoirteadh acu agus an léarscáil 
ghaolmhar le lár 2020.  Cuireadh deireadh le doirteadh 
séarachais neamhchóireáilte ó shráidbhaile Thigh 
Molaige, Co. Chorcaí ag deireadh 2019 nuair a nascadh 
an sráidbhaile le hionad cóireála nua, agus cuireadh 
deireadh le doirteadh séarachais neamhchóireáilte ó 
Chill Ala, Co. Mhaigh Eo ina dhiaidh sin ag deireadh 
2020 i ndiaidh ionad cóireála nua a chríochnú. De réir 
Thuarascáil Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach EPA a foilsíodh 
in 2019, ciallaíonn sé seo go bhfuil an líon ceantar a 
stop ag doirteadh fuíolluisce neamhchóireáilte ó 2014 
cothrom le 16. 

Idirghníomhaíochtaí le Gníomhaíochtaí 
Eile
Glacann Pleanáil Bainistíochta Abhantraí le cur chuige 
comhtháite i ndáil le cosaint, feabhsú agus bainistíocht 
inbhuanaithe na timpeallachta uisce.  Tá an próiseas 
pleanála bunaithe ar thimthriall gníomhaíochta pleanála 
agus athbhreithnithe sé bliana, agus gach sé bliana 
cuirtear plean bainistíochta abhantraí leasaithe i dtoll 
a chéile. Ar an 17 Aibreán 2018, d’fhoilsigh an Rialtas 
Plean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021.

Sonraítear sa Phlean seo na gníomhaíochtaí a chuirfidh 
Éire i bhfeidhm chun cáilíocht an uisce a fheabhsú agus 
stádas ‘maith’ éiceolaíoch a chinntiú i ndobharlaigh 
(aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí cósta) faoi 2027. 
Soláthraítear sa Phlean creat níos comhordaithe chun 
cáilíocht ár n-uiscí a fheabhsú — chun sláinte phoiblí, 
an comhshaol, taitneamhachtaí uisce a chosaint agus 
tionscail a úsáideann go leor uisce a chothabháil, lena 
n-áirítear gnó agraibhia agus turasóireacht, go háirithe 
faoin tuath in Éirinn.

Sonraítear sa Phlean Bainistíochta Abhantraí an cur 
chuige nua a bheidh ag Éirinn chun ár n-uiscí a chosaint 
sa tréimhse idir seo agus 2021.  Tá tús curtha le hobair 
ar an tríú timthriall den Phlean Bainistíochta Abhantraí, 
ina mbeidh sonraí na bpleananna a bhaineann leis an 
tréimhse  idir 2022 agus 2027.

Tá cóireáil fuíolluisce ríthábhachtach chun ár 
n-aibhneacha, lochanna agus uiscí cósta a chosaint. 
D’fhéadfadh go mbeadh éiceachórais uisceacha agus 
sláinte an duine faoi bhagairt nuair nach ndéantar 
fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil ar bhealach 
oiriúnach. Is é fuíolluisce ceann de na príomhbhrúnna ar 
cháilíocht an uisce in Éirinn.

Sainaithnítear i dTuarascáil EPA maidir le Cóireáil 
Fuíolluisce Uirbeach in Éirinn 2019 na trí uisce snámha 
ina raibh doirteadh fuíolluisce ó oibreacha fuíolluisce 
phoiblí ag cur le cáilíocht íseal uiscí snámha in 2019. Tá 
eolas maidir leis na ceantair sin le fáil sa tábla thíos:

Tábla 12: Uiscí snámha a raibh doirteadh fuíolluisce ó 
oibreacha fuíolluisce phoiblí ag cur le cáilíocht íseal uiscí 
snámha iontu in 2019

Contae Ceantar Uirbeach Uisce Snámha

Baile 
Átha 
Cliath

Cathair Bhaile Átha 
Cliath (córas bailithe 
na Rinne)

Trá Mhuirfean

Gaillimh An Clochán Trá an Chlocháin

Gaillimh Comhairle Cathrach 
na Gaillimhe

Trá Bhaile an 
Locháin

Sa chás go gcuirtear in iúl go bhfuil uiscí snámha ar 
chaighdeán íseal ciallaíonn sé go bhfuil riosca de 
thruailliú tréimhsiúil ann, mar aon leis an bpoitéinseal 
a bheith mar bhonn le tinneas cosúil le gríos cnis agus 
tinneas boilg i measc snámhaithe agus úsáideoirí áineasa 
eile.

Cé go mbíonn fuíolluisce mar bhonn le ceantair a 
thruailliú ó am go ham, tríd is tríd, tá cáilíocht uisce 
snámha na hÉireann an-mhaith, agus tá na caighdeáin 
bhunúsacha á gcomhlíonadh ag 95% de na huiscí (2019). 
Tá an poitéinseal ag fuíolluisce a dhoirtear i roinnt 
ceantar cósta sliogéisc scagbheathaithe cosúil le hoisrí, 
diúilicíní, ruacain agus breallaigh a éilliú. Is riosca sláinte 
é sliogéisc éillithe a ithe, agus d’fhéadfadh go mbeadh a 
leithéid mar bhonn le hurlacan, masmas agus buinneach. 

I gceantair áirithe tá sé riachtanach fuíolluisce a 
dhífhabhtú i rith an phróisis chóireála, chun gnáthóga 
sliogéisc a chosaint in aice le pointí doirte eisiltigh. Go 
hiondúil déantar dífhabhtú trí úsáid a bhaint as lampaí 
ultraivialait (UV), a mharaíonn nó a dhíghníomhaíonn 
formhór na bhfrídíní agus na víreas san fhuíolluisce.

Ní mór d’Uisce Éireann measúnú a dhéanamh ar cibé 
acu atá nó nach bhfuil an doirteadh ag cur isteach 
ar uiscí sliogéisc sainaitheanta. Déanann EPA anailís 
ar thorthaí na measúnuithe seo chun na réimsí ina 
bhfuil gá le dífhabhtú, nó feabhsuithe cóireála eile a 
shainaithint, chun na huiscí seo a chosaint. Tá 64 ceantar 
sainaitheanta mar uiscí sliogéisc ag Éirinn. Níl gá le 
measúnuithe, nó níor aimsíodh aon tionchar díobhálach ó 
fhuíolluisce ag 35 uisce sliogéisc i measúnuithe. 

In 2019, chuir Uisce Éireann measúnuithe i gcrích le 
haghaidh Bá Dhún na nGall, Bá Dhroim Chliabh agus 
An Caoláire Rua agus aimsíodh nach mór doirteadh 
fuíolluisce a fheabhsú chun na huiscí sliogéisc seo a 
chosaint. Ní mór do Uisce Éireann measúnuithe a chur 
i gcrích ag an 26 uisce sliogéisc eile lena fháil amach 
cibé acu atá nó nach bhfuil fuíolluisce ag cur isteach ar 
na ceantair seo. Beidh torthaí na measúnuithe seo mar 
bhonn leis an ngá atá le feabhsuithe cóireála. Sa chás go 
dtarlaíonn tionchair dhíobhálacha, ba cheart an pobal 
a chur ar an eolas maidir le haon truailliú poitéinsiúil in 
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uiscí sliogiasc. I láthair na huaire, téitear i gcomhairle 
le Uisce Éireann i rith an phróisis cheadúnaithe 
dobharshaothraithe. Chun bun eolais a sholáthar le 
haghaidh cinntí ceadúnaithe, soláthraíonn Uisce Éireann 
eolas maidir le suíomh an doirte ó chórais bailithe 
fuíolluisce bardasach laistigh de 10km ó cheadúnas 
dobharshaothraithe beartaithe.  

Saincheisteanna maidir le 
hInbhuanaitheacht
D’fhoilsigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, Plean Bainistíochta Abhantraí na hÉireann 
2018-2021 i mí Aibreáin 2018. Is é an príomhchuspóir 
atá leis go mbeadh an timthriall pleanála abhantraí mar 
bhonn le comhlíontacht leis an gCreat-treoir Uisce agus 
leis an Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbeach agus 
go mbeifí ag cur le feabhsú agus cosaint uiscí d’fhonn 
cloí leis na cuspóirí maidir le cáilíocht uisce atá bunaithe 
sa Phlean. Áirítear anseo déileáil le doirteadh fuíolluisce 
agus sceitheadh sa chás go bhfuil limistéir chosanta (i.e. 
uiscí snámha ainmnithe, uiscí sliogiasc agus láithreáin 
diúilicíní péarla fionnuisce) nó uiscí stádas ard i mbaol 
mar gheall ar bhrú ó fhuíolluisce uirbeach.

Tá mionsonraí na n-uasghráduithe beartaithe ar ionaid 
chóireála fuíolluisce idir seo agus 2021 sonraithe in 
Aguisín 1 de Phlean Bainistíochta Abhantraí 2018-2021.

Sonraítear an méid seo a leanas i gcuspóir 60 den 
Bheartas Náisiúnta Pleanála sa Chreat Náisiúnta Pleanála 
‘’Déanfar bainistíocht inbhuanaithe ar cháilíocht ár 
n-acmhainní uisce chun tacú le straitéis fáis le haghaidh 
Éire 2040 agus sochaí shláintiúil agus an straitéis sin 
a chur i bhfeidhm”. Dá réir sin, ba cheart go ndéanfaí 
cuntas le haghaidh agus freastal ar fhás daonra idir 
seo agus 2040 i bpleananna nó tograí le haghaidh 
bainistíocht fuíolluisce.

An CNPM – Ár dtuairim:

Uisce Éireann
Tá Uisce Éireann, fóntas náisiúnta uisce na hÉireann, 
freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthar 
ar fud na tíre. Tá Uisce Éireann tiomanta do sheirbhísí 
inbhuanaithe fuíolluisce a sholáthar ina líonra de chórais 
bailithe fuíolluisce uirbeach agus ionad cóireála, agus 
ag an am céanna a chinntiú go bhfuil an timpeallacht 
á cosaint ó thionchair doirte fuíolluisce. Tá NMPF, a 
shruthlíníonn na próisis bainistíocht forbartha, agus a 
ailíníonn leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an 
bPlean Bainistíocht Abhantraí, riachtanach lena chinntiú 
gur féidir le Uisce Éireann tacú le pobail agus le forbairt 
inbhuanaithe i gceantair cois cósta trí sheirbhísí maithe 
fuíolluisce a sholáthar anois agus amach anseo.
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Cur chun feidhme
Beidh rath NMPF ag brath ar a chur chun feidhme 
éifeachtach. Tríd an bPlean seo a fhorbairt, mar aon 
le MPPS agus Bille MAP, tá príomhbhéim á leagan ar 
shocruithe láidre cur chun feidhme. Cuimsítear anseo 
soiléire maidir leis an mbonn reachtúil a bhaineann le 
pleanáil chun cinn mhuirí, na comhlachtaí atá freagrach 
as an bPlean a chur chun feidhme, a gcuid freagrachtaí 
i ndáil le cur chun feidhme, conas a idirghníomhaíonn 
an Plean le pleananna straitéiseacha eile atá bunaithe 
(lena n-áirítear an Creat Náisiúnta Pleanála, an Plean 
Forbartha Náisiúnta, Straitéisí Réigiúnacha Sóisialta 
agus Geilleagracha agus Pleananna Forbartha Contae), a 
dhéanann monatóireacht ar chur chun feidhme an Phlean 
agus ar an méid a tharlaíonn mura gcuireann Comhlacht 
Poiblí an Plean chun feidhme mar ba cheart.

Bonn Reachtach
Tá ról lárnach ag foghlaim ó thaithí sa Chreat Náisiúnta 
Pleanála, tacaíocht reachtach, agus tacaíocht ó 
thiomantas polaitiúil agus institiúideach níos leithne, 
i ndáil lena chinntiú go mbeidh tionchar ag NMPF ar 
bheartas poiblí ar fud an Rialtais.

Dé réir na moltaí atá déanta i dtuarascáil 
chríochnaitheach Bhinse Mahon a foilsíodh in 2012, tá 

próiseas reachtúil chun an Creat Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí a fhorbairt agus a chur chun feidhme bunaithe 
faoi Chuid 5 de Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 
2018

Déanann an reachtaíocht seo Rialacháin an Aontais 
Eorpaigh (An Creat le haghaidh Pleanáil Spásúlachta 
Muirí (MSP)) 2016 a aisghairm agus tagann sí ina n-ionad, 
a thrasuí Treoir MSP go dlí náisiúnta ag an tús. Déantar 
foráil le haghaidh ceithre phríomhchuspóir i bhforálacha 
2018:

• Trasuí Threoir MSP ar bhonn reachtach príomha;

• Bunú socruithe foirmiúla le haghaidh an phróisis 
pleanála muirí lena n-áirítear rialachas, rannpháirtíocht 
phoiblí, athbhreithniú agus rannpháirtíocht an 
Oireachtais, lena chinntiú go bhfuil na próisis atá mar 
bhonn lena chinntiú go bhfuil dhá phlean spásúlachta 
fhadbhreathnaitheacha fhadtéarmacha na hÉireann, 
plean muirí agus plean talún, comhsheasmhach agus 
ailínithe go hiomlán;

• Foráil reachtúil nach mór do gach Comhlacht 
Reachtúil ag a bhfuil ról i mbeartais, pleananna nó 
cláir atá ábhartha do limistéar muirí a dhéanamh, nó 
ag a bhfuil ról i ngníomhaíocht rialála nó forbairt sa 
limistéar muirí tacú le cuspóirí NMPF agus iad a chur 
chun feidhme. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, nuair 

Cur Chun Feidhme agus 
Monatóireacht25

Marine Institute Research vessel ‘Celtic Voyager' - Íomhá le caoinchead ó David Brannigan/Oceansport
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a bhíonn beartas nó plean á dhéanamh don earnáil 
mhuirí, nó nuair a bhíonn measúnú nó cinneadh á 
dhéanamh maidir le hiarratas ar léas, ceadúnas nó 
toiliú, go bhfuil dualgas reachtúil ar Chomhlacht Poiblí 
comhsheasmhacht le cuspóirí an Chreata Náisiúnta 
um Pleanáil Mhuirí a chinntiú;

• Beidh cumhacht ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta a threorú do Chomhlacht Poiblí 
bearta a ghlacadh chun comhlíontacht leis an bPlean a 
chur chun feidhme nó a chinntiú.

Déanfar na forálacha seo a chomhdhlúthú i mBille 
MAP 2021 chun foráil a dhéanamh le haghaidh trí 
chomhpháirt de chóras pleanála muirí comhtháite - 
pleanáil chun cinn muirí, bainistíocht forbartha mara 
agus forfheidhmiú pleanála muirí - i bpíosa aonair de 
reachtaíocht pleanála muirí.

Cé atá freagrach as cur chun feidhme 
NMPF?
Mar atá sonraithe thuas, tá dualgas reachtúil ar gach 
Comhlacht Poiblí ag a bhfuil ról i bhforbairt beartas, 
pleananna nó clár atá ábhartha don limistéar muirí, 
nó ag a bhfuil ról i ngníomhaíocht nó i bhforbairt sa 
limistéar muirí a rialú, tacú le cuspóirí agus beartais 
NMPF agus iad a chur chun feidhme nuair a ghlactar 
leo. Áirítear anseo, mar shampla, gach Roinn Rialtais 
ag a bhfuil freagrachtaí muirí, An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil, Foras na Mara, údaráis áitiúla, 
Coimisinéirí Soilse na hÉireann, An tÚdarás um Chosaint 
Iascaigh Mhara, An Bord Achomhairc um Cheadúnais 
Dobharshaothraithe, agus An Bord Pleanála.

I gcleachtas, ciallaíonn sé, mar shampla, nuair a 
bhíonn measúnú agus cinneadh á dhéanamh maidir 
le haon iarratas ar léas, ceadúnas nó toiliú, nach mór 
do Chomhlacht Poiblí comhsheasmhacht le cuspóirí 
NMPF a chinntiú. Chomh maith leis sin, ciallaíonn sé sa 
chás go bhfuil togra nó plean beartais nua á bhunú ag 
Comhlacht Poiblí (e.g. plean gníomhaíochta earnálach 
muirí) nach mór go gcabhródh an doiciméad beartais sin 
le gnóthachtáil chuspóirí agus bheartais NMPF freisin.

Idirghníomhaíocht le Pleananna agus 
Próisis Straitéiseacha Eile
I gCaibidil 2 sonraítear sa rannóg dar teideal “Nasc 
leis an gCreat Pleanála Talún agus leis an gCreat 
Náisiúnta Pleanála” conas a idirghníomhaíonn NMPF 
le pleananna cur chun cinn talún ag leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus contae. Sna caibidlí a bhaineann le 
Beartais Phleanála Muirí Uileghabhálacha agus Beartais 
Phleanála Earnálacha Muirí, soláthraítear tagairtí agus 
comharthaíocht fhorleathan maidir le conas ba cheart 
NMPF a chur chun feidhme, cé a bheidh freagrach as 
cur chun feidhme agus conas a idirghníomhaíonn sé le 
pleananna, beartais agus próisis bainistíochta forbartha 
straitéiseacha eile. Chomh maith leis sin, tá eolas le fáil in 
Aguisín F maidir le gníomhartha tacúla atá á ndéanamh 
comhthreomhar le cur chun feidhme chuspóirí agus 
bheartais mhuirí (gealltanas treoirlínte reachtúla pleanála 

muirí maidir le saincheisteanna sonracha pleanála muirí a 
ullmhú, mar shampla).

Cé a dhéanfaidh monatóireacht ar 
chur chun feidhme NMPF, agus céard a 
tharlóidh mura gcuireann Comhlacht 
Poiblí an plean chun feidhme mar ba 
cheart?
Mar atá sonraithe thuas, faoin reachtaíocht reatha (agus 
le cur i bhfeidhm trí Bhille MAP), tá cumhachtaí sonracha 
ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
chun Comhlacht Poiblí a threorú chun glacadh le bearta 
atá le cur chun feidhme ar mhaithe le comhlíontacht leis 
an bplean a chinntiú. I gcleachtas, ceanglóidh sé seo nuair 
a bheidh an plean críochnaithe bunaithe, go ndéanfaidh 
an Roinn foráil le haghaidh ról leanúnach monatóireachta 
chun measúnú a dhéanamh ar ghníomhartha iomchuí 
Comhlachtaí Poiblí (e.g. forbairt pleananna agus beartas 
nua, feidhmeanna cinnteoireachta) agus, más gá, a 
cheangal go gcuirfí bearta i gcrích chun comhlíonadh 
a chinntiú. Ba cheart go mbeadh NMPF á chur chun 
feidhme i dteannta le ceanglais faoin reachtaíocht 
reatha lena n-áirítear tabhairt faoi aon mheasúnuithe 
riachtanacha timpeallachta cosúil le Measúnachtaí 
Straitéiseacha Timpeallachta (MSA), Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (EIA) agus Measúnú Cuí (AA) de 
réir mar is cuí.

Beidh ról lárnach ag na socruithe thuas i ndáil le cur chun 
feidhme rathúil an phlean ach ní mór tacú leo freisin 
trí shocruithe oiriúnacha trasearnála riaracháin agus 
rialachais.

Mar atá sonraithe i gCaibidil 1.0, tá Grúpa Idir-rannach 
Ardleibhéil agus grúpa Comhairleach Páirtithe Leasmhara 
seachtrach bunaithe chun tacú le forbairt NMPF. 
Moltar go ndéanfaí na grúpa seo a athshainiú – roimh 
bhailchríoch a chur ar NMPF – ionas gur comhlachtaí 
forfheidhmiúcháin iad lena chinntiú go luaitear tiomantas 
ardleibhéil le NMPF agus a phríomhthograí, lena 
n-áirítear gnéithe buiséadacha agus infheistíochta, agus 
go bhfuil dóthain dul chun cinn á dhéanamh ina leith, dá 
réir sin, lena n-áirítear monatóireacht leanúnach chun dul 
chun cinn agus fócas a thomhas.

Monatóireacht
Sonraítear an méid seo a leanas in Alt 70 de Chuid 5 de 
Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018:

(2) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 6 bliana 
i ndiaidh fhoilsiú an Chreata Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí is déanaí, athbhreithniú air agus, i ndiaidh na 
hathbhreithnithe a chur i gcrích—

a)  ullmhóidh agus foilseoidh sé de réir na Coda seo 
agus na Treorach Creat Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí nua ag teacht in ionad an Chreata Náisiúnta 
um Pleanáil Mhuirí céadluaite, nó

b)  in imthosca ina gcinneann sé nó sí gan Creat 
Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí nua a ullmhú agus 
a fhoilsiú, ráiteas a ullmhú agus a fhoilsiú ina 
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sonraítear na cúiseanna gur chinn sé nó sí gan a 
leithéid a dhéanamh.

Beidh an t-athbhreithniú riachtanach bunaithe ar Chur 
Chuige Monatóireachta NMPF a bhainfidh tairbhe as 
dea-chleachtas gaolmhar in Éirinn agus i ndlínsí eile. 
Beidh maoirseacht á déanamh ag DHLGH ar Chur Chuige 
Monatóireachta NMPF, trí bheith ag obair le Foras na 
Mara, i ndiaidh NMPF a fhoilsiú.

Scrúdóidh Cur Chuige Monatóireachta NMPF 
feidhmíocht NMPF le himeacht ama. Forbrófar 
modheolaíocht chun conas atá cuspóirí agus beartais an 
phlean á gcur chun feidhme a thomhas. Breithneofar na 
nithe seo a leanas:

• Próiseas – Cur chun feidhme NMPF a mheas. Is é an 
príomhchuspóir atá leis seo cinneadh a dhéanamh 
maidir le conas atá cuspóirí agus beartais NMPF 
á gcur i bhfeidhm. Mura bhfuil NMPF in úsáid ní 
thabharfar an poitéinseal a bhaineann le héifeacht 
a thabhairt do chuspóirí agus do bheartais chun 
beochta. Má thuigtear é seo cabhraítear chun 
tuairimí maidir leis na céimeanna forfheidhmiúcháin 
atá riachtanach chun torthaí a bhfuiltear ag súil leo 
a chomhlíonadh. Is féidir le monatóireacht próisis, 
i measc rudaí eile, cabhrú le hidirghabhálacha 
poitéinsiúla a shainaithint chun tacú le cur chun 
feidhme NMPF.

• Toradh – Measúnú ar dhul chun cinn i ndáil le cuspóirí 
agus éifeachtacht na mbeartas ábhartha.

• Comhthéacs - athruithe sa chomhthéacs ina 
bhfuil NMPF á chur chun feidhme. D’fhéadfadh 
go mbeadh tionchar ag athruithe sa chomhthéacs 
a tharlaíonn i ndiaidh fhoilsiú NMPF ar cé chomh 

hábhartha is atá gach cuid nó codanna de NMPF. Dá 
réir sin, d’fhéadfadh tuiscint ar athrú comhthéacs 
cabhrú le cinneadh a dhéanamh maidir leis na 
nuashonruithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil má 
tá nuashonruithe ag teastáil. Chomh maith leis sin, 
cabhraíonn monatóireacht ar chomhthéacs le torthaí 
na monatóireachta ar phróiseas agus ar thorthaí a 
thuiscint. 

Bunaithe ar an bhfaisnéis a aimsítear mar thoradh ar 
an obair mhonatóireachta seo, bunófar léargas iomlán i 
dtéarmaí conas atá NMPF in úsáid agus cibé acu atá nó 
nach bhfuil sé ag feidhmiú ar a bhíothas ag súil leis. 

Chomh maith leis sin, breithneoidh Cur Chuige 
Monatóireachta NMPF an próiseas a úsáideadh chun 
NMPF a fhorbairt.  D’fhéadfadh gurb éard a bheadh 
i gceist sa mheastóireacht seo iniúchadh foirmiúil nó 
athbhreithniú nach bhfuil chomh foirmiúil sin i gcomhar 
le páirtithe leasmhara. Féadfar torthaí na meastóireachta 
seo a úsáid chun oiriúnuithe ar phróisis forbartha NMPF 
amach anseo a dhéanamh ar mhaithe le caighdeáin 
uaillmhianacha a chomhlíonadh nó tosaíochtaí a athrú. 
Beidh meastóireacht ar phróiseas forbartha NMPF 
bunaithe ar dhea-chleachtas i ndlínsí eile.

Bunófar Cur Chuige Monatóireachta NMPF i ndiaidh 
NMPF a fhorbairt mar atá sonraithe i gCuid 5 d’Acht 
um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018. Beidh 
páirtithe leasmhara páirteach i bhforbairt Chur Chuige 
Monatóireachta NMPF. Beidh Grúpa Comhairleach 
Páirtithe Leasmhara NMPF agus comhlachtaí eile 
páirteach i bprionsabail an Chuir Chuige Monatóireachta 
a chomhaontú e.g. amlíne chun bonnlíne agus minicíocht 
a shonraí le haghaidh bhailiú na sonraí monatóireachta. 

Coast of Clare - Íomhá le caoinchead ó Michael Horan
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Nuair a bheidh na prionsabail comhaontaithe, bunófar 
táscairí monatóireachta oiriúnacha. 

Cinnfear minicíocht an tuairiscithe mar thoradh ar Chur 
Chuige Monatóireachta NMPF bunaithe ar cheanglais 
nuashonraithe NMPF sainaitheanta ag DHLGH agus 
ag na timthriallta bailithe sonraí a bhaineann le táscairí 
sainaitheanta.

Le cois cuntas a dhéanamh ar chur chun feidhme 
NMPF, cuimseofar sa Chur Chuige Monatóireachta 
monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí comhshaoil chur 
chun feidhme an phlean. Ceanglaíonn Airteagal 9 Treoir 
SEA (Treoir 2001/42/CE) go gcuimsítear faisnéis maidir 
le monatóireachtaí éifeachtaí comhshaoil mar chuid den 
chinneadh i Ráiteas SEA.

Foráiltear in Airteagal 10 de Threoir SEA le haghaidh 
breis faisnéise maidir le nádúr na monatóireachta a 
cheanglaítear agus sonraítear an méid seo a leanas:

1.  Déanfaidh Ballstáit monatóireacht ar éifeachtaí 
suntasacha comhshaoil chur chun feidhme na 
bpleananna agus na gclár chun, inter alia, aon 
éifeachtaí díobhálacha nach raibh súil leo a 
shainaithint go luath sa phróiseas, agus a bheith in 
ann tabhairt faoi ghníomhartha leigheasta cuí.

2.  D’fhonn mír 1 a chomhlíonadh, d’fhéadfaí úsáid 
a bhaint as socruithe monatóireachta reatha más 
cuí, agus é mar aidhm dúbailt monatóireachta a 
sheachaint.

Mar chuid d’fhorbairt Chur Chuige Monatóireachta 
NMPF trí chéile, comhtháthófar ceanglais 
mhonatóireachta SEA leis an monatóireacht a dhéanfar 
ar chuspóirí agus ar bheartais NMPF más cuí.

Tá fianaise le fáil sa chur chuige monatóireachta 
comhshaoil beartaithe atá curtha i láthair sa Ráiteas 
SEA ar na saincheisteanna comhshaoil sainaitheanta 
trí na próisis measúnaithe comhshaoil agus tugadh aird 
iontu ar aiseolas ó pháirtithe leasmhara a fuarthas i 
rith an chomhairliúcháin reachtúil.  Beidh siad seo agus 
aon táscairí eile bunaithe i ndáil le monatóireacht SEA 
faoi réir athbhreithniú bliantúil chun léargas a thabhairt 
ar an gcomhthéacs monatóireachta níos ginearálta 
(infhaighteacht sonraí, leanúnachas na gníomhaíochta 
monatóireachta gaolmhar atá curtha i gcrích ag 
comhlachtaí le DHLGH etc.). 

Sonraítear sa Treoir maidir le Pleanáil Spásúlachta 
Muirí go mbeidh aird á tabhairt i PSM, lena n-áirítear 
monatóireacht agus cur chun feidhme, ar an eolas is fearr 
atá ar fáil. Ag glacadh leis go bhfuil cláir mhonatóireachta 
ar siúl faoi láthair atá ábhartha do limistéar muirí na 
hÉireann, bainfidh Cur Chuige Monatóireachta NMPF 
an úsáid is fearr agus is féidir as na sásraí atá ar fáil; 
comhtháthófar na sonraí agus an fhaisnéis is fearr atá 
ar fáil úsáidte i ndáil leis an Treoir Réime um Straitéis 
Mhuirí  más cuí, mar shampla. Tá infreastruchtúr sonraí 
náisiúnta bunaithe ag Foras na Mara chun tacair sonraí 
a chomhtháthú agus iad a chur ar fáil le hathúsáid mar 
fhreagairt do riachtanais tiománaithe beartais éagsúla. 

Déanfaidh Cur Chuige Monatóireachta NMPF iarracht 
freisin bearnaí sonraí a shainaithint agus freagairt dóibh, 
bearnaí a bhaineann le táscairí NMPF agus / nó SEA más 
féidir.

An CNPM – Ár dtuairim:

An Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Tuigeann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta go mbeidh ról lárnach ag Cur Chun 
Feidhme agus ag Monatóireacht i rath NMPF. Bhí ról 
lárnach ag comhoibriú idir Ranna Rialtais, Comhlachtaí 
agus Gníomhaireachtaí Stáit Mara, An Grúpa Comhairle 
um Pleanáil Spásúlachta Muirí, páirtithe leasmhara san 
earnáil Mhuirí trí chéile agus níos tábhachtaí fós, ag an 
bpobal, i gcur i gcrích an NMPF seo, a fheidhmeoidh 
mar phríomhuirlis chinnteoireachta le haghaidh údarás 
rialála as seo go ceann 20 bliain. Táimid ag súil le 
leanúint leis an gcomhoibriú le gach Páirtí Leasmhar 
Muirí de réir mar a chuirtear NMPF i bhfeidhm agus 
mar a leantar le céimeanna Cur Chun Feidhme agus 
Monatóireachta NMPF. 
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Aguisín A: Comhlachtaí Poiblí a 
bhfuil Freagrachtaí Mara acu

Ranna/Gníomhaireachtaí Freagrachtaí Feidhmiúla

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

• Bord Bia

• Foras na Mara (MI)

• Bord Iascaigh Mhara (BIM)

• An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA)

• An Bord Achomhairc um Cheadúnais 
Dobharshaothraithe (ALAB)

• Beartas comhtháite mara

• Beartas agus Bainistíocht Iascaigh Mhara

• Calafoirt Iascaigh

• Ceadúnú Dobharshaothraithe

• Forbairt bia mara

• Sábháilteacht bia mara/sláinte iasc

• Taighde agus forbairt mara

• Rannpháirtíocht MI in MSP

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán

• Turasóireacht agus Spórt

• Fáilte Ireland

• Turasóireacht Éireann

• Spórt Éireann

• Forbairt náisiúnta turasóireachta (lena n-áirítear 
turasóireacht Mhuirí agus chósta agus áineasa)

• Margaíocht a dhéanamh ar Éirinn thar lear

• Forbairt inbhuanaithe spórt iomaíoch agus áineasa 
in Éirinn

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

• EPA

• An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER)

• Fuinneamh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

• Eirgrid

• Líonraí Gáis Éireann

• An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA)

• Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI)

• Iascach Intíre Éireann (IFI)

• Gníomhaireacht na Lochanna

• Athrú aeráide 

• Taiscéalaíocht agus forbairt peitriliam

• Fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta 

• Stóráil gáis amach ón gcósta 

• Stoic náisiúnta ola 

• Idirnascairí fuinnimh (leictreachas/gás)

• Cáblaí teileachumarsáide idirnáisiúnta 

• Prótacal maidir le Scaoileadh agus Aistriú Truailleán

An Roinn Cosanta

Óglaigh na hÉireann

• An tSeirbhís Chabhlaigh 

• An tAerchór

• An tArm

• Ní bhaineann Treoir MSP le gníomhaíochtaí “arb 
é an t-aon chuspóir atá leo cosaint nó slándáil 
náisiúnta”. Soláthraíonn an tSeirbhís Chabhlaigh 
agus an tAerchór seirbhísí cosanta iascaigh do 
DAFM/SFPA, áfach, agus chun críocha pleanála 
spásúlachta muirí ní mór cuntas a dhéanamh de na 
raonta lámhaigh muirí ag Baile Mhic Gormáin.

• Cosaint iascaigh

• Raonta lámhaigh muirí (Baile Mhic Gormáin)
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Ranna/Gníomhaireachtaí Freagrachtaí Feidhmiúla

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

• An Bord Pleanála

• Údaráis Áitiúla Cósta

• Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA) 

• Sábháilteacht Uisce Éireann

• Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSI)

• Údarás na Gaeltachta

• An Chomhairle Oidhreachta

• An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

• An tÚdarás Clárúcháin Maoine

• Pleanáil spásúlachta muirí (MSP)

• Muirthimpeallacht / MSFD

• Uiscí sliogiasc

• Limistéir chosanta muirí (MPAanna)

• Dreideáil / Dumpáil san Fharraige

• Cáilíocht an uisce snámha

• Forbairt inbhuanaithe

• Pleanáil talún

• Toiliú imeall trá

• Seirbhísí uisce 

• Sábháilteacht uisce

• Caomhnú an dúlra – Láithreáin Eorpacha

• Bithéagsúlacht

• Tírdhreach

• Seandálaíocht faoi uisce

• Séadchomharthaí/báid bhriste náisiúnta

• Státurraithe Clárlann na Talún

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

• Oifigí Fiontair Áitiúil

• Fiontraíocht Éireann

• IDA Ireland

• Fondúireacht Eolaíochta Éireann

• InterTradeIreland

• Microfinance Ireland

• Riachtanais Scileanna sa Todhchaí – An Earnáil 
Mhuirí

• Taighde, forbairt agus nuálaíocht – An Earnáil 
Mhuirí

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe • Tionscadal Éireann 2040

Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) • Maoin / Imeall Trá Stáit

• Cosaint an chósta

• Cosaint ar thuilte

An Roinn Iompair

• Cuideachtaí Poirt

• Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO)

• Garda Cósta na hÉireann

• Oifig na Suirbhéireachta Mara (MSO)

• Iompar

• Beartas Náisiúnta Cuanta Beartas loingseoireachta

• Sábháilteacht mhuirí

• Fógraí Muirí

• Sábháilteacht loingseoireachta 

• Seirbhísí Freagartha Éigeandála agus beartas um 
chosc Truailliú Mara 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha • Limistéir mhuirí an Stáit a mharcáil (uiscí 
inmheánacha, farraigí teorann, EEZ etc.) agus 
teorainneacha mara le stáit in aice láimhe a 
mharcáil faoi Acht Iascaigh Mhara agus Dlínse 
Muirí 2006

194

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040
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Aguisín B: Comhaltaí Ghrúpa 
Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara

Colún Earnáil Eagraíocht

Earnáil Phoiblí Údarás Inniúil An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta

Pleanáil An Bord Pleanála

Fuinneamh – Athnuaiteáin Fuinneamh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

Taighde agus Nuálaíocht Mara Foras na Mara

Bia Bord Bia

Rialtas Áitiúil Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA)

Rialtas Áitiúil Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG)

Soilse na hÉireann Coimisinéir Soilse na hÉireann

Eacnamaíoch Gnó/Fostóirí IBEC

Cuanta/Loingseoireacht Cumann Cuanta na hÉireann

Oibritheoirí Fóillíocht Mhuirí / 
Muiríne

Cónaidhm Mhuirí na hÉireann

Fuinneamh – Peitriliam Cumann Oibritheoirí Amach ón gCósta na hÉireann

Fuinneamh – Athnuaiteáin Cumann Thionscal na nAthnuaiteán Muirí

Fuinneamh – Athnuaiteáin Cumann Náisiúnta Gaoth Amach ón gCósta na hÉireann

Fuinneamh – Athnuaiteáin Fuinneamh Gaoithe na hÉireann

Iascaigh – Cladaigh Fóram Náisiúnta Iascaigh Chladaigh

Iascaigh – Iascaireacht Mhara Eagraíocht Táirgeoirí Éisc na hÉireann

Iascaigh – Iascaireacht Mhara Eagraíocht Iascairí na gCealla Beaga

Iascaigh – Iascaireacht Mhara Eagraíocht Tháirgeoirí Éisc Dheisceart agus Iarthar na hÉireann

Iascaigh – Iascaireacht Mhara Eagraíocht Tháirgeoirí Éisc Dheisceart agus Oirthear na 
hÉireann

Dobharshaothrú Rannóg Dobharshaothraithe IFA

Turasóireacht Cónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann

Turasóireacht Eachtraíochta Turasóireacht Eachtraíochta

Saothrú Feamainne Coiste Chearta Cladaí Chonamara

Próiseáil Feamainne Grúpaí Próiseálaithe na Feamainne Buí

Oileáin Comhdháil Oileáin na hÉireann/Irish Islands Federation

Sóisialta Forbairt Inbhuanaithe An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta

Spóirt Cónaidhm Spóirt na hÉireann

Ard-Oideachas Aonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha na Mara 
(SEMRU), OÉ Gaillimh

Ard-Oideachas An tIonad um Fhuinneamh Muirí agus In-athnuaite, Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh

Ard-Oideachas Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Ard-Oideachas Ionad BRYDEN, LYIT

Comhshaoil Líonra Comhshaoil na hÉireann Líonra Comhshaoil na hÉireann

Faire Cósta 

An Taisce

An Grúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna

SWAN Ireland

Cairde Éanlaith Éireann

195

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040



Aguisín C: Achoimre ar Rannpháirtíocht 
le Páirtithe Leasmhara go Dáta

Cruinnithe Ghrúpa Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara

Dáta Suíomh

An 20 Márta 2018 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 13 Meitheamh 2018 An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Teach an Chustaim, Baile 
Átha Cliath 1

An 19 Meán Fómhair 2018 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 14 Feabhra 2019 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 9 Aibreán 2019 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 11 Meitheamh 2019 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 16 Iúil 2019 DHLGH, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1

An 12 Samhain 2019 Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath

An 26 Bealtaine 2020 Ar líne

An 22 Meán Fómhair 2020 Ar líne

An 23 Feabhra 2021 Ar líne

Tionóladh 11 chruinniú de Ghrúpa Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara i rith fhorbairt NMPF. Tá tuarascálacha 
maidir le cruinnithe agus doiciméid ghaolmhara le fáil ar suíomh gréasáin na Roinne.

Comhairliúcháin Phoiblí maidir le Tuarascáil Bhonnlíne NMPF agus dréacht-NMPF
Bhí an comhairliúchán poiblí maidir le Tuarascáil Bhonnlíne NMPF oscailte le haghaidh 3 mhí idir an 18 Meán Fómhair 
agus an 14 Nollaig 2018. Reáchtáladh cúig imeacht réigiúnacha chun an Tuarascáil Bhonnlíne a sheoladh agus aird a 
tharraingt ar an deis a bhaineann le rannpháirtíocht phoiblí sa phróiseas. 

Cuireadh tús le Comhairliúchán poiblí maidir le dréacht NMPF i mí na Samhna 2019, agus reáchtáladh 7 n-imeacht 
réigiúnacha cósta bhreise idir Samhain 2019 agus Márta 2020. Mar gheall ar shrianta a bhain le Covid-19, reáchtáladh 
an t-imeacht deiridh comhairliúcháin phoiblí i mí Aibreáin 2020. Le cois na n-imeachtaí poiblí seo, lean foireann 
Bheartas agus Reachtaíocht um Pleanáil Mhuirí DHLGH le haird, tuiscint agus rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas 
comhairliúcháin a spreagadh i rith an phróisis chomhairliúcháin, trí bhreis is 150 comhdháil, seimineár agus imeacht le 
páirtithe leasmhara a eagrú nó páirt a ghlacadh iontu. 

Imeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí NMPF

Dáta Suíomh

An 2 Deireadh Fómhair 2018 WIT, Port Láirge

An 5 Deireadh Fómhair 2018 Halla an Bhaile, Gaillimh

An 12 Deireadh Fómhair 2018 Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, Sligeach

An 19 Deireadh Fómhair 2018 Ospidéal na hOllscoile Corcaí, Corcaigh

An 23 Deireadh Fómhair 2018 DIT, Gráinseach Ghormáin

An 12 Samhain 2019 Óstán Greenhills, Luimneach (2 sheisiún)

An 26 Samhain 2019 Halla Baile Chathair na Mart, Cathair na Mart (2 sheisiún)

An 2 Nollaig 2019 Óstán Connacht, Gaillimh (2 sheisiún)

An 10 Nollaig 2019 Óstán Meadowlands, Trá Lí

An 12 Feabhra 2020 Óstán Arklow Bay, An tInbhear Mór

An 17 Feabhra 2020 DIT, Gráinseach Ghormáin

An 2 Márta 2020 LYIT, Na Cealla Beaga

An 21 Aibreán 2020 Ar líne 
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Aguisín D: Pleanáil Fhonáisiúnta 
agus Ainmniúchán Spásúlachta

Anuas ar an bplean spásúlachta muirí náisiúnta seo, 
cruthóidh an Rialtas pleananna spásúlachta muirí 
réigiúnacha freisin agus forbróidh sé iad seo mar chuid 
den chéad chéim eile den CNPM. 

Ábhar ar a ndearnadh breithniú ríthábhachtach é ceist 
na n-ainmniúchán spásúlachta le haghaidh gníomhaíocht 
amach anseo agus an CNPM á fhorbairt. Leagfar cur 
chuige an Rialtais ina leith seo amach sa reachtaíocht 
Phleanála Limistéir Mhuirí, a dhéanfaidh coincheap nua 
a shainiú agus a thabhairt isteach – Pleananna Limistéir 
Mhuirí Ainmnithe (PLMAanna). Forbrófar tromlach na 
pleanála fonáisiúnta chun cinn tríd an bpróiseas PLMA 
seo a luaithe a achtófar an reachtaíocht.

Plean bainistíochta a bheidh in PLMA le haghaidh 
limistéar ar leith dár n-uiscí muirí agus is féidir é a úsáid 
chun pleananna limistéir ilghníomhaíochta a fhorbairt; 
úsáid gníomhaíochtaí ar leith a chur chun cinn; agus/
nó ar mhaithe le húsáid inbhuanaithe a bhaint as 
timpeallachtaí muirí ar leith agus iad a chosaint.

Beidh ar chumas aon Aire, Údaráis Áitiúil nó 
ghníomhaireachta Stáit tograí a thabhairt chun cinn 
chun PLMA a ullmhú do cheann amháin nó níos mó de 
na limistéir siúd.  Is féidir leis an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta, má tá sé sásta go bhfuil an togra 
ar aon dul le cuspóirí an CNPM agus má shásaíonn sé na 
critéir a shonraítear sa reachtaíocht Phleananna Limistéir 
Mhuirí (PLM), an moltóir a ainmniú mar an t-údarás 
inniúil chun PLMA a fhorbairt don limistéar sa togra. 

Ar aon dul leis an gcur chuige i gcaitheamh fhorbairt an 
CNPM (féach Aguisín C thuas), beidh rannpháirtíocht 
an phobail ina príomhghné de PLMA a fhorbairt. Mar 
chuid d’aon phlean nó togra, beidh dualgas ar an 
moltóir Plean Rannpháirtíochta an Phobail a chur san 
áireamh – foilseofar sonraí faoi seo agus faoin togra 
féin – agus déanfar reachtú dó seo, arís eile, faoin mBille 
PLM.  Cuirfear deiseanna iomadúla ar fáil sa phróiseas 
PLMA le haghaidh rannpháirtíocht an phobail agus 
comhairliúchán poiblí, i gcomhlíonadh Choinbhinsiún 
Aarhus, agus cuirfear measúnachtaí timpeallachta 
reachtúla (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) 
agus Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí (SMC)) san 
áireamh ann.

Is maith is eol don Rialtas go bhfuil brúnna móra ar ár 
n-uiscí muirí, ár n-éiceachórais agus ár n-acmhainní 
muirí. Is féidir le gníomhaíochtaí an duine, éifeachtaí 
an athraithe aeráide, guaiseacha nádúrtha agus dinimic 
líne chladaigh ar nós creimthe agus fuillimh, tionchar 
trom a imirt ar fhorbairt agus borradh geilleagrach an 
chósta, agus ar éiceachórais mhuirí, a dtagann meath 
ar stádas comhshaoil, a gcailltear bithéagsúlacht agus a 
ndíghrádaítear seirbhísí éiceachórais dá mbarr. Rinneadh 
breithniú cúramach ar na brúnna éagsúla seo fad a bhí 

an CNPM á fhorbairt agus á bhunú, agus déanfar a 
mhacasamhail de bhreithniú ar PLMAanna a bhunú.  Ar 
a bharr sin, is féidir le héiceachórais shláintiúla mhuirí 
agus a seirbhísí iolracha, má dhéantar iad a chomhtháthú 
isteach i mbainistíocht mhuirí, tairbhí substainteacha 
a sholáthar i dtaobh táirgeadh bia, caitheamh aimsire 
agus turasóireachta, athrú aeráide a mhaolú agus a 
oiriúnú, dinimic líne chladaigh a rialú agus cosc a chur ar 
thubaistí. Baineann tábhacht, ar an ábhar sin, le Beartais 
an CNPM maidir le cómhaireachtáil chun na Pleananna 
Muirí go léir a chur san áireamh. 

De réir mar a leanann éiceachórais Mhuirí ag cur leis an 
úsáid inbhuanaithe a bhaineann an ghlúin reatha agus 
an ghlúin amach anseo as earraí agus seirbhísí muirí, 
déanfar monatóireacht ar acmhainn éiceachóras muirí 
freagairt d’athruithe mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an 
duine lena chinntiú nach mbaintear den acmhainn seo.  
Tá ról ann don CNPM i dtaobh monatóireacht leanúnach 
a dhéanamh ar chomhbhrú na ngníomhaíochtaí uile 
agus cuirfidh seo eolas ar fáil do ghníomhaíocht pleanála 
agus bainistíochta muirí chun cabhrú lena chinntiú nach 
sáraíonn gníomhaíocht leibhéil atá comhoiriúnach do 
stádas maith comhshaoil a bhaint amach.

Teastóidh cead an Rialtais ón dréacht deiridh de PLMA 
a d’ullmhaigh Aire nó gníomhaireacht Stáit, agus cuirfear 
an dréacht-PLMA faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais 
ina dhiaidh sin agus beidh rún ó gach ceann de na tithe 
a cheadóidh an dréacht. Is féidir leis an údarás inniúil a 
dhearbhú gur bunaíodh an PLMA ansin. 

Beidh dréacht deiridh PLMA atá lonnaithe i ngar don 
chladach (3 mhuirmhíle ón gcladach) agus a d’ullmhaigh 
údarás áitiúil, faoi réir faofa ag Comhairle an Údaráis 
Áitiúil, seachas ag an Oireachtas. 

Beidh na PLMAanna go léir, nuair a rinneadh iad, mar 
chuid den CNPM, agus déanfar breithniú ceangailteach 
díobh, leis sin, i measc cinnteoirí muirí.
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Aguisín E: Mapaí de Láithreacha 
Sceite agus Iasclainne Éisc

198

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040



199

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040



200

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí | Tionscadal Éireann 2040



Aguisín F: Gníomhartha Tacaíochta

Nuair a bhí an NMPF seo á fhorbairt sainaithníodh roinnt gníomhartha a thacóidh le forbairt chóras pleanála 
muirí na hÉireann ina iomláine. Tá na gníomhartha seo taifeadta thíos agus is é an aidhm atá ann go ndéanfar iad a 
athbhreithniú ar bhonn tréimhsiúil mar chuid de chruthú an chórais pleanála muirí agus cur chun feidhme NMPF.

Gníomh Tuairisc Caibidil NMPF

1 Treoirlínte pleanála muirí reachtúla a fhorbairt maidir le forbairt Fuinneamh 
In-athnuaite Amach ón gCósta lena n-áirítear: sonraí maidir le measúnuithe 
léirshamhlaithe (lena n-áirítear breithniú ar éifeachtaí carnacha agus pleanála 
talún), an cur chuige i ndáil le criosú, agus sainaithint na fianaise is fearr atá ar 
fáil chun tacú le measúnuithe ar bhearnaí fianaise sainaitheanta.

Fuinneamh – In-
athnuaite Amach ón 
gCósta

2 Treoirlínte pleanála muirí reachtúla a fhorbairt maidir le Bainistíocht Forbartha. 
Is treoir céim ar chéim a bheidh anseo do dhaoine atá ag idirghníomhú leis 
an gcóras bainistíochta forbartha nua atá beartaithe. Bunófar é seo ar na 
treoirlínte reachtúla reatha a forbraíodh faoi Alt 28 d’Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 (arna leasú). Ábhar nach mór déileáil leis sna treoirlínte seo é 
an trédhearcacht agus an tsainaithint a bhaineann le conas is féidir próisis 
bainistíochta forbartha a úsáid chun bearna fianaise a shainaithint agus cur leo 
a fheabhsú, ag cur lenár dtuiscint ar an réimse muirí agus ag laghdú dúbailt na 
hiarrachta nuair a bhíonn fianaise á bailiú. Áireofar i bhforbairt treoirlínte na 
réimsí nach mór breithnithe ar chinntí timpeallachta muirí a shainaithint (lena 
n-áirítear measúnuithe agus tionchair charnacha) agus déileáil leo mar aon le 
cóid chleachtais, treoir ábhartha a shainaithint etc. cosúil le i ndáil le speicis 
neamhdhúchasacha a bhainistiú. Beidh baint ag Ranna agus ag Comhlachtaí 
Poiblí lena n-áirítear trí MLSG agus MCG, ar a laghad, lena n-áirítear na Ranna 
sainaitheanta in Aguisín A mar seo a leanas:  Talmhaíocht, Bia agus Mara; 
Turasóireacht, Cultúr, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Na Meáin; Comhshaol, 
Aeráid agus Cumarsáid; Cosaint; Tithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht; 
Fiontar, Trádáil agus Fostaíocht; Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú; Iompar; 
Gnóthaí Eachtracha. 

GACH CEANN

3 Forbairt leanúnach léarscáileanna ina sonraítear an t-eolas is fearr atá ar fáil i 
ndáil le dáileadh speiceas an-ghluaisteacha agus imirce. 

Bithéagsúlacht; 
Suaitheadh; Torann Faoi 
Uisce; Dobharshaothrú; 
Fuinneamh – In-
athnuaite Amach ón 
gCósta; Iascaigh

4 Iarracht a dhéanamh léarscáil a chruthú de cháblaí teileachumarsáide in uiscí 
Éireannacha lena n-áirítear rannpháirtíocht le stáit in aice láimhe chun tacú le 
breithniú ar shócmhainní teileachumarsáide.

Teileachumarsáid

5 Uirlisí digiteacha a fhorbairt chun cabhrú leis an NMPF atá le bunú in 2021 
a rochtain ag www.marineplan.ie. Tuilleadh forbairt a dhéanamh ar na huirlisí 
seo trí obair tras-Rialtais atá á maoiniú trí Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
(TSI) Choimisiún na hEorpa. Díreoidh an tionscadal seo ar an timpeallacht 
rialála bainistíochta, pleanála agus infheistíochta muirí a fheabhsú in Éirinn 
agus cuirfear tuarascáil ar fáil in 2022, agus sonrófar na huirlisí agus na 
seirbhísí digiteacha atá riachtanach chun tacú le cur chun feidhme NMPF agus 
cinnteoireacht mhuirí.

GACH CEANN
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Measúnacht Oiriúnach: Ceanglaítear an measúnú seo a 
dhéanamh faoin Treoir maidir le Gnáthóga chun cinneadh 
a dhéanamh maidir leis an éifeacht a d’fhéadfadh a 
bheith ag tionscadal nó plean ar Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta nó Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta i ndáil le 
leasanna cáilitheacha. 

Údarú: Baineann an téarma seo a úsáidtear in NMPF le 
feidhmiú arna shainiú i gCuid 5, Alt 74(2)(b) d’Acht um 
Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018, “aon toiliú nó ceadú 
a dheonú, nó deonú nó eisiúint ceadúnas, teastas nó aon 
doiciméad eile dá shamhail, faoi aon achtachán chun 
críocha aon fhorbairt nó gníomhaíocht den sórt sin, nó 
aon fhorbairt nó gníomhaíocht bheartaithe den sórt sin”.

BAT: An Teicneolaíocht is Fearr atá ar Fáil 

Beantach: Téarma a dhéanann cur síos ar ainmhithe, 
plandaí agus gnáthóga a bhaineann le grinneall na 
farraige. Úsáidtear an téarma beantós chun cur síos a 
dhéanamh ar gach planda agus ainmhí a mhaireann in, ar 
nó gar do ghrinneall na farraige. 

An Cleachtas Comhshaoil is Fearr (BEP): An meascán is 
oiriúnaí de bhearta agus straitéisí rialaithe comhshaoil. 

BIM: Bord Iascaigh Mhara 

Bithéagsúlacht: An éagsúlacht atá le tabhairt faoi deara 
i measc orgánach ó gach foinse lena n-áirítear, inter alia, 
éiceachórais talún, mhuirí agus uisceacha eile agus na 
coimpléisc éiceolaíocha a bhfuil siad páirteach iontu; 
cuimsítear anseo éagsúlacht laistigh de speicis, idir 
speicis agus in éiceachórais. 

Bithmhais: Is ionann bithmhais agus an t-ábhar 
bitheolaíoch a bhaintear as orgánach beo. Tagraíonn 
bithmhais stoc éisc do mheáchan measta iomlán stoc nó 
speiceas éisc (i gcomhairle ICES Bithmhais Stoic Iomlán 
nó TSB a thugtar air seo go minic). 

BMW: Dramhaíl Chathrach In-bhithmhillte 

BnM: Bord na Móna 

BOE: Coibhéis bairille ola – téarma a úsáidtear chun 
achoimre a dhéanamh ar an méid fuinnimh atá 
coibhéiseach leis an méid fuinnimh a fhaightear i 
mbairille d’amhola. 

Seachghabháil: Gabháil speiceas nach ionann é agus 
spriocspeicis agus iasc róbheag arb ionann iad agus 
speiceas de chuid an spriocspeicis. 

Acmhainn iompair: An táirgeadh uasta poitéinsiúil is 
féidir le speiceas nó daonra a chothabháil i ndáil leis na 
hacmhainní bia atá ar fáil, nó teorainn chomhshaoil eile, 
laistigh de limistéar. 

CCS: Gabháil agus Stóráil Carbóin 

CGI: Instealladh Láreangaí 

CTÉ: Cumhacht is Teas in Éineacht 

Limistéar iata: Limistéar ina bhfuil cosc ar iascaireacht 
trí mhodh iascaireachta amháin nó níos mó, nó ar 
iascaireacht le haghaidh speiceas éisc amháin nó níos 
mó. Tá limistéir den sórt seo iata go buan nó d’fhéadfaidís 
a bheith faoi réir tréimhsí iata le himeacht ama. 

CNG: Gás Nádúrtha Comhbhrúite 

An Comhbheartas Iascaigh: Bunaítear leis an 
gComhbheartas Iascaigh córas AE chun acmhainní 
iascaigh a chaomhnú agus iascaigh atá dírithe ar na 
hacmhainní sin a bhainistiú mar aon le bearta margaidh 
agus airgeadais a thacaíonn leis na cuspóirí seo. Ina 
theannta sin, clúdaíonn sé acmhainní fionnuisce agus 
bitheolaíocha, gníomhaíochtaí dobharshaothraithe 
agus próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe.

Scairbh ilchríochach: Faoi Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS) is ionann 
an scairbh ilchríochach agus an chuid sin de ghrinneall na 
farraige ag a bhfuil cearta ceannasacha ag an Stát cósta 
air i ndáil le taiscéalaíocht agus dúshaothrú acmhainní 
nádúrtha lena n-áirítear fosuithe peitriliam agus mianraí 
agus acmhainní bitheolaíocha eile ar ghrinneall na 
farraige. Síneann an scairbh ilchríochach dhlíthiúil (ina 
gcuimsítear an scairbh, an fána agus an airde) 200 
muirmhíle amach ón gcósta, nó níos faide má shíneann 
an scairbh amach thar an teorainn sin go nádúrtha (mar a 
tharlaíonn i gcás na hÉireann). 

Tionchair charnacha: Athruithe sa timpeallacht a 
tharlaíonn mar thoradh ar ghníomh agus i dteannta le 
gníomhartha daonna eile atá tarlaithe, atá ag tarlú agus a 
tharlóidh. 

DAFM: An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

DECC: An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.

Grinnill: Maireann iasc grinnill ar nó gar do ghrinneall 
na mara agus beathaíonn siad ar orgánaigh a mhaireann 
ar an ngrinneall agus ar éisc eile. Cé go bhféadfadh na 
hiascaigh seo a bheith dírithe ar speicis ar leith nó ar 
ghrúpaí speiceas ar leith, go minic déantar iasc grinnill 
a ghabháil le chéile agus is iascach grinnill mheasctha a 
bhíonn ann.

DHLGH: An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Éisc aischurtha: Na comhpháirteanna de stoc éisc a 
chaitear ar ais san fharraige mar go bhfuil siad níos lú ná 
an t-íosmhéid inleaindeála nó de bhrí go bhfuil na cuótaí 
a bhaineann leis an speiceas sin ídithe.

Gluais – Téarmaí agus Acrainmneacha 
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DFA: An Roinn Gnóthaí Eachtracha 

DoD: An Roinn Cosanta

DoH: An Roinn Sláinte

DoT: Roinn an Taoisigh

DTCAGSM: An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Dreidireacht: Ábhar a bhaint ó ghrinneall na farraige, 
le haghaidh cúiseanna éagsúla, lena n-áirítear cainéil 
a ghlanadh le haghaidh loingseoireachta, nó mianraí a 
eastóscadh.

EcIA: Measúnú Tionchair Éiceolaíoch

Éiceachóras: pobal bitheolaíoch d’orgánaigh atá ag 
idirghníomhú lena chéile (plandaí, ainmhithe agus 
miocróib) agus a dtimpeallacht fhisiciúil (sainmhíniú 
OSPAR).

Cur chuige éiceachórais: an córas comhtháite 
cuimsitheach bainistíochta gníomhaíochtaí daonna 
bunaithe ar an eolas eolaíochta is fearr atá ar fáil faoin 
éiceachóras agus dinimic an éiceachórais, chun gníomh 
a shainaithint agus a dhéanamh i ndáil le tionchair 
atá ríthábhachtach i ndáil le sláinte éiceachóras muirí, 
ar an tslí sin, úsáid inbhuanaithe earraí agus seirbhísí 
éiceachórais a chinntiú agus sláine éiceachórais a 
chothabháil (sainmhíniú OSPAR).

Feidhmiú éiceachórais: conas a oibríonn plandaí, 
ainmhithe, miocrorgánaigh agus timpeallacht neamhbheo 
an éiceachórais le chéile.

Seirbhísí éiceachórais: próisis trína dtáirgeann an 
timpeallacht acmhainní a úsáideann daoine, cosúil le haer 
glan, uisce, bia agus ábhair.

EIA: Measúnacht Tionchair Timpeallachta

EIAR: Tuarascáil Measúnacht Tionchair Timpeallachta

EMEC: Lárionad Eorpach an Fhuinnimh Mhuirí

EMODnet: An Líonra Breathnóireachta agus Sonraí Muirí 
Eorpach

EOR: Gnóthú Ola faoi Spreagadh – an próiseas trína 
ndéantar ola tréigthe a fháil nach ndéantar a aisghabháil 
ó thaiscumar ola trí phróisis eastósctha áirithe.

EPA: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

BSL: Bord Soláthair an Leictreachais

ESRI: An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

AE: An tAontas Eorpach

Treoir AE maidir le hÉin Treoir AE 79/409/ CEE maidir le 
hÉin Fhiáine a Chaomhnú, arna leasú.

Treoir AE maidir le Gnáthóga: Treoir AE 92/43/ CEE 
maidir le hÉin Fhiáine a Chaomhnú agus Flora agus Fauna 
Fiáin, arna leasú.

Treoir Réime AE maidir le hUisce (WFD): Treoir AE 
2000/60/ lena mbunaítear treoir réime le haghaidh 
ghníomh an Chomhphobail i réimse an bheartais uisce.

Treoir Réime AE um Straitéis Mhuirí (MSFD): Treoir 
Réime AE 2008/56/ CE maidir le treoir réime a bhunú 
le haghaidh ghníomhaíocht an chomhphobail i réimse 
an bheartais chomhshaoil mhuirí, ar a dtugtar an Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí.

Eotrófú: Uisce a bheith á shaibhriú ag cothaithigh go 
háirithe comhdhúile nítrigine agus fosfair, rud is cúis le 
fás níos tapúla algaí agus beatha phlandúil ag foirmeacha 
níos airde. Is féidir leis seo a bheith mar bhonn le 
suaitheadh neamh-inmhianaithe i gcothromaíocht 
orgánach agus cáilíocht an uisce lena mbaineann.

GEBCO: Cairt Bhataiméadrachta Ginearálta de na 
hAigéin

GES: Stádas Maith Comhshaoil, arb é an sainmhíniú atá 
luaite leis sa Treoir Réime um Straitéis Mhuirí stádas 
comhshaoil na n-uiscí muirí sa chás go bhfuil aigéin 
agus farraigí éagsúla agus dinimiciúil ó thaobh na 
héiceolaíochta de á soláthar acu atá glan, sláintiúil agus 
táirgiúil.

Tuairisceoirí GES: Tuairisceoirí atá sonraithe sa Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí, a dhéanann cur síos ar an 
gcuma a bheidh ar an gcomhshaol nuair a bheidh Stádas 
Maith Comhshaoil bainte amach.

GIS: Córas Faisnéise Geografaí

GNI: Líonraí Gáis Éireann

GVA: Oll-luach Breise, tomhas de ranníocaíocht 
gheilleagrach gach táirgeoir, tionscal nó earnáil aonair sa 
Ríocht Aontaithe.

GW: Gigeavata

ha: heicteár

Bláis algacha dhochracha: D’fhéadfadh tiúchan de 
thocsainí táirgthe fíteaplanctóin dul i bhfeidhm ar 
shláinte an duine, leibhéil oscaigine san uisce agus 
d’fhéadfadh sé sin a bheith mar bhonn le héisc agus 
veirteabraigh agus inveirteabraigh eile a mharú nó 
díobháil a dhéanamh dóibh.

HLMO: Cuspóirí Muirí Ardleibhéil

HVAC: Sruth Ailtéarnach Ardvoltais

HVDC: Sruth Díreach Ardvoltais

ICES: Is é an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht 
na Mara an eagraíocht idir-rialtasach is sine ar domhan 
atá dírithe ar eolaíocht mhuirí agus iascaigh.

IMO: An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

INFOMAR: Mapáil Chomhtháite le haghaidh Forbairt 
Inbhuanaithe Acmhainn Mhuirí na hÉireann

Uiscí cladaigh: An téarma a úsáidtear go ginearálta 
chun cur síos a dhéanamh ar gach uisce laistigh de 12 
mhuirmhíle ón gcósta.

Bainistiú Comhtháite na Limistéar Cósta: Tugtar le chéile 
anseo gach duine atá páirteach i bhforbairt, bainistíocht 
agus úsáid an chósta laistigh de chreat a éascaíonn 
comhtháthú a leasanna agus a bhfreagrachtaí.
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Inter Alia: I measc nithe eile. 

Speiceas neamhdhúchasach ionrach: Is éard atá i gceist 
le hainmhithe nó plandaí neamhdhúchasacha ionracha 
iad siúd ag a bhfuil an cumas leathnú agus damáiste 
a dhéanamh don chomhshaol, don gheilleagar, dár 
sláinte agus don tslí a mhairimid. Is ionann speiceas 
neamhdhúchasach agus speiceas, fospeiceas nó 
tacsón níos ísle, tugtha isteach (i.e. mar thoradh ar 
ghníomhaíocht an duine) in áit atá lasmuigh den áit a 
mbíodh sé roimhe seo nó atá sé i láthair na huaire.

km: ciliméadar

kWh: cileavatuair

MAP: Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí

MaREI: Ionad Taighde Fuinnimh, Aeráide agus Muirí 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, Ionad um Thaighde 
Comhshaoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Pleanáil Spásúil Mhuirí: próiseas a dtugtar le chéile ann 
úsáideoirí éagsúla an aigéin chun cinntí eolasacha agus 
comhordaithe a dhéanamh maidir le conas acmhainní 
mara a úsáid go hinbhuanaithe. I rith an phróisis seo 
déanann údaráis phoiblí ábhartha anailís ar agus 
eagraíonn siad gníomhaíochtaí daonna i réimsí muirí 
chun cuspóirí éiceolaíocha, geilleagracha agus sóisialta a 
chomhlíonadh.

Maolú: Bearta atá deartha chun tionchair a sheachaint, a 
laghdú, a réiteach nó a chúiteamh. D’fhéadfadh na bearta 
seo tionchair a mhaolú ar na bealaí seo a leanas:

• trí Chosc - Nuair a choisctear tionchar poitéinsiúil 
trí úsáid a bhaint as beart chun an fhéidearthacht a 
bhaineann le tarlú an tionchair a sheachaint. 

• trí Laghdú - Nuair a laghdaítear tionchar. 

• trí Réiteach - Nuair a réitítear tionchar trí ghníomh 
réitithe. 

• trí Chúiteamh - Nuair a chothromaítear tionchar 
díobhálach trí thionchar dearfach.

MPDM: An Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha 
Mara (tá an Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí tagtha ina 
áit)

MSY: Uastoradh Inbhuanaithe – An ghabháil theoiriciúil 
is airde is féidir a thógáil go leanúnach ó stoc atá ag 
maireachtáil faoi choinníollacha comhshaoil reatha gan 
tionchar suntasach a bheith aige ar líon iasc óg inghafa.

Mt: Milliún tona

Iltrófach: I gcórais Dobharshaothraithe Iltrófacha 
Comhtháite (IMTA), fástar speicis a bheathaítear nó 
a ndéantar feirmeoireacht orthu (bradán Atlantach, 
mar shampla) taobh le speicis a mbíonn eastóscadh 
cothaitheach (nó fuinnimh) mar thoradh ar a saothrú 
(cuáin mhara, diúilicíní nó feamainn, mar shampla). Is iad 
na haidhmeanna atá ann breis éifeachtúlachta a chinntiú 
in úsáid acmhainní cosúil le bianna ainmhithe, spás, 
agus saothar, agus go mbeadh laghdú iarmhartach ar 
thionchair dhiúltacha ar an gcomhshaol le tabhairt faoi 
deara.

Láithreáin Natura: Líonra AE de láithreáin chaomhantais 
dúlra (Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta agus Limistéir 
faoi Chosaint Speisialta) bunaithe faoi Threoir AE 92/43/ 
CEE maidir le Caomhnú Gnáthóga Nádúrtha agus Flora 
agus Fauna Fiáin agus Treoir CE 79/409/ CEE maidir le 
hÉin a Chaomhnú.

Caipiteal Nádúrtha: Is éard atá i gceist le caipiteal 
nádúrtha an stoc d’acmhainní in-athnuaite agus neamh-
in-athnuaite (lena n-áirítear plandaí, ainmhithe, uisce, 
ithreacha agus mianraí) a sholáthraíonn, i dteannta a 
chéile, tacar buntáistí do dhaoine (An Chomhghuaillíocht 
um Chaipiteal Nádúrtha, 2018).

Muirmhílte: An fadaonad a úsáidtear i loingseoireacht 
mhuirí. Tá muirmhíle amháin beagán níos faide ná 
míle reachtúil, cothrom le 1.15 muirmhíle agus 1.85 
ciliméadar.

NBP: An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

NDCA: Idirphlé Náisiúnta maidir le Gníomhú ar son na 
hAeráide

NDP: Plean Forbartha Náisiúnta

NECP: Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

NESC: An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus 
Shóisialta

NMPF: An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí

Speiceas neamhdhúchasach: Speiceas nach mbaineann 
le huiscí áitiúla ó dhúchas, agus atá tugtha isteach ó 
chodanna eile den domhan ag daoine, d’aon turas nó trí 
thimpiste.

NPF: Creat Náisiúnta Pleanála

NPWS: An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. 
*Bhí NPWS ag feidhmiú mar chuid de DCHG nuair a bhí 
an Doiciméad seo á ullmhú. Ó bunaíodh an Rialtas in 
2020, tá an fhreagracht fheidhmiúil luaite leis an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, de réir aistriú 
an tsainchúraim Oidhreachta níos ginearálta.

SNFS: An Straitéis Náisiúnta d’Fhorbairt na 
Slatiascaireachta

NSAI: Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

NTA: An tÚdarás Náisiúnta Iompair

OCAC: Coiste Oireachtais um Ghníomhú ar Son na 
hAeráide

OECD: An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta

OGP: Oifig um Sholáthar Rialtais

ONP: Oifig na nOibreacha Poiblí

OSI: Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

OSNI: Suirbhéireacht Ordanáis Thuaisceart Éireann

OREDP: Plean Forbartha maidir le Fuinneamh In-
athnuaite Amach ón gCósta

OSPAR: An Coimisiún a bhainistíonn obair a chuirtear 
i gcrích faoi Choinbhinsiún OSPAR (An Coinbhinsiún 
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maidir le cosaint Mhuirthimpeallacht an Atlantaigh Thoir 
Thuaidh).

PI 2040: Tionscadal Éireann 2040

Togra: Cuimsítear i dtogra i gcomhthéacs na mbeartas 
ar a bhfuil cur síos déanta sa Chreat aon phlean, 
tionscadal, beartas nó iarratas faoi nó a bhaineann le 
haon ghníomhaíochtaí earnála a áirítear sa Treoir-réim. 
Tagraíonn an téarma “togra” do na nithe seo a leanas de 
réir Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (2018): 

Forbairt a dhéanamh ar aon bheartas, clár nó plean a 
bhaineann le forbairt nó gníomhaíocht, nó forbairt nó 
gníomhaíocht bheartaithe, sa limistéar muirí, Toiliú nó 
ceadú, nó deonú nó eisiúint ceadúnas, teastas nó aon 
doiciméad cosúil eile, faoi aon achtachán chun críocha 
aon fhorbairt nó aon ghníomhaíocht den chineál sin, nó 
aon fhorbairt nó aon ghníomhaíocht bheartaithe den 
chineál sin, Aon fhorbairt nó aon ghníomhaíocht den 
chineál sin a rialú.

Leas an Phobail: Úsáidtear an téarma seo i roinnt beartas 
agus teastaíonn togra chun breithniú a dhéanamh ar 
leas an phobail sa chás nach féidir tionchar suntasach 
a sheachaint, a íoslaghdú nó a mhaolú. Sa chás gur gá 
leas an phobail a bhreithniú, ní mór go léireofaí i dtogra 
go bhfuil na buntáistí iomlána a bheidh dá thoradh 
níos suntasaí ná aon tionchar suntasach a bheith aige 
ar ghníomhaíocht mhuirí ar leith atá sainaitheanta 
laistigh de bheartas. Braithfidh an sainmhíniú a bheidh 
luaite le leas an phobail ar an ngníomhaíocht mhuirí a 
mbeifear ag déileáil léi sa bheartas, mar aon le gnéithe 
tograshonracha cosúil le scála, suíomh, uainiú agus nádúr 
an togra. Sa chás go gcuirtear fianaise maidir le leas an 
phobail ar fáil mar chuid de thogra, is faoi na cinnteoirí 
atá sé measúnú a dhéanamh ar bhealach comhréireach 
agus oiriúnach maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil leas 
an phobail a bhaineann le togra ar leith níos suntasaí 
ná aon tionchar suntasach/tionchair shuntasacha. Ba 
cheart go n-áireofaí sa mheastóireacht ar leas an phobail 
breithniú ar fhachtóirí comhshaoil, sóisialta (pobal, 
sláinte), agus geilleagrach mar aon le gach céim de 
thogra dá leithéid cosúil le hoibreacha taiscéalaíocha, 
suiteáil, oibriú agus díchoimisiúnú. Ba cheart do 
chinnteoirí comhairle a lorg ó chomhlachtaí saineolacha 
maidir le topaicí beartas agus / nó tograí más cuí, agus 
d’fhéadfadh go mbeadh sonraí maidir lena leithéid le fáil i 
dtéacs tacaíochta sa NMPF seo. 

RDP: Clár Forbartha Tuaithe

Líon Iasc Óg Inghafa: Iasc nua, óg atá páirteach sa stoc 
agus san iascaigh. Bíonn éagsúlacht mhór le tabhairt 
faoi deara sa líon go minic, nach mbaineann le líon an 
mháthairstoic go minic.

RES: Foinse In-athnuaite Fuinnimh

RES-E: Foinse In-athnuaite Fuinnimh – Leictreachas

RES-H: Fuinneamh In-athnuaite Fuinnimh – Teas

RESS: Scéim Tacaíochta do Leictreachas In-athnuaite 

RES-T: Foinse In-athnuaite Fuinnimh – Iompar 

Abhantrach: An réimse talún ar a sníonn an t-uisce 
dromchla ar fad trí shraith sruthanna, aibhneacha agus, 
b’fhéidir, lochanna fionnuisce isteach san fharraige ag 
béal abhann, inbhear nó deilt aonair. 

SAC: Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SAC) faoi 
Threoir CE 92/43/ CEE maidir le Caomhnú Gnáthóg 
Nádúrtha agus Flora agus Fauna Fiáin. 

SEAI: Fuinneamh Inmharthana na hÉireann 

SECanna: Pobail Fuinnimh Inmharthana 

SEMRU: Aonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha 
na Mara (tá sé ag feidhmiú mar chuid d’Institiúid 
Whitaker um Nuáil agus Athrú Sochaíoch in OÉ Gaillimh)

Tionchair dhíobhálacha shuntasacha: Is iondúil go 
mbeidh difríocht le tabhairt faoi deara idir tionchair 
sainaitheanta agus an suntas a bhaineann leo i ngach cás 
ag brath ar mhionsonraí na dtograí aonair. Beidh roinnt 
breithnithe ginearálta maidir le céard a d’fhéadfadh a 
bheidh i gceist le tionchair dhíobhálacha shuntasacha, 
áfach. I gcomhthéacs beartas uileghabhálach, 
d’fhéadfaí go n-áireofaí i measc tionchar díobhálach 
suntasach tionchair gheilleagracha nó shóisialta ar 
phobail cois cósta, tionchair a chruthaíonn baol do 
ghnóthachtáil spriocanna Rialtas na hÉireann, tionchair 
a chruthaíonn bagairt do chosaint suíomhanna, 
tírdhreach nó sócmhainní stairiúla ainmnithe, nó 
tionchair a chruthaíonn bagairt do theacht aniar an 
éiceachórais, nó gnóthachtáil Stádas Maith Comhshaoil 
(GES). I gcomhthéacs beartais príomhearnálacha / 
príomhghníomhaíochtaí, d’fhéadfaí go n-áireofaí i measc 
tionchar díobhálach suntasach tionchair ar shláine agus 
ar scóip nó inmharthanacht gheilleagrach gníomhaíocht 
reatha nó toilithe nó gníomhaíocht phoitéinsiúil a 
d’fhéadfaí a dhéanamh amach anseo, lena n-áirítear an 
acmhainn atá ag a leithéid buntáistí sóisialta níos leithne 
a sholáthar.

FBManna: Fiontair Bheaga agus Mheánmhéid 

SMP: Plean Earnála Muirí. 

SPAanna: Limistéir faoi Chosaint Speisialta faoi Threoir 
CE 79/409/ CEE maidir le hÉin a Chaomhnú. 

Forbairt spóirt: Rannpháirtíocht agus forbairt spóirt 
a spreagadh trí bhéim a leagan ar rannpháirtíocht 
scoileanna agus clubanna agus forbairt a dhéanamh 
trí oiliúint, cóitseáil, ceannaireacht agus cáilíocht trí 
chomórtais agus imeachtaí. 

SUP: Táirgí Plaisteacha Aon Úsáide 

Forbairt inbhuanaithe – Forbairt a chomhlíonann na 
riachtanais atá ann faoi láthair gan cur isteach ar chumas 
na nglúnta a bheidh ann amach anseo freastal ar a gcuid 
riachtanas féin. 

Fás geilleagrach inbhuanaithe: Geilleagar dinimiciúil atá 
ag fás a fhorbairt a sholáthróidh rath agus deiseanna do 
chách, agus a chinnteoidh go mbeidh na glúnta amach 
anseo in ann tairbhe a bhaint as caighdeán beatha níos 
fearr freisin. 

t: tona 
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Pleanáil talún: Úsáidtear an téarma ‘pleanáil talún’ sa 
Phlean seo chun cur síos a dhéanamh ar na gnéithe ar 
fad den chóras pleanála talamhúsáide agus, dá réir sin, 
cuimsítear ann an Creat Náisiúnta Pleanála, Pleananna 
Forbartha Áitiúla, pleananna talamhúsáide, agus luaitear 
é go minic taobh le téarmaí cosúil le ‘pleanáil baile’, 
‘pleanáil baile agus tíre’, ‘pleanáil talamhúsáide’ agus 
‘pleanáil uirbeach agus réigiúnach’. 

TWh: Uair Teireavata 

UNCLOS: Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí 
na Farraige 

UNESCO: Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus 
Chultúir na Náisiún Aontaithe

Ord na réiteach dramhaíola: Ba cheart glacadh leis 
an sainmhíniú is cothrom le dáta atá curtha ar fáil ag 
an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide sa 
chomhthéacs seo. 

An Chreat-treoir Uisce (WFD): Treoir 2000/60/ CE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 
Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat-treoir le 
haghaidh ghníomhaíocht an Chomhphobail i réimse an 
bheartais uisce.
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An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta


