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An Brollach  

Comhairliúchán Poiblí: Dréacht-Ráiteas Beartais ar Thaiscéalaíocht Mianraí agus 

Mianadóireacht  

Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) ag lorg tuairimí ar Dhréacht-

Ráiteas Beartais ar Thaiscéalaíocht Mianraí agus Mianadóireacht. Cuimsíonn an dréacht-

Ráiteas Beartais seo raon ceisteanna a bhaineann leis an earnáil taiscéalaíochta mianraí 

agus mianadóireachta ar nós ról na mianraí inár saol laethúil agus ár n-aistriú go 

hastaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha; rialú na hearnála, an chaoi a gcuireann an 

earnáil le beartais eile náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta a bhaint amach chomh maith 

le dréachtbheartas, príomhphrionsabail agus príomhthosaíochtaí a leagan amach don 

earnáil. 

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí ó chách agus cuirfear san áireamh iad nuair atá an 

Ráiteas Beartais á chur i gcrích.  

Is féidir aighneachtaí a chur chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas:  

GSPD@DECC.gov.ie  

Sin nó is féidir aighneachtaí agus freagraí a chur sa phost chuig an seoladh seo a leanas, 

agus ‘Comhairliúchán ar thaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht’ ar an gclúdach:  

An Rannán um Pholasaí Geo-eolaíochta  

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

29-31 Bóthar Adelaide 

Baile Átha Cliath, D02 X285 

Éire 

Is é an dáta deiridh d’aighneachtaí 5.30 pm, Dé hAoine, 15 Deireadh Fómhair 2021.  

Beidh freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil 

Faisnéise, 2014 agus na Rialachán maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007–

2014.  

Ba cheart faisnéis rúnda nó faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a shainiú go soiléir san 

aighneacht, ach ba cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil freagra ar bith 

nó gach freagra ar an gcomhairliúchán faoi réir, ina n-iomláine, fhorálacha na nAchtanna um 

Shaoráil Faisnéise agus go bhfoilseofar iad ar shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, 

Aeráide agus Cumarsáide. Trí fhreagra a chur chuig an gcomhairliúchán, toilíonn na 

freagróirí dá n-ainm a fhoilsiú ar líne leis an aighneacht. Tabhair le fios i do fhreagra, le do 

mailto:GSPD@DECC.gov.ie
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thoil, cé acu freagra i gcáil phearsanta nó freagra thar ceann eagraíochta atá á chur ar 

aghaidh agat. Folóidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist pearsanta roimh 

an bhfoilsiú. Ní dhéanfar atheagrú ar bith ar shonraí teagmhála ná ar ainmneacha in 

aighneachtaí ó eagraíocht. Tarraingímid aird ar ráiteas príobháideachais na Roinne: “Éilíonn 

an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ar fhreagróirí sonraí pearsanta faoi leith a 

chur ar fáil chun seirbhísí a sholáthar agus tabhairt faoi fheidhmeanna na Roinne. Féadtar 

do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais eile i gcúinsí 

áirithe, i gcás inar dleathach. Tá na sonraí iomlána le fáil inár bhFógra Príobháideachais 

Sonraí.” 
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Achoimre Feidhmiúcháin 

Tá tábhacht le mianraí. Tá siad bunriachtanach sa chaoi a mairimid, ag cur amhábhair ar fáil 

chun gur féidir lenár sochaí agus geilleagar feidhmiú agus forbairt. Tá mianraí riachtanach in 

go leor earnálacha, lena n-áirítear fuinneamh, iompar, leictreonaic, cumarsáid, sláinte, 

cógaisíocht, talmhaíocht agus foirgníocht. 

Tá tuiscint ar thábhacht na taiscéalaíochta mianraí agus na mianadóireachta in Éirinn le fada 

an lá.  

Féachtar sa dréacht-ráiteas beartais seo le béim a leagan ar thábhacht na taiscéalaíochta 

mianraí agus na mianadóireachta agus an ról a d’fhéadfaidís a imirt in: 

• Aistriú na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh chuig an ngeilleagar ciorclach agus 

astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha;  

• Tacú le gníomhaíocht gheilleagrach phríomhúil agus thánaisteach agus le cruthú 

post lena mbaineann; agus 

• Dul chun cinn a dhéanamh ar go leor dár mbeartais agus dár ngealltanais náisiúnta, 

Eorpacha agus idirnáisiúnta.  

Féachtar freisin le creat beartais soiléir agus inbhuanaithe a leagan síos a thacaíonn lenár 

bpobail, ár gcomhshaol, ár n-aeráid agus ár n-earnáil taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta.  

Áirítear sa dréacht-ráiteas beartais seo: 

• Forbhreathnú gairid ar thábhacht na mianraí; 

• Comhthéacs beartais do thaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht; 

• An creat rialála lena rialaítear taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn; 

• Beartas agus prionsabail don taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn 

agus san Aontas Eorpach; agus 

• Aguisíní ina dtugtar níos mó sonraí faoi shainmhíniú dlí ar mhianraí, cúlra na 

taiscéalaíochta mianraí agus na mianadóireachta chomh maith le rannpháirtíocht 

idirnáisiúnta na hÉireann i bhfoinsiú inbhuanaithe agus freagrach mianraí agus 

mianadóireachta a spreagadh agus a mhaoirsiú go gníomhach.  

Ní bhaineann an dréacht-ráiteas beartais seo le cairéil ina dtáirgtear cumascáin, cloch 

chóirithe nó aol talmhaíochta (a rialaítear tríd an gcóras pleanála). 

Tá sé á fhoilsiú anois le haghaidh tréimhse comhairliúcháin phoiblí agus iarrtar aighneachtaí 

a chur faoina 5.30pm Dé hAoine, 15 Deireadh Fómhair 2021. 
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1 – Mianraí 

1.1 Mianraí – céard iad féin? 

Is amhábhair iad mianraí as a bhfaighimid go leor de na hacmhainní agus ábhair a úsáidimid 

chun maireachtáil sa ré chomhaimseartha seo. Tá gach gné dár saol laethúil ag brath ar 

sholáthar slán agus inbhuanaithe mianraí, ónar sláinte go dtí ár n-áiteanna cónaithe agus an 

bheatha a ithimid.  

Is iad na táirmhiotail (go háirithe sinc, luaidhe agus copair), ór agus airgead, bairít, litiam 

agus gipseam na mianraí is coitianta a bhfuiltear i mbun taiscéalaíochta nó mianadóireachta 

orthu in Éirinn.  

Chun críche reachtaíocht na hÉireann, is ionann ‘mianraí’ agus iad siúd a liostaítear sa 

Sceideal a ghabhann leis na hAchtanna Forbartha Mianraí 1940 go 1999 (na hAchtanna 

Forbartha Mianraí) a leagtar amach in Aguisín A, agus áirítear leo na substaintí go léir sa 

talamh nó uirthi nó fúthu seachas: 

• uachtar talmhaíochta na talún; 

• móin;  

• cloch, gaineamh, gairbhéal nó cré (rialaítear cairéil trí phróiseas pleanála na n-

údarás áitiúil) agus 

• peitreal. 

Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin i gcás fhormhór na gcairéal a tháirgeann, mar shampla, 

cumascáin, cloch chóirithe nó aol talmhaíochta, nach n-oibríonn siad le ‘mianraí’ mar a 

shainítear sna hAchtanna Forbartha Mianraí. Tá roinnt bheag eisceachtaí ann, a bhaineann 

le cairéil a oibríonn le mianraí tionsclaíocha sonraithe a liostaítear sa Sceideal a ghabhann 

leis na hAchtanna Forbartha Mianraí (féach ar Aguisín A). 

1.2 Cén fáth a dteastaíonn mianraí uainn? 

Bíonn mianraí thart orainn i gcónaí agus braithimid orthu inár saol laethúil agus bainimid leas 

astu i bhfad níos mó ná mar a thuigtear. Seo roinnt earraí coitianta a n-úsáidtear mianraí 

chun iad a dhéanamh:  

• ceallraí (ceallraí le haghaidh feithiclí leictreacha ina measc); 

• fearais fuinnimh in-athnuaite (féach ar léaráidí 1A agus 1B thíos); 

• línte tarchuir leictreachais agus sreangú leictreach; 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/bf1b50-oil-and-gas-exploration-and-production/
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• cógais leighis agus feistí leighis (aerálaithe ina measc); 

• gutháin chliste; 

• fearais leictreonacha (ríomhairí, teilifíseáin, táibléid ina measc); 

• bolgáin solais;  

• cruach dhosmálta; 

• taos fiacla;  

• pinn luaidhe; 

• péint;  

• gloine; 

• páipéar;  

• cannaí dí;  

• earraí níocháin;  

• gallúnacha/glantaigh/cosmaidí;  

• gliú;  

• lionsaí ceamara;  

• plástar;  

• antaiseipteáin; agus 

• forlíonta cothaithe. 

Tá ról riachtanach ag mianraí inár n-uaillmhianta náisiúnta a bhaint amach, lena n-áirítear an 

Creat Náisiúnta Pleanála a chur i bhfeidhm, an Plean Gnímh don Aeráid, cabhrú le 

téarnamh an gheilleagair agus ár n-aistriú chuig geilleagrach ciorclach atá tíosach ar 

acmhainní, tacú le forbairt tuaithe, agus ár n-astaíochtaí a laghdú i ngach earnáil chun ár 

ngealltanas aeráide go mbeadh astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha ann faoi 

2050 a bhaint amach.  

Beidh baint ag mianraí freisin le cabhrú linn ár spriocanna agus gealltanais idirnáisiúnta a 

bhaint amach, lena n-áirítear an Comhaontú Glas don Eoraip, an Plean Gníomhaíochta don 

Gheilleagar Ciorclach, an Tionscnamh Amhábhar agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

na Náisiún Aontaithe. Leagtar amach an comhthéacs beartais náisiúnta agus idirnáisiúnta 

do thaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht go mionsonraithe i gCuid 2.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga#timeline
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_20_420
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_ga
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/ff4201-17-sustainable-development-goals/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/ff4201-17-sustainable-development-goals/
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Léaráid 1 Mianraí le haghaidh Fuinneamh Glas IISD (https://www.iisd.org/story/green-

conflict-minerals/) 

 

Léaráid 2: Réanna Fuinnimh (https://theconversation.com/time-for-a-global-agreement-

on-minerals-to-fuel-the-clean-energy-transition-87186) 

 

 

https://www.iisd.org/
https://theconversation.com/time-for-a-global-agreement-on-minerals-to-fuel-the-clean-energy-transition-87186
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Dar leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh i dTuarascáil Speisialta World 

Energy Outlook The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean 

Energy Transitions: 

Is mór idir córas fuinnimh a bhfuil teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain ag soláthar 

cumhacht dó agus ceann a úsáideann acmhainní traidisiúnta hidreacarbóin don 

chumhacht. Go hiondúil, bíonn níos mó mianraí ag teastáil chun stáisiúin 

fhótavoltacha ghréine (PV), feirmeacha gaoithe agus feithiclí leictreacha (EVanna) a 

thógáil i gcomparáid lena macasamhlacha atá ag brath ar bhreoslaí iontaise. Bíonn a 

sé oiread mianraí le cur isteach i ngnáthcharr leictreach le hais carr traidisiúnta, agus 

bíonn a naoi n-oiread acmhainní mianracha ag teastáil le haghaidh stáisiún gaoithe ar 

talamh le hais stáisiún cumhachta gásadhainte. Tá méadú 50% tagtha ar an 

meánmhéid mianraí atá ag teastáil le haghaidh aonaid nua acmhainneachta um 

ghiniúint cumhachta ón mbliain 2010 i leith, mar gur ardaigh scair na n-athnuaiteán. 

 

Léaráid 3 Tugtar le tuiscint le soláthar gasta na dteicneolaíochtaí fuinnimh ghlain go 

bhfuil ardú suntasach i gceist maidir le héileamh ar mhianraí. (IEA - The Role of Critical 

World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions) 

 

1.3 Cá bhfaightear mianraí anois? 

Déantar formhór na mianraí a úsáidtear i dtionscal na hÉireann agus na hEorpa a iompórtáil. 

Tarraingíonn sé sin anuas ceisteanna agus ábhar imní tábhachtach faoi shlándáil an 

tsoláthair chomh maith le costais shóisialta nó chomhshaoil i dtíortha tionscnaimh áirithe. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
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Tá an gá le foinse inbhuanaithe amhábhar a chinntiú, agus amhábhair chriticiúla go háirithe, 

ag éirí níos tábhachtaí agus níos tábhachtaí don Aontas Eorpach. Anuas air sin, i limistéir 

shuaite ó thaobh na polaitíochta ar fud na cruinne, d’fhéadfaí margadh na mianraí a úsáid 

chun grúpaí armtha a mhaoiniú, saothar éigeantach agus sáruithe eile ar chearta an duine a 

spreagadh, agus tacú le héilliú agus sciúradh airgid, rud lena méadaítear an gá a chinntiú go 

bhfuilimid freagrach faoin áit as a bhfoinsítear mianraí. Chomh maith leis sin, ní gá go 

mbeadh na caighdeáin dhéine chomhshaoil a bhíonn i bhfeidhm in Éirinn agus san Aontas 

Eorpach á gcur i bhfeidhm sna limistéir sin den domhan ina ndéantar mianadóireacht ar 

mhianraí.  

D’ainneoin ról na mianraí allmhairithe, táirgeann earnáil mhianraí an Aontais Eorpaigh raon 

leathan mianta miotalacha agus mianraí tionsclaíocha. Is táirgeoir tábhachtach cróimiam, 

copair, luaidhe, airgid agus since é an tAontas.  

Mar a leagtar amach in Aguisín B, déantar mianadóireacht ar mhianraí éagsúla in Éirinn, 

sinc, luaidhe agus gipseam ina measc. Is é Mianach na hUaimhe i gContae na Mí an 

mianach since-luaidhe faoi thalamh is mó san Aontas Eorpach, agus is é an tsaoráid 

mianadóireachta is suntasaí sa Stát é go mór fada.  

I measc na ngníomhaíochtaí tionsclaíochta domhanda, tá mianadóireacht mianraí ar cheann 

den bheagán atá ‘geoisheasta’. Is é sin, ní féidir mianach a chur áit nach bhfuil mianra; ní 

féidir láithreán forbartha eile a roghnú áit éigin eile sa réigiún. Is gné thábhachtach é sin a 

bhíonn le breithniú i rith pleanála d’úsáid talún.   

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_ga
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2 An Comhthéacs Beartais Náisiúnta, Eorpach agus 

Idirnáisiúnta do Thaiscéalaíocht Mianraí agus 

Mianadóireacht 

An Comhthéacs Beartais Náisiúnta 

Tarlaíonn taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn i gcomhthéacs beartais 

náisiúnta agus idirnáisiúnta cuimsitheach agus fadréimseach. Leagtar amach cuid de na 

spreagthóirí beartais is tábhachtaí anseo thíos.  

Tugadh aitheantas le cúpla bliain anuas do bheartais agus do chúrsaí riaracháin in Éirinn i 

dtaca le mianadóireacht i dtuarascáil tagarmharcála idirnáisiúnta ón Fraser Institute atá 

lonnaithe i gCeanada. Chuir an suirbhé bliantúil is deireanaí do 2020, bunaithe ar fhreagraí 

ón tionscal, Éire sa cheathrú háit ar an Innéacs Braistinte Beartais i measc 77 dlínse. 

Choimisiúnaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann Economic Review of the Irish 

Geoscience Sector ar thug INDECON faoi (2017) agus measadh gur eascair thart ar €586 

milliún in aschur agus 1,400 post ar fud an gheilleagair as gníomhaíochtaí taiscéalaíochta 

mianraí agus mianadóireachta in Éirinn. 

2.1 Clár an Rialtais – Ár dTodhchaí le Chéile 

Leagtar amach sa Chlár straitéis an Rialtais i raon réimsí beartais go ceann cúig bliana, lena 

n-áirítear i réimsí an téarnaimh gheilleagraigh, gnímh ar son na haeráide, tithíochta, cúraim 

sláinte, iompair agus fuinnimh. 

Tá an earnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta i suíomh maith chun cur go 

dearfach le go leor de chuspóirí an Chláir a bhaint amach, lena n-áirítear i dtaobh: 

• forbairt réigiúnach chothrom a chur chun cinn agus tacú le geilleagar na tuaithe; 

• an t-aistriú beartais chun poist a chumasaíonn caighdeáin mhaireachtála níos fearr a 

mhéadú; 

• leas a bhaint as na hacmhainní nádúrtha chun freastal ar riachtanais na tíre, gan cur 

isteach ar chumas na nglún amach anseo freastal ar a gcuid riachtanas féin; agus 

• cuid de na hamhábhair a sholáthar chun: 

o 70% ar a laghad de leictreachas in-athnuaite a bhaint amach faoi 2030;  

o stóráil agus idirnasc leictreachais a éascú;  

https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2020?utm_source=Media-Releases&utm_campaign=Annual-Survey-of-Mining-Companies-2020&utm_medium=Media&utm_content=Learn_More&utm_term=415
https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf
https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf
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o tacú leis an gComhaontú Glas don Eoraip;  

o acmhainneacht na hÉireann mar an rogha suímh le haghaidh slabhraí 

soláthair athléimneacha a fhorbairt;  

o dlús a chur le leictriú an chórais iompair lena n-áirítear rothair leictreacha, 

feithiclí leictreacha agus iompar poiblí leictreach anuas ar chosc ar charranna 

peitril agus díosail a chlárú den chéad uair ó 2030. 

 

Tá an earnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta i suíomh maith chun dul chun 

cinn a dhéanamh ar go leor de na haidhmeanna i gClár an Rialtais – Ár dTodhchaí le Chéile, 

lena n-áirítear i réimsí na forbartha réigiúnaí cothroime, poist d’ardchaighdeán a sholáthar 

agus na hamhábhair a theastaíonn chun aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-

nialasacha. 

2.2 Straitéis Geilleagair Chiorclaigh (dréacht don 

chomhairliúchán poiblí, mí Aibreáin 2021) 

Is ar mhúnla líneach táirgthe agus úsáide (tóg-úsáid-cur amú) is mó a fheidhmíonn 

geilleagar domhanda an lae inniu. Níl inbhuanaitheacht ag baint le tionchair timpeallachta an 

mhúnla línigh seo, ina mbaintear méid mór acmhainní nádúrtha chun nithe a dhéanamh, 

nithe nach n-úsáidfear ach uair amháin sula gcaithfear amach iad, i go leor cásanna. Is 

ionann acmhainní agus earraí a chur amú agus caillteanas suntasach sa luach agus 

méadaítear an spleáchas atá againn ar shlabhraí soláthair casta domhanda dá bharr.  

Rogha malartach ar an múnla líneach seo atá sa gheilleagar ciorclach, ina gcoinnítear 

acmhainní in úsáid chomh fada agus is féidir, ina mbainimid an leas is mó astu agus is féidir 

fad atá siad in úsáid, agus ina ndéanaimid táirgí agus ábhair a fháil ar ais agus a 

athghiniúint ag deireadh a tréimhse saoil. I gcroílár na físe atá againn i leith mianraí agus 

mianadóireachta in Éirinn tá bainistíocht ábhar agus foinsiú agus úsáid inbhuanaithe 

amhábhar, agus is gnéithe lárnacha iad sin den aistriú go geilleagar ciorclach.  

Cinnteofar leis an mbéim shoiléir ar éifeachtúlacht a leagtar amach i Straitéis Geilleagair 

Chiorclaigh an Rialtais (dréacht don chomhairliúchán, mí Aibreáin 2021) go gcuirfidh an 

earnáil taiscéalaíochta agus mianadóireachta mianraí leis an aistriú náisiúnta go geilleagar 

ciorclach a bhaint amach, ag teacht leis an bPlean Gníomhaíochta um Dhramhaíl do 

Gheilleagar Ciorclach na hÉireann.  Cé nach féidir éileamh na hÉireann agus an Aontais 

Eorpaigh ar mhiotal a chomhlíonadh ó athchúrsáil amháin faoi láthair – beidh gá le 

mianadóireacht fós chun éileamh ar mhiotail chriticiúla a chomhlíonadh go ceann tamall 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga#timeline
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9abf3-plean-gniomhaiochta-dramhaiola-le-haghaidh-geilleager-ciorclach-2020-2025/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9abf3-plean-gniomhaiochta-dramhaiola-le-haghaidh-geilleager-ciorclach-2020-2025/
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Léaráid 5: Geilleagar Ciorclach Amhábhar Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus 

Teicneolaíocht (EIT) 

maith – féadfaidh athchúrsáil, athchúrsaí mianraí agus miotal ina measc, cur go suntasach 

le slándáil an tsoláthair amhábhar agus cabhrú leis an gciorclaíocht ábhar sa gheilleagar 

náisiúnta.  

Tacaíonn Éire leis an bPlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach nua mar chuid de 

Chomhaontú Glas an Aontais Eorpaigh agus aithníonn sí cé go bhféadfadh gnéithe áirithe 

den phacáiste a bheith dúshlánach, cruthaíonn an acmhainneacht le haghaidh post agus 

don chomhshaol deis luachmhar don tír. 

 

Léaráid 4: Amhábhair Chriticiúla agus an Geilleagar Ciorclach – Tuarascáil chúlra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eitrawmaterials.eu/03_06_ce-draft-1/
https://eitrawmaterials.eu/03_06_ce-draft-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_20_420
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/critical-raw-materials-and-circular-economy-background-report
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Féadfaidh láithreáin mianaigh dhúnta cur go dearfach freisin lenár n-aistriú chuig geilleagar 

ciorclach tríd an mbithgheilleagar. Sampla de sin is ea Mianach an Lisín, áit a bhfuil Campas 

Bithgheilleagair Náisiúnta á fhorbairt ar an láithreán.  

Cruthaíonn athshlánú na láithreáin mianadóireachta stairiúla deis freisin chun fuinneamh in-

athnuaite a fhorbairt agus ábhar athchúrsáilte nó seachtháirgí ó earnálacha eile a úsáid (mar 

shampla, seachtháirgí nó ábhar athchúrsáilte ón earnáil foirgníochta) chun críocha 

feabhsúcháin, a laghdóidh tuilleadh an gá atá le hábhair phríomhúla a úsáid nó go mbeadh 

ábhair thánaisteacha ina ndramhaíl. D’fhéadfadh deiseanna a bheith ann freisin ‘dramhaíl 

mianadóireachta’ a shaothrú, mar a luadh in Recovery of critical and other raw materials 

from mining waste and landfills leis an gCoimisiún Eorpach agus sa pháipéar taighde 

Characterisation of Mining Waste a choimisiúnaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann. Is 

tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann é Clár Taighde na Gníomhaireachta um 

Chaomhnú Comhshaoil (EPA), a mhaoinigh roinnt measúnuithe ar acmhainneacht 

gheilleagrach thánaisteach in iarmhianaigh agus fuíll próiseála mianraí (mar shampla, 

Potential for Economic Reprocessing of Mine Waste in Ireland, tuarascáil Algeopolymers, 

agus tuarascáil Silvermines Wetland Substrate Reprocessing).  Measann EPA go bhfuil os 

cionn 75 milliún tonna d’acmhainní mianraí tánaisteacha sil-leagtha ar dhromchla na talún ar 

fud na hÉireann a bhaineann le gníomhaíochtaí mianach reatha agus iarmhianach agus le 

gníomhaíochtaí próiseála mianraí (Alúmana Eachinse ina measc). Chomhoibrigh EPA agus 

Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI) chun fardal náisiúnta ar shaoráidí mianach 

stairiúil a bhunú. 

Tá ról ag gníomhaíochtaí taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta san aistriú chuig 

geilleagar ciorclach, trí chleachtais a úsáid atá níos éifeachtúla ar acmhainní, ar nós 

oibríochtaí atá pleanáilte níos fearr, úsáid fuinnimh agus uisce, chomh maith le dramhaíl a 

laghdú agus a athúsáid.  

Is féidir le hiarláithreáin mianaigh cur leis an ngeilleagar ciorclach agus déanann siad 

amhlaidh trí athúsáid nó athchúrsáil sruthanna dramhaíola (bithdhramhaíl mar shampla) 

chomh maith lena n-acmhainneacht chun ‘athmhianadóireacht’ a dhéanamh ar dhramhaíl.  

2.3 Tionscadal Éireann 2040 agus An Creat Náisiúnta 

Pleanála 

Is ionann Tionscadal Éireann 2040 agus straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an rialtais 

chun go mbeidh Éirinn níos fearr do mhuintir na tíre ar fad.  Cuimsítear an Creat Náisiúnta 

Pleanála agus an Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 ann. Leagtar amach an fís agus 

straitéis d'fhorbairt na tíre go dtí 2040 sa Chreat Náisiúnta Pleanála, agus cuirtear 

https://bioeconomyfoundation.com/
https://bioeconomyfoundation.com/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116131/aaa_20190506-d3-jrc-science-for-policy-recovery_of_rm_from_mining_waste_and_landfills_4_07_19_online_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116131/aaa_20190506-d3-jrc-science-for-policy-recovery_of_rm_from_mining_waste_and_landfills_4_07_19_online_final.pdf
https://www.imcexploration.com/media/attachments/2017/12/07/mine_waste_aurum_final_report.pdf
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/minewastesssreport.html
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/tech/Research_Report_296.pdf
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/silverminessssreport.html
http://www.epa.ie/newsandevents/news/2010/name,47851,en.html
http://www.epa.ie/newsandevents/news/2010/name,47851,en.html
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infheistíocht chumasaithe ar fáil leis an bPlean Forbartha Náisiúnta chun an straitéis a chur i 

bhfeidhm. 

Is é an Creat Náisiúnta Pleanála plean straitéiseach ardleibhéil an Rialtais chun fás agus 

forbairt ár dtíre go dtí 2040 a mhúnlú. Is creat é chun infheistíocht phoiblí agus 

phríobháideach a threorú, chun deiseanna a chruthú agus a chur chun cinn dár muintir agus 

chun ár gcomhshaol a chosaint agus a fheabhsú. Maidir le mianraí, aithnítear sa Chreat go 

mbeidh ról tábhachtach ag an bpróiseas pleanála chun acmhainneacht earnáil na dtionscal 

eastóscach a bhaint amach trí fhoinsí tábhachtach cumascán agus mianraí a shainaithint 

agus iad a chosaint ar fhorbairt a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá n-úsáid.  

Luaitear i gCuspóir Beartais Náisiúnta 23 sa Chreat Náisiúnta Pleanála go bhfuil sé 

d’fhéidearthacht ag taiscéalaíocht agus mianadóireacht ceantair thuaithe a fhorbairt ar 

bhealach inbhuanaithe agus an comhshaol a chosaint ag an am céanna: 

“Forbairt an gheilleagair tuaithe a éascú trí thacú le hearnáil talmhaíochta agus bhia 

atá inbhuanaithe agus éifeachtúil go heacnamaíoch, chomh maith leis na tionscail 

foraoiseachta, iascaireachta, dobharshaothraithe, fuinnimh agus eastóscacha 

[eastóscadh mianraí ina measc], an bithgheilleagar agus éagsúlú i ngníomhaíochtaí 

ar an bhfeirm agus lasmuigh den fheirm, agus ag an am céanna aird a thabhairt ar 

an tábhacht a bhaineann leis an tírdhreach nádúrtha agus an oidhreacht thógtha a 

choimeád atá ríthábhachtach don turasóireacht tuaithe.” 

Pleanáil Spásúlachta  

Tá an córas pleanála ceaptha an bonneagar sóisialta, geilleagrach agus fisiciúil a sholáthar 

a theastaíonn chun freastal ar ár riachtanais agus ar bhealach a chosnaíonn iliomad 

cáilíochtaí ár dtimpeallachtaí nádúrtha agus tógtha. Tá ról tábhachtach freisin ag ceapadh 

pleananna nó pleanáil chun cinn ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil araon chun forbairt ar 

mhaithe leis an leas coiteann a mhúnlú agus a threorú, lena n-áirítear infheistíocht phoiblí 

agus phríobháideach agus cinneadh cinntí pleanála aonair i leith gach cineáil forbartha.  

Pleanáil Réigiúnach – Straitéisí Réigiúnacha Spásúla agus 

Eacnamaíochta 

Foráiltear san Acht Rialtais Áitiúil 2014 le haghaidh gné réigiúnach sa rialtas áitiúil in Éirinn 

agus cuirtear na húdaráis i dtrí thionól réigiúnacha: 

• Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; 

• Tionól Réigiúnach an Deiscirt; agus 
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• Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre. 

Tá feidhmeanna éagsúla ag na tionóil réigiúnacha, ina measc straitéisí réigiúnacha spásúla 

agus eacnamaíochta a dhéanamh, trína gcomhordaítear pleananna forbartha agus 

pleananna áitiúla geilleagracha agus pobail na n-údarás áitiúil.   

Pleananna Forbartha Cathrach agus Contae agus Pleananna 

Ceantair Áitiúil 

Is é an Plean Forbartha príomhcháipéis bheartais an údaráis áitiúil maidir le pleanáil. Bíonn 

comhaltaí tofa an údaráis áitiúil i bhfeighil ar phlean forbartha a cheapadh.  Leagtar amach 

sa phlean forbartha croí-straitéis fhoriomlán agus cuspóirí sonracha do phleanáil chuí agus 

forbairt inbhuanaithe limistéar feidhmeach iomlán an údaráis áitiúil.  Cuimsítear ráiteas 

scríofa sa phlean ina leagtar amach na beartais don chontae, chomh maith le léarscáileanna 

ina dtaispeántar criosanna le haghaidh cineálacha difriúla forbartha, mar shampla, 

cónaitheach, tionsclaíoch agus conláistí ar nós páirceanna.   

Tá sé d’acmhainneacht ag gníomhaíochtaí taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta 

pobail tuaithe a fheabhsú agus a fhás de réir an Chreata Náisiúnta Pleanála, ní hamháin i 

dtéarmaí poist oilte a sholáthar agus an méid a rannchuidíonn siad le maoiniú do 

gheilleagair áitiúla agus údaráis áitiúla, ach freisin i dtéarmaí feabhsuithe bonneagair (mar 

shampla foirgnimh, bóithre, leathanbhanda, fuinneamh, soláthar uisce), caipiteal daonna 

(scileanna, oideachas, cumais theicniúla), poist indíreacha san earnáil (mar shampla, 

seirbhísí a thacaíonn le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireachta), agus acmhainneacht 

turasóireachta (mar shampla, mianaigh stairiúla á n-úsáid mar nithe is díol spéise do 

thurasóirí). 

 

Tá sé d’acmhainneacht ag earnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta atá dea-

bhainistithe agus dea-rialáilte na pobail tuaithe a fheabhsú agus a fhás. Cuireann na 

gníomhaíochtaí sin le forbairt bheartaithe na ngeilleagar tuaithe mar a leagtar amach sa 

Chreat Náisiúnta Pleanála trí phoist oilte agus gníomhaíocht gheilleagrach a sholáthar i 

gceantair thuaithe. 

2.4 Plean Gnímh don Aeráid 2019 Chun dul i ngleic le 

Cliseadh na hAeráide 

Leagtar amach sa Phlean Gnímh don Aeráid 2019 na gníomhartha a theastaíonn chun ár 

spriocanna aeráide le haghaidh 2030 a bhaint amach agus Éire a chur ar an mbóthar ceart i 

dtreo 70% dár leictreachas a sholáthar ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030 agus astaíochtaí gás 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/af590d-none/
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ceaptha teasa glan-nialasacha faoi 2050. De bharr na ngníomhartha seo, laghdófar an 

spleáchas atá againn ar bhreoslaí iontaise maidir le leictreachas a ghiniúint (lena n-áirítear 

deireadh a chur le gual agus móin), teas, iompar, tionsclaíocht agus talmhaíocht. 

Roghnaíodh na gníomhartha bunaithe ar na bearta a laghdaíonn astaíochtaí leis an ualach 

is lú ar shaoránaigh agus a chruthaíonn an líon is mó deiseanna. D’fhéadfaí a áireamh leis 

sin seanláithreáin mianadóireachta a úsáid chun fuinneamh in-athnuaite a ghiniúint agus a 

stóráil (mar shampla, fuinneamh hidrileictreach taiscthe caidéalaithe, gaoithe agus 

geoiteirmeach). 

Leagtar amach sa Phlean Gnímh don Aeráid 2019 na beartais mhionsonraithe agus bearta 

chun na spriocanna laghdaithe astaíochtaí faoi 2030 atá i bhfeidhm faoi láthair a bhaint 

amach. Tá an Plean á nuashonrú anois chun an gealltanas i gClár an Rialtais a léiriú do 

laghdú 7% ar an meán in aghaidh na bliana ar astaíochtaí faoi 2030 agus sprioc ghlan-

nialasach faoi 2050.  Déanfar an Plean a nuashonrú ar bhonn bliantúil, agus áireofar 

treochlár gníomhartha leis an eolas is deireanaí gach uair, lena n-áirítear gníomhartha a 

bhainfidh go sonrach le hearnáil.  Tacófar leis sin le Straitéis Náisiúnta Fadtéarma Aeráide a 

bhunófar sa reachtaíocht faoin mBille um Ghníomhú ar son na hAeráide (Leasú).   

Áireofar sa threochlár gníomhartha 'teicneolaíochtaí glasa' a ghlacadh agus a úsáid chun 

cumhacht a ghiniúint ó fhoinsí inbhuanaithe, mar aon le stóráil cadhnra agus athruithe córais 

teicniúla eile chun tacú leis an eangach leictreachais agus iompar leictreach atá againn a 

fheidhmiú.  Beidh sé ríthábhachtach mianraí a sholáthar chun na spriocanna seo a bhaint 

amach.  De réir spriocanna gaolmhara reatha, déanfar 70% de leictreachas na tíre a 

tháirgeadh le fuinneamh in-athnuaite (amhail fuinneamh gaoithe, gréine, eischósta) faoin 

mbliain 2030 agus go mbeidh milliún feithicil leictreach in úsáid faoi 2030.  

Caithfear béim níos mó a chur ar fhoinsiú na mianraí a theastaíonn mar ionchuir chun ár 

spriocanna a bhaint amach agus an ról a d’fhéadfadh Éire a imirt sa slabhra soláthair 

amhábhar. Tiocfaidh an bhéim sin le go leor de na gníomhartha a leagtar amach sa Phlean 

Gnímh Aeráide, lena n-áirítear gníomhartha chun tacú le tionscnaimh iarfheistithe (mar 

shampla, chun rátálacha fuinnimh foirgneamh a uasghrádú le haghaidh 500,000 áit 

chónaithe agus chun 400,000 teaschaidéal a shuiteáil). 

Teastóidh mianraí le haghaidh aistriú na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh chuig 

astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha i gcúpla earnáil, mar shampla giniúint 

fuinnimh in-athnuaite, stóráil fuinnimh (ceallraí), tarchur agus iompar.  

Ní hamháin gur féidir le hearnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta na hÉireann 

cur leis na hamhábhair a theastaíonn don aistriú sin a sholáthar, ach aithnítear 
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acmhainneacht na hiarláithreáin mianadóireachta lena naisc bhonneagair agus spás mar 

nóid giniúna agus stórála fuinnimh in-athnuaite.  

 

2.5 Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann - Beartas um 

Fhorbairt Tuaithe 2021-2025 

Cuireann Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann creat ar fáil chun ceantair na tuaithe a 

fhorbairt sna cúig bliana romhainn amach. Ceantair thuaithe atá lárnach d'fholláine agus 

d'fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta, cultúir agus timpeallachta náisiúnta fís an bheartais 

seo. Éire a bhfuil idirspleáchas idir ceantair uirbeacha agus ceantair thuaithe mar bhonn aici. 

Éire ina n-aithnítear lárnacht daoine, an tábhacht a bhaineann le háiteanna fuinniúla faoin 

tuath ina bhfuil daoine ina gcónaí, agus an acmhainn atá ann jabanna d'ardchaighdeán a 

chruthú agus ár dtimpeallacht i gcomhar a chothú. Luaitear an ról a d’fhéadfadh 

taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht chuige sin sa chuid thuas faoin gCreat Náisiúnta 

Pleanála. Leagtar amach faisnéis shonrach faoi thaiscéalaíocht mianraí agus 

mianadóireacht, lena n-áirítear na tairbhí geilleagracha don phobal áitiúil, in Aguisín B. 

Chuige sin, is fiú a thabhairt faoi deara  

• gurbh ionann an caiteachas ar thaiscéalaíocht mianraí in Éirinn in 2019 agus thart ar 

€17.5 milliún; agus 

• is í Mianach na hUaimhe i gContae na Mí an mianach since faoi thalamh is mó san 

Aontas Eorpach, go bhfostaítear thart ar 600 duine ann agus go ngineann sé thart ar 

€70–75 milliún sa phobal áitiúil agus go n-íoctar €2 mhilliún eile leis an údarás áitiúil i 

rátaí, rátaí uisce agus muirir phleanála gach bliain. 

Anuas air sin, tá trí Gheopháirc Dhomhanda UNESCO ar oileán na hÉireann faoi láthair 

agus Geopháirc Dhomhanda UNESCO ionchais. Tá Geopháirc Chósta an Chopair i 

gContae Phort Láirge, agus conair shiúil ann ar a dtéitear thar go leor locháin áille ina bhfuil 

raon leathan flóra agus fána, speicis faoi chosaint ina measc. Tá an mhianadóireacht ar 

cheann de na 16 théama geo-oidhreachta faoina ndéanann údaráis áitiúla, an Chomhairle 

Oidhreachta agus Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann láithreáin gheolaíocha chontae a 

iniúchadh agus a chur chun cinn ar mhaithe le turasóireacht, oideachas, taighde eolaíochta 

agus feasacht phoiblí. 

Foilsíodh tuarascáil neamhspleách dar teideal A social, environmental and economic 

assessment of Galmoy and Lisheen Mines ina dtugtar dearcadh criticiúil ar éifeachtaí na 

mianadóireachta ar phobail tuaithe, le haird chuí ar na cúinsí sóisialta, comhshaoil agus 

https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/
http://spatial.dcenr.gov.ie/EMD_DOWNLOAD/May2021/PL%20Competition%20May%202021%20Final.pdf
https://www.gsi.ie/ga-ie/programmes-and-projects/geoheritage/activities/geoparks-and-geotourism/pages/unesco-geoparks.aspx
https://www.gsi.ie/ga-ie/programmes-and-projects/geoheritage/projects/pages/default.aspx
https://coppercoastgeopark.com/
https://www.gsi.ie/ga-ie/programmes-and-projects/geoheritage/activities/background-information/pages/default.aspx
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/29332-a-social-environmental-and-economic-assessment-of-galmoy-and-lisheen-mines/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/29332-a-social-environmental-and-economic-assessment-of-galmoy-and-lisheen-mines/
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geilleagracha agus ina dtarraingítear aird ar ghlantairbhí na mianadóireachta, lena n-áirítear 

na tairbhí a bhíonn ann fiú i ndiaidh do stopadh d’oibríocht na mianach.  

Is féidir le hearnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta atá dea-bhainistithe agus 

dea-rialáilte tacú le geilleagair thuaithe, rud a chabhraíonn le pobail tuaithe a chothú de réir 

bheartas forbartha tuaithe an Rialtais. Tá tacaíochtaí dá leithéid ar fáil do phobail i 

gcaitheamh agus i ndiaidh shaolré tionscadail mianraí ar bith (taiscéalaíocht, eastóscadh, 

dúnadh agus iardhúnadh), mar a léirítear le tionscadail Ghabhalmhaí agus an Lisín. 

2.6 Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh 

Geilleagar Ciorclach  

Tabharfaidh an beartas náisiúnta dramhaíola seo (a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2020) 

eolas agus treoir do phleanáil agus bainistíocht dramhaíola in Éirinn sna blianta amach 

romhainn.  

Is féidir le hathchúrsáil ar dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach (WEEE) foinse 

amháin miotal lómhar a sholáthar. Ní hamháin go bhfuil WEEE a athchúrsáil go maith don 

chomhshaol agus dár sláinte, tá ciall leis freisin: bíonn comhpháirteanna agus miotail 

lómhara in go leor de na gairis sin agus is féidir iad a úsáid arís i dtáirgí nua. Chomhlíon Éire 

spriocanna an Aontais Eorpaigh maidir le hathchúrsáil agus aisghabháil gach catagóire 

WEEE. Ar an gcaoi chéanna, tá ag éirí le nósanna imeachta agus córais chun Feithiclí a 

bhfuil a Ré Caite a athúsáid, a athchúrsáil agus a aisghabháil (athchúrsáil miotal ina measc) 

agus ceallraí dramhaíola a athchúrsáil, tráth a n-aisghabhtar ábhair luachmhara ar nós 

cóbailt, nicile, miotail tearcithreach, since, litiam, luaidhe, mangainéise agus cruach as na 

ceallraí. 

https://www.mywaste.ie/what-to-do-with-my-waste-electrical-and-electronic-equipment-weee/
https://www.epa.ie/nationalwastestatistics/weee/
https://www.epa.ie/our-services/monitoring--assessment/waste/national-waste-statistics/end-of-life-vehicles/
https://www.epa.ie/our-services/monitoring--assessment/waste/national-waste-statistics/end-of-life-vehicles/
https://www.epa.ie/enforcement/weee/batteries/
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Léaráid  6: Staitisticí dramhaíola – athchúrsáil ceallraí agus taisc-chill – Eurostat

 

 

Ach ba cheart do gheilleagar ciorclach agus fís éifeachtúil ó thaobh acmhainní de le 

haghaidh taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht dul níos faide ná na táirgí deiridh a 

athchúrsáil (an miotal agus na mianraí i dtáirgí ar nós trealamh leictreonach, ceallraí, agus 

mar sin de). Go deimhin, aistríonn an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh 

Geilleagar Ciorclach an bhéim ón diúscairt dramhaíola agus ar ais go dtí slabhra táirgthe. 

 

Gineann an próiseas mianadóireachta dramhaíl neamhorgánach den chuid is mó. 

Athbhreithnítear an dramhaíl sin seasta le haghaidh acmhainneacht seachtháirge a 

d’fhéadfadh tairbhí inbhuanaitheachta agus luach eile geilleagrach a chruthú (le haghaidh 

sampla ó earnáil eile, féach ar thionscadal taighde Al Source ina scrúdaítear acmhainneacht 

athúsáid an fhuíll báicsíte a tháirgtear i rith an phróisis chun alúmana a tháirgeadh). 

 

Tugann ceadanna mianadóireachta Stáit agus treoir ghníomhaireachtaí an Stáit chun 

mianaigh a oibriú dúshlán d’earnáil mhianadóireachta na hÉireann dul níos faide ná na 

hardchaighdeáin a leagtar síos nuair atá mianaigh á n-oibriú agus á ndúnadh/á n-athshlánú 

agus dul i dtreo feidhmiú mar thionscal ‘díothaithe dramhaíola’. Leanfaidh an earnáil 

mhianadóireachta ar aghaidh ag lorg deiseanna athphróiseála agus ról sa gheilleagar 

ciorclach; chun éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid fuinnimh in-athnuaite a ghlacadh chuici 

féin; lorg carbóin áitiúil mianaigh a laghdú; agus trí thrádáil sheachtrach chuí, tionchar 

carbóin domhanda mianaigh a laghdú a oiread agus is féidir.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9abf3-plean-gniomhaiochta-dramhaiola-le-haghaidh-geilleager-ciorclach-2020-2025/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9abf3-plean-gniomhaiochta-dramhaiola-le-haghaidh-geilleager-ciorclach-2020-2025/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fepa.ie%2Fresearchandeducation%2Fresearch%2Fresearchpublications%2Fresearchreports%2FResearch_Report_308.pdf&data=02%7C01%7C%7C349ac9c1efc64e2d769e08d82816870d%7C496a4ab1caef478f938d6551aca7fb85%7C0%7C0%7C637303424510537126&sdata=4o9JJJNk78QBKopaDqyExS0GA5YJNEGUTw2%2BDYWFzl8%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Batteries_for_recycling_2018data-April_2020.jpg
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Tá ról le himirt ag earnáil na mianadóireachta maidir le cur chun feidhme an bheartais 

náisiúnta dramhaíola a chur chun cinn trí aistriú go tionscal nialais dramhaíola agus luach na 

n-ábhar a d’fhéadfaí a scriosadh san am atá thart a uasmhéadú. 

 

2.7 Straitéis Náisiúnta um Aer Glan  

Tá Straitéis Náisiúnta um Aer Glan ina cuid de Chlár an Rialtais – Ár dTodhchaí le Chéile, 

agus tá sí á réiteach faoi láthair ag an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Cuireadh 

próiseas comhairliúcháin ar bun d'fhonn eolas a dhéanamh don straitéis. Tá an earnáil 

mhianraí agus taiscéalaíochta i suíomh maith chun cur go dearfach le haidhmeanna agus 

cuspóirí straitéise um aer glan, lena n-áirítear trí na hamhábhair a sholáthar a theastaíonn 

chun ‘teicneolaíochtaí glasa’ a ghlacadh agus a úsáid chun cumhacht a ghiniúint as foinsí in-

athnuaite, a laghdóidh an gá le giniúint fuinnimh as dóchán.  

D’fhéadfaí comhthairbhe de cháilíocht aeir níos fearr a bhaint amach toisc go dtacaíocht 

taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht leis na ‘teicneolaíochtaí glasa’ a fhorbairt a 

theastaíonn le haghaidh astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha. 

2.8 Future Jobs Ireland 2019 – Bonn a chur inniu faoi 

gheilleagar na todhchaí 

Chun a chinntiú go bhfuil geilleagar na hÉireann i suíomh maith chun oiriúnú agus a bheith 

faoi bhláth sa todhchaí, sheol an Rialtas conair nua gheilleagrach d’Éirinn in 2019 bunaithe 

ar an nuálaíocht agus athrú teicneolaíochta a ghlacadh chugainn féin, táirgiúlacht a 

fheabhsú, rannpháirtíocht an lucht saothair a mhéadú, scileanna a bhreisiú agus tallann a 

fhorbairt agus aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin. D’fhéach Future Jobs Ireland 2019 lenár 

bhforbairt a spreagadh mar gheilleagar athléimneach, nuálach atá nasctha go domhanda, a 

bheadh in ann dul i ngleic le hathruithe teicneolaíocha agus athruithe eile ó bhonn amach 

anseo. Tá sé d’acmhainn ag gníomhaíochtaí taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta 

gairmeacha beatha a sholáthar a bhaineann le cúig cholún Future Jobs Ireland 2019: 

1. An nuálaíocht agus athruithe teicneolaíochta a ghlacadh chugainn féin. 

2. Táirgiúlacht fiontair bheaga agus mheánmhéide a fheabhsú. 

3. Scileanna a fheabhsú agus a fhorbairt agus scoth na ndaoine a mhealladh. 

4. Rannpháirtíocht san fhórsa saothair a mhéadú. 

5. Triall ar gheilleagar ísealcharbóin. 

https://enterprise.gov.ie/ga/A-nDeanaimid/Tionscnaimh-Ghno-agus-Earnala/Future-Jobs/
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Tá an earnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireacht ailínithe go dlúth le Future Jobs 

Ireland 2019 sa chaoi a nglacann sí an nuálaíocht agus athruithe teicneolaíochta chuici féin, 

a bhféachann sí le táirgiúlacht a fheabhsú agus rannpháirtíocht an lucht saothair a mhéadú, 

a mbreisíonn sí scileanna agus a bhforbraíonn sí tallann agus sa chaoi ar féidir léi na 

hamhábhair a sholáthar a theastaíonn chun aistriú chuig geilleagar aeráid-neodrach. 

 

An Comhthéacs Beartais an Aontais Eorpaigh 

 

2.9 An Comhaontú Glas don Eoraip 

Is é an Comhaontú Glas don Eoraip freagairt an Aontais Eorpaigh do na dúshláin aeráide 

agus a bhaineann leis an gcomhshaol, atá ar an gcúram is sainiúla don ghlúin seo. Is 

straitéis nua fáis é a bhfuil d’aidhm leis an tAontas a athrú ó bhonn go sochaí chóir agus 

rathúil ina bhfuil geilleagar nua-aimseartha, atá éifeachtúil ar acmhainní agus atá iomaíocht, 

áit nach bhfuil aon astaíochtaí gás ceaptha teasa glana in 2050, ina gcosnaítear an 

comhshaol agus sláinte na saoránach, agus ina scartar fás geilleagrach go hiomlán ó úsáid 

acmhainní.  

Má tá an sprioc sin le baint amach, teastóidh gníomh i ngach earnáil dár ngeilleagar, lena n-

áirítear cineálacha iompair phríobháidigh agus phoiblí níos glaine a thabhairt isteach de réir 

a chéile agus dlús faoi úsáid fuinnimh in-athnuaite. 

Tá córas fuinnimh an Aontais a dhícharbónú riachtanach chun na cuspóirí aeráide a bhaint 

amach. Thug an Comhaontú Glas don Eoraip “ceist slándála straitéiseach” ar rochtain ar 

amhábhair chriticiúla (ar mianraí go leor díobh) a úsáid i dteicneolaíochtaí digiteacha agus 

glana. 

Soláthraíonn an Comhaontú Glas don Eoraip treoirphlean ina bhfuil gníomhartha chun 

geilleagar an Aontais a dhéanamh inbhuanaithe, lena n-áirítear an chéad dlí aeráid riamh 

don Aontas a mholadh, chun Aontas Eorpach aeráid-neodrach a bhaint amach faoi 2050. 

Mar chuid den Comhaontú Glas don Eoraip mhol an Coimisiún i mí Mheán Fómhair 2020 go 

n-ardófaí sprioc laghdaithe 2030 le haghaidh astaíochtaí gás ceaptha teasa, lena n-áirítear 

astaíochtaí agus aistrithe, chuig 55% ar a laghad i gcomparáid le 1990. Breathnaíodh ar na 

gníomhartha a theastaíonn ar fud na n-earnálacha, lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh 

agus fuinneamh in-athnuaite méadaithe, agus cuireadh tús leis an bpróiseas chun tograí 

reachtacha mionsonraithe a dhéanamh faoi mhí an Mheithimh 2021 chun an uaillmhian 

mhéadaithe sin a chur i bhfeidhm agus a bhaint amach. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga#timeline
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga#timeline
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_ga
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Léaráid 7: Gnéithe den Chomhaontú Glas don Eoraip 

 

Ar an 14 Iúil, 2021 ghlac an Coimisiún Eorpach pacáiste tograí le go mbeadh beartais an AE 

maidir leis an aeráid, fuinneamh, úsáid talún, iompar agus cáin in oiriúint chun laghdú 55% a 

chur ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoin mbliain 2030, le hais leibhéil na bliana 

1990.  Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar na laghduithe astaíochtaí seo a bhaint amach le 

linn na deich mbliana atá amach romhainn le go mbeidh an Eoraip ar an gcéad ilchríoch ar 

domhan a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide faoin mbliain 2050 agus go bhfíorófar an 

Comhaontú Ghlas don Eoraip. Mar aon leis na tograí, sholáthraigh an Coimisiún na huirlisí 

reachtaíochta a bheidh ag teastáil chun na spriocanna ar a n-aontaíodh i nDlí Aeráide na 

hEorpa a chur i gcrích agus athrú ó bhonn a chur ar gheilleagar agus sochaí na hEorpa ar 

mhaithe le todhchaí cothrom, glas, rachmasach a bhaint amach. 

Is féidir le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht chur leis na hamhábhair a sholáthar a 

theastaíonn chun fuinneamh glan, inacmhainne agus slán a chur ar fáil agus chun aistriú 

chuig soghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste; soláthraíonn athshlánú láithreáin 

mianadóireachta stairiúla deiseanna freisin chun éiceachórais agus bithéagsúlacht a 

athshlánú.  

 

2.10 Amhábhair Chriticiúla 

Tá amhábhair riachtanach do gheilleagar na hEorpa. Cruthaíonn siad bonn láidir 

tionsclaíoch, ag táirgeadh raon leathan earraí agus feidhmeanna a úsáidtear go laethúil 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga#timeline
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agus i dteicneolaíochtaí nua-aimseartha. Tá imní ag fás san Aontas Eorpach agus ar fud na 

cruinne faoi rochtain iontaofa gan srian ar amhábhair áirithe. Chun aghaidh a thabhairt ar an 

dúshlán sin, chruthaigh an Coimisiún Eorpach liosta d’amhábhair chriticiúla don Aontas 

Eorpach, liosta a bhíonn faoi réir athbhreithniú agus nuashonrú tráthrialta. Cuimsíonn 

amhábhair chriticiúla amhábhair a bhfuil an-tábhacht leo do gheilleagar an Aontais agus 

amhábhair ardriosca a bhaineann lena soláthar. 

Dúradh sa tuarascáil Report on critical raw materials and the circular economy (2018): 

Ní féidir aon cheo eile a chur in áit amhábhair chriticiúla i bpainéil ghréine, tuirbíní 

gaoithe, feithiclí leictreacha agus soilse atá tíosach ar fhuinneamh, agus dá bhrí sin 

tá siad an-ábhartha sa chomhrac in aghaidh athrú aeráide agus chun an comhshaol 

a fheabhsú. Mar shampla, meastar go méadófar an t-éileamh ar amhábhair áirithe 

faoi fhachtóir 20 faoi 2030 mar gheall ar tháirgeadh teicneolaíochtaí ísealcharbóin – 

a theastaíonn chun go gcomhlíonfaidh an tAontas Eorpach a chuspóirí aeráide agus 

fuinnimh. 

I mí Mheán Fómhair 2020, chuir an Coimisiún Eorpach Plean Gníomhaíochta maidir le 

hAmhábhair Chriticiúla i láthair, lena n-áirítear Liosta 2020 d’Amhábhair Chriticiúla agus 

staidéar fadbhreathnaithe ar amhábhair chriticiúla le haghaidh teicneolaíochtaí agus 

earnálacha straitéiseacha ó thaobh 2030 agus 2050. Breathnaítear sa Phlean 

Gníomhaíochta ar na dúshláin reatha agus todhchaí agus moltar gníomhartha chun 

spleáchas na hEorpa ar thríú tíortha a laghdú, soláthar ó fhoinsí príomhúla agus 

tánaisteacha araon a éagsúlú, agus éifeachtúlacht agus ciorclaíocht acmhainní a fheabhsú 

fad a chuirtear foinsiú freagrach chun cinn ar fud an domhain. Cothóidh na gníomhartha ár 

n-aistriú chuig geilleagar glas agus digiteach, agus ag an am céanna, neartófar 

athléimneacht na hEorpa agus a neamhspleáchas oscailte straitéiseach sna 

príomhtheicneolaíochtaí a theastaíonn don aistriú sin. Nuashonraíodh an Liosta 

d’Amhábhair Chriticiúla (féach thíos) in 2020 chun an tábhacht gheilleagrach athraithe agus 

na dúshláin soláthair bunaithe ar a bhfeidhm thionsclaíoch a léiriú. Tá 30 amhábhar criticiúil 

ar an liosta. Cuireadh litiam, atá riachtanach don aistriú chuig leictrea-shoghluaisteacht, leis 

an liosta den chéad uair. 

Tá acmhainneacht éigin forbartha d’Éirinn ag na hamhábhair chriticiúla i mbuí.  

Amhábhair chriticiúla 2020 (cló trom ar amhábhair nua ó 2017 i leith) 

Antamón Haifniam Fosfar 

Bairít Dúile Tearcithreach Troma Scaindiam 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1be1b43-e18f-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80004733
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849?locale=ga
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849?locale=ga
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881?locale=ga
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Beirilliam Dúile Tearcithreach 
Éadroma 

Miotal sileacain 

Biosmat Indiam Tantalam 

Bóráit Maignéisiam Tungstan 

Cóbalt Graifít Nádúrtha Vanaidiam 

Gual Cóic Rubar Aiceanta Báicsít 

Fluar Niaibiam Litiam 

Gailliam Miotail sa ghrúpa platanaim Tíotáiniam 

Gearmáiniam Carraig Fosfáite Strointiam 

 

Is féidir le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn cur lena chinntiú go mbeidh 

soláthar amhábhar criticiúil ann a theastaíonn chun teicneolaíochtaí glasa a fhorbairt, ar nós 

feithiclí leictreacha, cumhacht ghaoithe agus cumhacht ghréine, a theastóidh chun 

astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050.  

2.11 An Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil ar Amhábhair 

Is í an Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil ar Amhábhair comhlacht an Aontais Eorpaigh 

atá freagrach as an tionscnamh maidir le hamhábhair a chur i bhfeidhm. Is ardán 

geallsealbhóirí é ina dtugtar le chéile tíortha, cuideachtaí, taighdeoirí agus eagraíochtaí 

neamhrialtasacha an Aontais chun nuálaíocht san earnáil amhábhar a chur chun cinn mar 

iarracht chun a chinntiú go mbíonn soláthar inbhuanaithe amhábhar chuig geilleagar na 

hEorpa ann, agus tairbhí don tsochaí i gcoitinne a mhéadú freisin. 

D’fhorbair an Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil a phlean cur i bhfeidhm straitéiseach in 

2013, agus 95 gníomh ann chun réitigh nuálacha a chothú. Tá go leor de na ceisteanna a 

dtarraingítear aird orthu sa phlean ábhartha d’Éirinn i dtéarmaí mianraí a fhorbairt in Éirinn, 

ina measc: 

• tá an tAontas Eorpach (Éire ina measc) ag brath ar allmhairí mianta agus miotal; 

• ní dhéantar dóthain fiosraithe ar acmhainneacht mianraí na hEorpa i dtaobh 

fodhromchla (go háirithe níos doimhne ná 150 méadar). 

Is féidir le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn cur lena chinntiú go bhfuil 

soláthar inbhuanaithe amhábhar chuig geilleagar an Aontais ann. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/eip_ga
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_ga
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2.12 An Plean Gníomhaíochta Straitéiseach maidir le 

Ceallraí 

I mí na Bealtaine 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach cumarsáid dar teideal An Eoraip ag 

Bogadh. Leagtar amach sa chumarsáid sin an beartas atá ar intinn ag an gCoimisiún i 

dtaobh soghluaisteacht inbhuanaithe don Eoraip: sábháilte, nasctha agus glan.  

Laistigh den chomhthéacs An Eoraip ag Bogadh, dréachtaíodh plean gníomhaíocht sonrach 

sa Choimisiún ag féachaint le ceallraí a fhorbairt agus a tháirgeadh. Chuige sin, chuir an 

Coimisiún iarscríbhinn ar leithligh leis an gcumarsáid thuasluaite in 2018 dar teideal Plean 

Gníomhaíochta Straitéiseach maidir le Ceallraí. Tá forbairt agus táirgeadh ceallraí ina 

thosaíocht straitéiseach don Eoraip i gcomhthéacs an aistrithe chuig fuinneamh glan: 

• Cuimseoidh an t-iompar tríd is tríd, agus an earnáil ghluaisteáin go háirithe, an t-

éileamh is mó fás do chealla ceallraí sa mheántéarma, mar atá ag tarlú cheana féin.  

• Beidh fuinneamh in-athnuaite a stóráil ina spreagthóir mór d’éileamh ceallraí.  

Tá Éire ar cheann de na príomhsholáthraithe de thiúchán since chuig margadh na hEorpa 

faoi láthair agus tá sí i suíomh maith chun páirt a ghlacadh i slabhraí soláthair amach anseo 

a d’fhéadfadh eascairt as forbairtí ar theicneolaíochtaí ceallraí since. Luaitear freisin i 

dtuarascáil ón Aontas Eorpach dar teideal Report on Raw Materials for Battery Applications 

go bhfuil acmhainneacht in Éirinn i dtéarmaí acmhainní litiam a fhorbairt.  

Is féidir le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht in Éirinn cabhrú leis na hamhábhair a 

sholáthar a theastaíonn chun freastal ar an méadú ar an éileamh ar cheallraí de réir mar a 

bhogann earnálacha iompair agus fuinnimh na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh i dtreo 

astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha.  

 

An Comhthéacs Beartais Idirnáisiúnta 

 

2.13 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe 

Léiríonn Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe plean gnímh an domhain don ionchuimsiú sóisialta, inbhuanaitheacht 

chomhshaoil agus forbairt gheilleagrach. Má tá na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe le 

https://ec.europa.eu/commission/news/europe-move-2018-may-17_ga
https://ec.europa.eu/commission/news/europe-move-2018-may-17_ga
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/swd20180245.pdf
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comhlíonadh faoi 2030 teastóidh comhar agus comhoibriú nach bhfacthas riamh cheana i 

measc rialtas, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhpháirtithe forbartha, na hearnála 

príobháidí agus pobal. Cuirtear forbhreathnú leathan i láthair in Mapping Mining to the 

Sustainable Development Goals: An Atlas (2016) ar dheiseanna agus dúshláin chun 

rannchuidiú iarbhír agus féideartha na hearnála mianadóireachta chun na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach a léiriú – ó thaiscéalaíocht, i rith táirgeadh, agus ar 

deireadh i gcás mianach a dhúnadh. Deirtear sa cháipéis go bhfuil an deis agus an 

acmhainneacht ag an tionscal mianadóireachta cur go dearfach leis na 17 Sprioc Forbartha 

Inbhuanaithe ar fad. Deirtear freisin gur féidir leis an mianadóireacht forbairt gheilleagrach a 

chothú trí dheiseanna a chur ar fáil le haghaidh fostaíocht chuibhiúil, forbairt ghnó, ioncaim 

fhioscacha mhéadaithe, agus naisc bhonneagair. Tá go leor de na mianraí a tháirgtear tríd 

an mianadóireacht ina gcuid riachtanach de theicneolaíochtaí, bonneagar, fuinneamh agus 

talmhaíocht.  

I dtuarascáil le Painéal Idirnáisiúnta um Bainistiú Acmhainní Timpeallachta na Náisiún 

Aontaithe maidir le rialú acmhainní mianraí sa 21ú haois, tarraingíodh aird ar dheiseanna i 

ndáil le rialú acmhainní mianraí d'fhonn forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, agus moladh 

creat rialála ann dá dtagraítear mar 'Ceadúnas Forbartha Inbhuanaithe Oibriúcháin' atá ag 

teacht le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) 2030. Moladh líon gníomhartha, 

lena n-airítear a bheith ag tacú le trédhearcacht, cuntasacht agus tuairisciú, dearcadh saolré 

iomláine a ghlacadh, rannpháirtíocht páirtithe leasmhara a threisiú agus pleanáil 

straitéiseach a chur i bhfeidhm maidir le forbairt mianraí.   

Tugann an léaráid thíos ó Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas 

forbhreathnú gairid ar chuid de na ceisteanna móra idirnáisiúnta i gcúrsaí mianadóireachta 

agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe: 

 

 

  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_Executive_Summary_FINAL.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_Executive_Summary_FINAL.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_Executive_Summary_FINAL.pdf
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Léaráid 8: Mianadóireacht agus na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 

 

 

Tá deis agus acmhainneacht ag earnáil taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireacht na 

hÉireann atá dea-bhainistithe agus rialáilte chun cur go dearfach leis na 17 Sprioc Forbartha 

Inbhuanaithe ar fad (Sprioc 8 – Obair Chuibhiúil agus Fás Geilleagrach mar shamplach). 

  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_Executive_Summary_FINAL.pdf


30 

 

3 Creat Rialála 

3.1 Bearta i bhfeidhm chun tionchair chomhshaoil na 

taiscéalaíochta mianraí a mhaolú 

Déantar taiscéalaíocht mianraí ar an talamh go hiondúil in Éirinn agus rialáiltear í leis na 

hAchtanna Forbartha Mianraí 1940 go 1999 (na hAchtanna Forbartha Mianraí) agus leis na 

Rialacháin lena mbaineann. Rialaíonn an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, thar 

ceann an Stáit, taiscéalaíocht (sirtheoireacht) na mianraí a liostaítear in Aguisín A. Bíonn 

taiscéalaíocht mianraí neamh-ionsáite agus sealadach go hiondúil; ach rialaíonn próiseas 

rialála fónta an ghníomhaíocht in Éirinn.  

Ba cheart do thaiscéalaíocht mianraí cloí le gach dlí agus rialachán Rialtais ábhartha, 

cosaint an chomhshaoil ina measc. Éilítear ar cheadúnaithe cloí le coinníollacha a 

gceadúnais sirtheoireachta agus Guidelines for Mineral Exploration ina leagtar amach go 

mionsonraithe na nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha atá riachtanach chun 

damáiste nó truailliú a sheachaint (mar shampla, cloí le Rialacháin na gComhphobal 

Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 2011 (I.R. Uimh. 477 de 2011)) agus chun an 

Oidhreacht Seandálaíocht agus Thógtha a chosaint freisin.  

Tá an druileáil ar cheann de na cineálacha taiscéalaíochta is ionsáite seans, agus meastar 

go ndearnadh na mílte mílte poll taiscéalaíochta a dhruileáil ó na 1960idí i leith. Sa tréimhse 

sin ar fad, níor léiríodh aon fhianaise ar thionchar suntasach ar an gcomhshaol de bharr 

druileála. Ach oiread le gach gníomhaíocht taiscéalaíochta, scagtar aon druileáil bheartaithe 

chun a chinntiú nach dtagann aon drochéifeachtaí comhshaoil chun cinn. 

I dtéarmaí rannpháirtíocht an phobail agus trédhearcachta, éilítear sa reachtaíocht go 

dtabharfaí fógra 21 lá faoi rún an Aire ceadúnas sirtheoireachta a dheonú nó a athnuachan. 

Iarrann an tAire aighneachtaí ar dheonú/athnuachan gach ceadúnais sirtheoireachta agus 

bíonn an tréimhse comhairliúcháin ar oscailt ar feadh naoi lá bhreise (tréimhse 

comhairliúcháin 30 lá san iomlán). 

Fógraítear a leithéid trí fhógrán sa nuachtán is ábhartha do cheantar an cheadúnais 

sirtheoireachta atá á bhreithniú. Seoltar fógráin freisin lena gcur ar taispeáint go poiblí chuig 

an stáisiún/na stáisiúin Gardaí agus oifig(í) údaráis áitiúil ábhartha agus cuirtear ar fáil ar 

líne iad. 

Tá níos mó sonraí faoi thaiscéalaíocht mianraí ar fáil in Aguisín D – Ceisteanna Coitianta 

faoi Thaiscéalaíocht Mianraí agus Mianadóireacht.  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d16da-guidelines-for-mineral-exploration/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/16180-statutory-notices/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/16180-statutory-notices/
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3.2 Bearta i bhfeidhm chun tionchair chomhshaoil na 

mianadóireachta a mhaolú 

Anuas ar shaoráid mianadóireachta Stáit (ceadúnas, léas nó, go hannamh, cead) a éilítear 

faoi na hAchtanna Forbartha Mianraí chun mianadóireacht a dhéanamh, caithfidh 

cuideachta mianadóireachta cead pleanála a fháil ar dtús ón údarás áitiúil ábhartha agus 

ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú (IPC) nó ceadúnas astaíochtaí tionsclaíocha (IE) 

ó EPA, lena bhforáiltear le haghaidh comhairliúchán poiblí agus a éilíonn measúnú tionchair 

comhshaoil iomlán. 

Ní dheonóidh an tAire saoráid mianadóireachta Stáit go dtí go ndeonaítear an cead pleanála 

agus ceadúnas IPC/IE. Dá bhrí sin tá mianach i gcomhair mianra sceidealaithe (Aguisín A) 

in Éirinn faoi réir trí údarú Stáit ar leith: cead pleanála, ceadúnas comhshaoil agus 

ceadúnas/léas/cead mianadóireachta.  

Cumhdaíonn na húdaruithe sin gníomhaíocht iomlán shaolré an mhianaigh ó bhforbairt go 

dtí dúnadh, athshlánú agus iarchúram, agus foráiltear freisin le haghaidh dliteanais 

airgeadais maidir le maoiniú a chinntiú ón oibreoir chun an láithreán a dhíchoimisiúnú go 

sábháilte. Áirítear freisin rannpháirtíocht an phobail agus rochtain phoiblí ar fhaisnéis sa 

chéim údaraithe agus sa chéim oibríochta. Tacaíonn sé sin le huaillmhianta ‘Ceadúnas 

Sóisialta le hOibriú’ gach geallsealbhóra.  

Tugann EPA faoi ghníomhaíochtaí forfheidhmithe comhshaoil trí chigireachtaí, iniúchtaí 

agus faireachán astaíochtaí. Déanann cigirí measúnú ar thorthaí an fhaireacháin astaíochtaí 

a dhéantar ag saoráidí ceadúnaithe chun tionchar na n-astaíochtaí, más ann dó, ar an 

gcomhshaol a chinneadh. Tá tuilleadh faisnéise ar shuíomh gréasáin EPA: www.epa.ie.  

Soláthraíonn an cód pleanála creat tábhachtach freisin chun measúnú a dhéanamh ar 

thionchair fhéideartha chomhshaoil; forálann cinntí pleanála do bhearta maolaithe chun 

aghaidh a thabhairt ar aon tionchair a aithnítear, agus bíonn siad faoi réir forfheidhmithe 

chun aghaidh a thabhairt ar neamh-chomhlíonadh. Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an 

bpróiseas pleanála chun a chinntiú go gcosnaítear agus go mbreisítear an bhithéagsúlacht 

má bheartaítear gníomhaíocht mhianadóireachta. 

Tá sainchigirí mianadóireachta ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta freisin a 

dhéanann cúpla cigireacht ar gach mianach gach bliain.  

I gcomhar le hinnealtóirí sainchomhairleacha mianadóireachta, déanann oifigigh RCAC 

cigireacht ar oibríochtaí mianadóireachta freisin ar bhonn leathbhliantúil ar a laghad, chun a 

chinntiú go gcomhlíontar téarmaí agus choinníollacha na léasanna agus gceadúnas Stáit 

agus go gcloítear leis an dea-chleachtas. 

https://www.gov.ie/ga/seirbhis/apply-for-a-state-mining-facility/
http://www.epa.ie/
https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Mining/Mining_in_Ireland/
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Foráiltear sna Rialacháin maidir le Bainistíocht Dramhaíola (Dramhaíl ó na tionscail 

eastóscacha a bhainistiú) 2009 le haghaidh beart agus nósanna imeachta chun aon 

drochéifeachtaí ar an gcomhshaol a chosc nó a laghdú a oiread agus is féidir, go háirithe 

uisce, aer, ithir, fána agus flóra agus tírdhreach, agus aon rioscaí do shláinte an duine dá 

thoradh, a tharlaíonn de bharr dramhaíl ó na tionscail eastóscacha a bhainistiú agus 

trasuíonn siad Treoir 2006/21/CE maidir dramhaíl ó na tionscail eastóscacha a bhainistiú i 

reachtaíocht na hÉireann. Cuimsítear forálacha na rialachán sin i gceadúnais IPC/IE EPA.  

Tá an reachtaíocht a phléitear i gCuid 3 neamhchuimsitheach; tá reachtaíocht náisiúnta 
uileghabhálach eile i bhfeidhm a bhaineann le go leor gníomhaíochtaí, lena n-áirítear 
taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht, mar shampla an tAcht um Fhiadhúlra, 1976, an 
tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, agus mar sin de. 

 

3.3 Taiscéalaíocht agus mianadóireacht mianraí sa 

limistéar mara  

Ní dhearnadh mianadóireacht mianraí sceidealta ar bith in uiscí na hÉireann go dtí seo, 

agus is beag taiscéalaíocht atá déanta ina leith. Níltear ag súil ag an bpointe seo go mbeidh 

taiscéalaíocht agus mianadóireacht mianraí sceidealta ag tarlú in uiscí mara na hÉireann 

amach anseo.  

Léiríodh imní i dtaobh na heaspa taighde agus sonraí atá ar fáil chun eolas a dhéanamh do 

thuiscint chuimsitheach ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le mianadóireacht 

sa limistéar mara. Rinneadh tagairt i bplé ag leibhéal an AE don ghá atá le tuiscint níos fearr 

a fháil ar thionchair mhianadóireacht ghrinneall na domhainfharraige (mianadóireacht i 

limistéir ghrinneall na farraige níos faide ná dlínse náisiúnta) ar mhuirthimpeallacht, ar 

bhithéagsúlacht agus ar ghníomhaíochtaí daoine. Tá sé molta go mbeidh sé tábhachtach a 

chinntiú go dtuigfear na rioscaí ina n-iomlán agus go bhféadfaí a léiriú nach mbeidh díobháil 

thromchúiseach ag teicneolaíochtaí agus cleachtais oibríochta ar an gcomhshaoil, de réir 

phrionsabal an réamhchúraim, sula dtabharfar faoi mhianadóireacht ghrinneall na 

domhainfharraige.  

Mar gheall ar an easpa eolais eolaíochta atá ar fáil faoi láthair, moltar nach dtabharfaí faoi 

thaiscéalaíocht mianraí agus gníomhaíocht mianadóireachta amach ón gcósta ná ar 

ghrinneall fharraige na hÉireann go dtí go mbeidh dóthain sonraí ar fáil chun measúnú sásúil 

a dhéanamh ar thionchair gníomhaíochta mianadóireachta dá leithéid a d'fhéadfadh a bheith 

ann.  Is mór an cuidiú a bheidh i dtionscadail taighde amhail an clár ObSERVE i dtaobh an 

bhearna eolais sin a laghdú. Cuimsítear príomhthosaíochtaí in Taighde ar ról mianraí maidir 

leis an aistriú go glanastaíochtaí gás ceaptha teasa neodrach faoi 2050 agus in Beartas 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/si/566/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/si/566/made/en/print
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.gov.ie/en/publication/12374-observe-programme/
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agus cinnteoireacht níos fearr a chuirfeadh tuilleadh le sonraí ar a ndéanfar plé níos déanaí 

sa dréachtráitéas beartais. Beidh na príomhthosaíochtaí seo ag tacú le cinntí beartais 

amach anseo agus ag déanamh eolais dóibh, maidir le taiscéalaíocht mianraí agus 

mianadóireacht sa limistéar mara.  

Níl aon tionscadal reatha taiscéalaíochta ná mianadóireachta mianraí ar siúl ná le bheith ar 

siúl i limistéar mara atá gar don chladach agus teorantach leis an talamh. Dá mbeifí ag 

tabhairt faoi ghníomhaíocht dá leithéid amach anseo, ní mór an ghníomhaíocht a bheith ag 

teacht le critéir cosanta timpeallachta ábhartha i ndáil le gníomhaíochtaí ar talamh agus 

bheifí in ann a léiriú go bhféadfaí tionchar na gníomhaíochta a d'fhéadfadh a bheith ann ar 

an limistéar atá gar don chladach a laghdú agus a bhainistiú go sásúil sula bhféadfaí iarratas 

a mheas. 
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4 Beartas Taiscéalaíochta Mianraí agus 

Mianadóireacht 

Is cuid riachtanach dár saol ó lá go lá iad mianraí, agus beidh i gcónaí. De réir mar a 

theastaíonn mianraí ón tsochaí, tá sé thar a bheith tábhachtach mar sin go n-eastóscfaí na 

mianraí sin ar bhealach atá freagrach go sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil de, agus 

reachtaíocht láidir á fhorfheidhmiú.  

Sa chomhthéacs sin, is é ár mbeartas do thaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht: 

• creat rialála fónta agus trédhearcach a chinntiú, lena dtacaítear le taiscéalaíocht 

mianraí agus mianadóireacht atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de; agus 

• an oiread leasa augs is féidir a bhaint as an rannchuidiú a dhéanann an earnáil 

taiscéalaíochta agus mianadóireachta inbhuanaithe lenár sochaí, ár bhforbairt 

gheilleagrach agus an t-aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha 

trí sholáthar na n-amhábhar a theastaíonn dár bhforbairt inbhuanaithe.  

Tá sé d’aidhm leis na príomhphrionsabail seo a leanas, a chuirtear i ngrúpaí faoi chúig 

théama, cur i bhfeidhm an bheartais seo le haghaidh taiscéalaíocht mianraí agus 

mianadóireachta in Éirinn a threorú.  

4.1 Príomhphrionsabail  

Rialáil Fhónta 

• An réimeas rialála fónta le haghaidh gníomhaíocht taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta a chothú agus a fheabhsú.  

Feasacht agus rannpháirtíocht a mhéadú 

• Tacú tuilleadh le feasacht agus rannpháirteachas an phobail maidir le tábhacht na 

mianraí, taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta ar an leibhéal náisiúnta, 

réigiúnach agus áitiúil;  

• Trédhearcacht agus rannpháirtíocht níos fearr a chur chun cinn agus a éascú sna 

próisis chinnteoireachta lena rialaítear gníomhaíochtaí taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta, lena n-áirítear sonraí agus fianaise eolaíochta níos fónta a 

úsáidtear sa chinnteoireacht a chur ar fáil don phobal. 
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Forbairt inbhuanaithe 

• Inbhuanaitheacht na taiscéalaíochta mianraí agus na mianadóireachta a chothú agus 

a fheabhsú, ag comhtháthú breithniú ar a tionchair fostaíochta, shóisialta, aeráide, 

gheilleagracha agus chomhshaoil; 

• An oiread leasa agus is féidir a bhaint as an luach don stát (sochaí, aeráid agus 

geilleagar) ó thaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht le haird chuí ar a thionchar 

pobail agus comhshaoil; 

• An oiread leasa agus is féidir a bhaint as an rannchuidiú is féidir leis an earnáil 

taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta a dhéanamh chun ár mbeartais agus 

ár gcuspóirí náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta a bhaint amach, go háirithe i 

dtéarmaí aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha faoi 2050; 

• A chinntiú go leanann na gníomhaíochtaí taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta féin ag oiriúnú de réir na bprionsabal agus na gcleachtas 

athraitheach comhshaoil, gníomhaithe dramhaíola, geilleagair chiorclaigh agus 

gníomhaithe ar son na haeráide, go háirithe i rith chéimeanna oibríochta na mianach 

agus i ndiaidh a ndúnta; 

• Forbairt a dhéanamh ar an ngeilleagar, teicneolaíocht, eolas, inniúlacht taighde agus 

forbartha, bonneagar agus geo-oidhreacht/turasóireacht sna pobail réigiúnacha agus 

áitiúla i rith gach céime den taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht 

(taiscéalaíocht, mianraí agus i ndiaidh mianach a dhúnadh);  

• Leanúint ag foráil do chosaint, athshlánú agus breisiú na bithéagsúlachta, mar chuid 

den ghníomhaíocht taiscéalaíochta agus mhianadóireachta de réir bheartas an 

Rialtais, mar a leagtar amach sa Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta.  

• A chinntiú go bhfuil meas ar ár n-oidhreacht nádúrtha agus thógtha agus go 

gcosnaítear í do na glúine amach anseo, go mbaintear taitneamh agus tairbhe aisti, 

de réir an Phlean Náisiúnta Oidhreachta atá le foilsiú go luath. 

• Athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an sceideal mianraí dá gceadaítear 

sirtheoireachta, in aghaidh cúpla critéar, lena n-áirítear: 

o a n-úsáidí deiridh féideartha; 

o a n-inbhuanaitheacht chiorclach bhunúsach (ciorclaíocht); agus 

o a stádas mar amhábhar chriticiúla.  

Caithfidh an úsáid a bhainimid as acmhainní an domhain a bheith cothromaithe, ag 

tacú lenár n-aistriú chuig geilleagar ciorclach, neodracht ó thaobh carbóin de agus 

https://www.gsi.ie/ga-ie/programmes-and-projects/geoheritage/activities/background-information/pages/default.aspx
https://www.npws.ie/legislation/national-biodiversity-plan
https://www.chg.gov.ie/heritage/heritageireland2030/
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forbairt níos cothroime chomh maith le gníomhaíocht gheilleagrach a chruthú trí 

fhiontraíocht tráchtála.   

• Acmhainneacht na mianach stairiúil a bhreisiú trína mbainistiú, cobhsú, agus 

athshlánú (lena n-áirítear aon fheabhsúchán comhshaoil is gá agus cosaint gnáthóg 

luachmhar nach bhfaightear ach ar na láithreáin sin i roinnt cásanna), ionas go 

gcuirfidh siad le pobail mar chonláistí poiblí, gnóthaí, geo-oidhreacht, turasóireacht 

agus fuinneamh in-athnuaite, chomh maith lena n-acmhainneacht 

athmhianadóireachta a fhiosrú. 

Acmhainn a thógáil agus rochtain ar eolas 

• A chinntiú go bhfuil an fhoireann, scileanna, oideachas, eolas agus sonraí mianraí is 

gá in Éirinn chun ár n-acmhainneacht mianraí a bhaint amach go hiomlán; 

• Ár n-acmhainneacht mianraí a mhapáil agus a choimirciú agus na sonraí ar ár 

saibhreas mianraí a chur ar fáil don ghlúin seo agus do na glúine atá ag teacht, ionas 

go mbeifear in ann cinntí a dhéanamh faoina dtodhchaí; 

• Tacú lenár n-acmhainn anailísíochta sonraí agus taighde geo-eolaíochta chun ár n-

eolas ar gheolaíocht na hÉireann a dhoimhniú le haghaidh fuinneamh geoiteirmeach, 

mianraí agus uisce agus úsáidí eile; 

Comhoibriú idirnáisiúnta 

• Ár dtionscal a chur chun cinn níos mó thar lear mar thionscal den scoth i dtéarmaí ár 

saineolais, ár gcleachtas mianadóireachta inbhuanaithe agus ár luach saothair oilte 

chun leanúint ar aghaidh ag mealladh infheistíocht isteach agus chun cuideachtaí 

agus foirne Éireannacha a éascú chun dul san iomaíocht do chonarthaí idirnáisiúnta; 

• Páirt ghníomhach a ghlacadh i bhfóraim Eorpacha agus idirnáisiúnta chun dul chun 

cinn a dhéanamh ar theicneolaíocht, eolaíocht agus inbhuanaitheacht na 

taiscéalaíochta agus na mianadóireachta, chomh maith le tacú le gníomhartha 

comhoibrithe; agus 

• A chinntiú, i gcás mianraí nach féidir a fhorbairt in Éirinn, go bhfoinsítear iad de réir 

an dea-chleachtais idirnáisiúnta agus ó fhoinsí saor ó choinbhleacht agus go bhfuil 

an tionchar is lú is féidir ach ar an mbithéagsúlacht agus ar sheirbhísí éiceachórais go 

hidirnáisiúnta, mar a leagtar amach sa Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta.  

https://www.npws.ie/legislation/national-biodiversity-plan
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4.2 Príomhthosaíochtaí  

Tuiscint agus Iontaoibh an Phobail a Thógáil  

Tá traidisiún fada mianadóireachta againn in Éirinn; ach mar sin féin tá sé tábhachtach go 

nglacfadh an pobal le forbairt gníomhaíochta eacnamaíche ar bith, lena n-áirítear 

gníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus mianadóireachta mianraí. 

 

Léireoidh Rialtas na hÉireann ceannaireacht trí phlé leis an bpobal ar an gceist chun aon 

imní a bheadh ag an bpobal maidir leis an earnáil mhianraí in Éirinn agus an chaoi a 

bpléann an earnáil mhianraí lena pobail áitiúla a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu. 

Bhí agus beidh ról ag an tionscal taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta chuige sin, 

lena n-áirítear trí rannpháirteachas méadaithe leis an bpobal, eagraíochtaí neamhrialtasacha 

comhshaoil agus grúpaí ionadaíochta gnó (go háirithe iad siúd a bhraitheann ar tháirgí a 

dteastaíonn soláthar mianraí mar amhábhair uathu). 

Tacú le Tuiscint agus Iontaoibh an Phobail 

• Tá RCAC tiomanta do thrédhearcacht ina próisis a mhéadú agus leanfaidh sí ag 

measúnú an chaoi a bhféadfaí níos mó faisnéise a chur ar fáil ar líne maidir leis an 

bpróiseas cinnteoireachta a bhaineann le ceadúnais sirtheoireachta a 

dheonú/athnuachan. Is é sprioc na Roinne a oiread faisnéise agus is féidir a chur ar 

fáil a luaithe is féidir. Déantar sin ionas go bhfeicfidh an pobail an t-ardleibhéal 

iontaoibhe as oscailteacht, cothroime, gairmiúlacht agus éifeachtúlacht an phróisis. 

• Forbróidh an Roinn straitéis cumarsáide mianraí bunaithe ar: 

o na gníomhaíochtaí a bhaineann le taiscéalaíocht mianraí agus 

mianadóireacht agus na coimircí atá i bhfeidhm chun a chinntiú go 

gcosnaítear pobail áitiúla agus an comhshaol; 

o pobail a chur ar an eolas faoin gcaoi ar féidir leo páirt a ghlacadh sa 

phróiseas cinnteoireachta a bhaineann le ceadúnais sirtheoireachta a 

dheonú/athnuachan; 

o tairbhí agus tionchair na taiscéalaíochta mianraí agus na mianadóireachta do 

na pobail áitiúla; 

o tábhacht na mianraí, lena n-áirítear a ról chun réitigh fuinnimh ghlais a 

fhorbairt mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid; agus 

o forbairt na geo-oidhreachta a chur chun cinn tuilleadh. 

 

https://www.gsi.ie/ga-ie/programmes-and-projects/geoheritage/pages/default.aspx
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• Forbróidh RCAC treoirphlean soiléir agus cuirfidh sí i bhfeidhm é maidir leis an gcur 

chuige i leith mianaigh stairiúla i dtéarmaí ról na ngeallsealbhóirí éagsúla, idir Stáit 

agus príobháideacha, go háirithe i dtaobh a bhfreagrachtaí.  

• Leagadh amach thuas na tairbhí a bhaineann le hearnáil spleodrach taiscéalaíochta 

mianraí agus mhianadóireachta dár bpobail áitiúla, dár sochaí, dár n-aeráid agus dár 

ngeilleagar. Caithfear níos mó a dhéanamh chun an earnáil a chothú agus a fhás. 

Má chuirtear sásra ar fáil do líon níos mó geallsealbhóirí ag a bhfuil leas i 

dtaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht, osclófar an deis chun ceisteanna leasa 

choitinn agus imní a phlé.  

o Bunóidh RCAC grúpa comhairleach taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta ina mbeidh na colúin rialála (pleanáil d’úsáid talún ina 

measc), chomhshaoil, acadúla, gheilleagracha, thionsclaíocha agus shóisialta 

chun: 

▪ trédhearcacht agus clú na hearnála taiscéalaíochta mianraí agus 

mianadóireachta a mhéadú;  

▪ gach ceist a bhaineann le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht 

a phlé, lena n-áirítear pleanáil d’úsáid talún agus aimridiú mianraí, 

oideachas, scileanna, geo-oidhreacht/turasóireacht, taighde agus 

riachtanais sonraí; 

▪ a chinntiú go bhfaigheann an taiscéalaíocht mianraí agus 

mianadóireacht in Éirinn bonn eolais ó dhea-chleachtas i gcónaí 

(léargais cleachtais idirnáisiúnta ina measc, mar shampla Nuálaíocht 

Mianadóireachta Glaise Cheanada); 

▪ oibriú leis an tionscal chun forbairt cóid chleachtais dheonacha a 

fhiosrú (anuas ar na caighdeáin atá i bhfeidhm faoi láthair agus atá 

éigeantach de bharr na gcoinníollacha i gceadúnais EPA) don earnáil 

maidir le dul i dtreo tionscal ‘díothaithe dramhaíola’ agus ceannaire 

domhanda i ‘mianadóireacht ghlas’, chomh maith le pleananna dúnta 

agus iarchúraim na forálacha airgeadais lena mbaineann a fhiosrú 

agus, agus deiseanna chun an bhithéagsúlacht a chosaint agus a 

bhreisiú chomh maith lenár n-oidhreacht nádúrtha agus thógtha; 

https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/mining/green-mining-innovation/8178
https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/mining/green-mining-innovation/8178
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▪ cosaint na sláinte poiblí agus an chomhshaoil a chur chun cinn agus a 

phlé trí fhreagracht a ghlacadh as a chinntiú go ndéantar láithreáin 

mianadóireachta stairiúla agus mianaigh dramhaíola sábháilte; 

▪ ionchuimsiú cumarsáide, rannpháirtíocht an phobail agus oibleagáidí 

idirchaidrimh pobail i gceadanna taiscéalaíochta agus 

mianadóireachta stáit a eisítear d’oibreoirí a fhiosrú; agus 

▪ léiriú phrionsabail an tsochair pobail atá le cur i ngach údarú 

mianadóireachta a fhiosrú. 

An Creat Rialála a Bhreisiú 

Is é cuspóir na Roinne fós próisis fhónta, inbhuanaithe, thrédhearcacha a chur i bhfeidhm. 

Tá raon faisnéise a bhaineann le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht (lena n-áirítear 

faisnéis faoin reachtaíocht agus faoi phróisis rialála) ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, 

agus déantar é sin a athbhreithniú go tráthrialta, chun an leibhéal faisnéise a chuirtear ar fáil 

go poiblí a uasmhéadú.  

Tacú leis an gCreat Rialála a bhreisiú 

• Cinnteoimid go bhfuil deighilt shoiléir idir déanamh beartais agus feidhmeanna rialála 

maidir le taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht.  

• Ní eiseoimid ceadúnais sirtheoireachta, ceadúnais mianadóireachta na léasanna le 

haghaidh guail, ligníte ná sceall ola, de réir an Bhille Geilleagair Chiorclaigh, 2021 

• Déanfaimid athbhreithniú rialta ar an gcreat rialála d'fhonn a chinntiú go bhfuil sé 

oiriúnach don fheidhm, go gcomhlíonann sé na huaillmhianta atá againn maidir le 

bheith láidir, inbhuanaithe, trédhearcach, agus scrúdófar deiseanna a d'fhéadfadh 

ualach riaracháin a laghdú (más cuí). 

 

Taighde ar ról na mianraí san aistriú chuig astaíochtaí gás ceaptha 

teasa glan-nialasacha faoi 2050 

Beidh ról ollmhór ag mianraí i spriocanna ár bPlean Gnímh don Aeráid a bhaint amach; ach 

teastaíonn níos mó faisnéise chun tuiscint níos fearr a fháil ar an ról atá ag Éirinn faoi láthair 

agus a d’fhéadfadh a bheith aici maidir le hamhábhair a sholáthar mar chuid de shlabhra 

soláthair níos leithne san Aontas Eorpach agus go hidirnáisiúnta.  

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/16180-statutory-notices/
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Tacú le taighde chun forbairt go hinbhuanaithe agus aistriú chuig astaíochtaí gás 

ceaptha teasa glan-nialasacha faoi 2050 

• Déanfaimid taighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar shaolré na mianraí a 

fhorbraítear in Éirinn (cliabhán go hathchúrsáil) agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar 

an éileamh ar ábhair dhifriúla in Éirinn (Amhábhair Chriticiúla ina measc), san Aontas 

Eorpach agus ar fud an domhain agus muid ag aistriú i dtreo astaíochtaí gás ceaptha 

teasa glan-nialasacha faoi 2050. 

• D’fhéadfaí a áireamh le taighde breise topaicí ar nós: teicnící taiscéalaíochta 

feabhsuithe (níos cruinne) nach bhfuil chomh hionsúite céanna; mianadóireacht 

‘ghlan’ agus ‘ghlas’ agus feabhsúchán dea-chleachtais; mianadóireacht díothaithe 

dramhaíola; cur i bhfeidhm anailísíochta ar shonraí maidir le mianraí chun léargais 

nua a sholáthar; glacadh an phobail le taiscéalaíocht agus abhcóideacht 

mianadóireachta/shóisialta; agus braistint agus cumarsáid rioscaí. 

Sonraí níos fearr ag breisiú beartas agus cinnteoireachta  

Tá líon ollmhór sonraí teicniúla a bhaineann le taiscéalaíocht mianraí á bhailiú, a 

chomhthiomsú agus á chur ar fáil go leanúnach ag RCAC (lena n-áirítear an Rannán 

Taiscéalaíochta agus Mianadóireachta agus Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann), 

cuideachtaí príobháideacha, comhlachtaí oideachais agus lárionaid taighde ar nós Lárionad 

na hÉireann um Thaighde i nGeo-eolaíochtaí Feidhmeacha (iCRAG). Soláthraíonn forbairt 

an ráitis beartais seo deis iontach chun breathnú ar an gcaoi a bhféadfaí na socruithe reatha 

faoi shonraí a bhailiú agus a chomhroinnt a fheabhsú.  

Ag tacú le sonraí, beartais agus cinnteoireacht níos fear 

• Fiosróimid bealaí chun comhthiomsú, infhaighteacht agus inrochtaineacht na sonraí 

maidir le mianraí a chur chun cinn tuilleadh agus tarraingeoimid aird ar an ról a 

d’fhéadfadh geo-eolaíocht agus sonraí teicniúla a imirt i gcabhrú le hearnálacha eile 

(talmhaíocht nó foirgníocht mar shampla). 

 

Monatóireacht, Athbhreithniú agus Tuairisciú 

Mar gheall ar ról tábhachtach na dteicneolaíochtaí agus na nuálaíochta san earnáil, agus a 

thapa agus a bhíonn siad ag athrú, ba cheart go dtabharfaí faoi mhonatóireacht and 

tuairisciú ar chur i bhfeidhm an ráitis beartais seo gach dhá bhliain ar a laghad.   Ba cheart 

go ndéanfaí athbhreithniú ar an ráiteas beartais gach trí bliana ar a laghad.  

https://www.gov.ie/ga/seirbhis/306e8-view-mineral-exploration-and-mining-maps-reports-and-data/
https://www.gov.ie/ga/seirbhis/306e8-view-mineral-exploration-and-mining-maps-reports-and-data/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/90076c-geological-survey-ireland/#data-and-maps
https://www.icrag-centre.org/
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5 Aguisín A Mianraí Sceidealta  

Tugtar liosta de Mhianraí Sceidealta faoi na hAchtanna Forbartha Mianraí 1940 go 1999 

anseo thíos. Ní eiseofar ceadúnais sirtheoireachta, ceadúnais mianadóireachta ná léasacha 

do na mianraí a bhfuil réiltín (*) ag gabháil leo. 

Mianraí Sceidealta faoi na hAchtanna Forbartha Mianraí 1940 go 1999 

Ainhidrít Crióilít Marmar nathairíníte 

Airgid, Mianta Cróimít Meallchré 

Alúmsceallaí Dolaimít Mearcair, Mianta 

Antamóin, Mianta Fluar Mianraí Aispeiste 

Aolchloch 
Dholaimíteach 

Fosfáit Charraige Mianraí Radaighníomhacha 

Apaitít Gaineamh Silice Míoca 

Arsanaice, Mianta Ganaistéar Molaibdéinít 

Báicsít Geam-mhianraí Monaisít 

Bairít Gipseam Nicile, Mianta 

Beiril Graifít Óir, Mianta 

Biosmait, Mianta Grianchloch Platanaim, Mianta 

Biotúman Gual* Salainn Mhianrach Photaise 

Breochloch agus 
Seirt 

Iarainn, Mianta *Sceall Ola 

Cailc Iathchloch Since, Mianta 

Cailcít Latairít Slinn Dín 

Caoilín Liamharla Stáin, Mianta 

Cloch Shalainn Lignít* Strointiam, Mianta 

Cóbailt, Mianta Líocha Mianracha Sulfair, Mianta 

Copair, Mianta Luaidhe, Mianta Talc agus Stéitít nó Cloch 
Ghallúnaí 

Corandam Maignéisiam, Mianta Tíotáiniam, Mianta 

Cré Dhiatómúil Maignéisít Tripilí 

Cré Shíneach Mangainéise, Mianta Tungstain, Mianta 

Cré Thine Marmar Vitirít 

Créanna 
Teasfhulangacha 
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6 Aguisín B Taiscéalaíocht Mianraí agus 

Mianadóireacht in Éirinn – Faisnéis Bhreise 

6.1 Taiscéalaíocht Mianraí 

Is ionann taiscéalaíocht mianraí nó sirtheoireacht agus an próiseas a dhéanann geo-

eolaithe/geolaithe, i gcuideachta nó i gcomhpháirtíocht go hiondúil, chun fosú mianra 

inmharthana a aimsiú.  

Úsáideann sirtheoireacht teicnící difriúla, amhail taifid stairiúla agus gheolaíocha a scrúdú 

(staidéir deisce), suirbhéireacht a dhéanamh ar an talamh agus carraigeacha a scrúdú 

(staidéir gheolaíocha), samplaí beaga carraigeacha, ithreach nó dríodar a bhailiú lena n-

anailísiú (suirbhéanna geoiceimiceacha), nó saintréithe áirithe carraigeacha sa cheantar a 

thomhas, a saintréithe maighnéadacha mar shampla (suirbhéireacht gheoifisiceach). 

Má eascraíonn torthaí maithe ó na teicnící sin, d’fhéadfadh na geolaithe tabhairt faoi 

dhruileáil nó trinse sealadach éadomhain a thochailt (‘trinseáil’) chun an charraig a fhiosrú i 

ndoimhneacht níos mó. 

Eastóscann druileáil croíshamplaí trastomhais caola, chun pictiúr níos fearr den gheolaíocht 

faoin talamh a fhorbairt. Is ionann trinseáil agus buncharraig a thochailt agus a nochtadh ar 

mhaithe leis na cuspóirí céanna.  

Tá clú idirnáisiúnta ar Éirinn sa lá atá inniu ann mar réigiún mór mianadóireachta since-

luaidhe. Le 40 bliain anuas, thángthas ar tháirmhiotail shuntasacha, lena n-áirítear an fosú 

mianta ollmhór san Uaimh i gContae na Mí (>120 milliún tonna) atá fós á oibriú ó aimsíodh é 

agus ó tosaíodh á tháirgeadh in 1977.  

Áirítear le tionscadail ardtaiscéalaíochta reatha an tSeanphailís i gContae Luimnigh agus 

síneadh le mianchorp na hUaimhe.   

Choimisiúnaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann Economic Review of the Irish 

Geoscience Sector ar thug INDECON faoi (2017) agus measadh gur eascair thart ar €36.2 

milliún in aschur agus €13.9 milliún in oll-bhreisluach as gníomhaíochtaí taiscéalaíochta 

mianraí in Éirinn. Measadh freisin gur thacaigh an earnáil le 51 post go díreach agus le 109 

post go hindíreach (2016). Is poist ardoilte iad sin is féidir a chothú in Éirinn agus 

soláthraíonn an ghníomhaíocht deis do chuideachtaí a scileanna a fhorbairt anseo ach 

seans acu freisin dul san iomaíocht d’obair dá leithéid thar lear.  

https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf
https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf
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6.2 Acmhainneacht Mianraí na hÉireann 

Tá geolaíocht ilghnéitheach in Éirinn agus déantar sirtheoireacht ann ar raon fothuithe 

mianraí, táirmhiotail go háirithe. Tá mianrú suntasach luaidhe-since i gcarraigeacha 

carbónáite lár tíre na hÉireann. Ó 1960 i leith, aimsíodh 14 fhothú shuntasacha since-

luaidhe in Éirinn. Anuas ar a hacmhainneacht shuntasach le haghaidh táirmhiotal, bairíte, 

óir, airgid, gipseam agus litiam, de bharr gheolaíocht ilghnéitheach na hÉireann déantar 

sirtheoireacht ann ar thráchtearraí mianraí éagsúla eile, lena n-airítear miotail sa ghrúpa 

platanaim, dúile tearcithreach agus sainmhiotail (mar shampla, litiam, tantalam, tungstan 

agus stán), nicil, cróimít, diamant agus geam-mhianraí eile. 

Teastaíonn taiscéalaíocht leanúnach, bailiú sonraí agus taighde geolaíoch chun tuiscint níos 

fearr a fháil ar acmhainneacht mianraí na hÉireann agus tacú le sprioc na n-astaíochtaí gás 

ceaptha teasa glan-nialasacha a bhaint amach trí na hamhábhair riachtanacha (mianraí) a 

sholáthar a theastaíonn le haghaidh ‘teicneolaíochtaí glasa’. Agus muid ag aistriú chuig 

astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialasacha, athróidh an phróifíl éilimh ar mhianraí san 

Aontas Eorpach agus ar fud an domhain de réir mar a thagann teicneolaíochtaí, úsáidí agus 

eacnamaíocht nua chun cinn, mar shampla ceallraí litiam nó since-aeir. Beidh sé 

tábhachtach go mbeidh Éire rannpháirteach fós i dtáirgeadh na n-amhábhar a theastaíonn 

don aistriú.  

6.3 Cá ndéantar taiscéalaíocht mianraí nó sirtheoireacht 

mianraí? 

Déantar taiscéalaíocht mianraí ar an talamh go hiondúil. Féadfaidh eintiteas dlíthiúil ar bith 

iarratas a dhéanamh leis an Aire ar an gceart mianraí a chuardach tríd an bpróiseas 

ceadúnaithe sirtheoireachta. Go praiticiúil, tá go leor rioscaí airgeadais agus costas ag baint 

le taiscéalaíocht mianraí agus ní dhéanann ach an tionscal príobháideach í in Éirinn. 

Is cead é an ceadúnas sirtheoireachta (PL), a eisíonn an tAire, a thugann cead don 

sealbhóir (an ceadúnaí) mianraí sonraithe a chuardach i gceantar tíreolaíoch sainithe dá 

dtagraítear ceantar ceadúnais sirtheoireachta (PLA). Bíonn na ceantair 35 km2 ar an meán 

agus cloíonn a n-imlínte le teorainneacha na mbailte fearainn go hiondúil (féach ar an 

léarscáil idirghníomhach).  Bíonn ceadúnas sirtheoireachta bailí ar feadh sé bliana go 

hiondúil agus tugtar cead don cheadúnaí leis tabhairt faoi ghníomhaíochtaí éagsúla agus é 

ag cuardach mianraí áirithe (sonraithe). Féadfar ceadúnais sirtheoireachta a athnuachan, 

faoi réir shástacht an Aire, i ndiaidh breithniú ar aon uiríll ón bpobal. 

Tá roinnt toirmeasc agus srianta ar an taiscéalaíocht mianraí in Éirinn. Is iad sin: 

https://www.gov.ie/ga/seirbhis/2f592-map-viewer/
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• Tá toirmeasc ar aon taiscéalaíocht agus mianadóireacht laistigh de pháirceanna 

náisiúnta seachas má thugtar faoina leithéid chun cabhrú leis an bpáirc a bhainistiú 

nó a fheabhsú, faoi rialú na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra; 

• Tá cosc Aireachta ar thaiscéalaíocht úráiniam ó 2007 i leith; 

• Tá toirmeasc ar mhianadóireacht phríomha mearcair faoi Choinbhinsiún Minamata 

maidir le Mearcair, ar Páirtí ann í Éire. 

• Eisítear ceadúnais áirithe (i gContae Mhaigh Eo mar shampla) ó thaiscéalaíocht faoi 

ordú Aireachta. 

• Ní eiseofar ceadúnais sirtheoireachta, ceadúnais mianadóireachta na léasanna le 

haghaidh guail, ligníte ná sceall ola, de réir an Bhille Geilleagair Chiorclaigh, 2021. 

6.4 Mianadóireacht in Éirinn  

Is ionann mianadóireacht agus an próiseas a bhaineann le mianraí a eastóscadh as an 

talamh. Tá dhá phríomhchineál mianadóireachta ann – mianadóireacht dromchla agus 

mianadóireacht faoi thalamh.  

Tá stair shaibhir mhianadóireachta in Éirinn, ag dul siar go dtí an Chré-umhaois (2000 

R.Ch.). Ach níor tháinig an mhianadóireacht faoi bhláth i ndáiríre go dtí deireadh na 

Réabhlóide Tionsclaíochta sa 18ú agus 19ú haois, tráth a raibh mianach miotail amháin i 

mbun táirgeadh ar a laghad i mbeagnach gach contae in Éirinn. Rinneadh mianadóireacht ar 

chopar, airgead-luaidhe agus mianraí eile, ar nós iarainn, i dteannta guail. Tugadh faoi 

chairéalú scláta agus mianadóireacht ar mhangainéis, bairít agus pirít sa tréimhse sin freisin. 

Tá Éire ina táirgeoir den scoth de shinc agus luaidhe, a bhfuil clú domhanda uirthi, agus 

tosaíodh ag obair i sé mhianach dá leithéid ó na 1960idí i leith (Tíne, Béal Átha Gabhann, 

Gort Druma, Gabhalmhaigh, an Lisín agus an Uaimh). Cuireadh deireadh leis an táirge i 

Mianach Ghabhalmhaí i gContae Chill Chainnigh agus i Mianach an Lisín i gContae 

Thiobraid Árann le blianta beaga anuas. Ach thacaigh eastóscadh since agus luaidhe le 

fostaíocht 1,262 duine i gcoibhéis lánaimseartha agus bhí aschur os cionn €550m aige in 

2016. Tá stádas suntasach fós ag Éirinn i dtaobh táirgeadh since san Eoraip, mar gheall ar 

oibríochtaí i Mianach na hUaimhe, an mianach since-luaidhe faoi thalamh is mó san Eorpa, 

agus an tsaoráid mianadóireachta is suntasaí sa Stát go mór fada. Fostaítear thart ar 600 

duine go díreach ag an mianach chomh maith le foirne breise ar conradh. Gach bliain, 

meastar go ngineann Mianach na hUaimhe €70–75 milliún sa phobal áitiúil agus go n-íoctar 

€2 mhilliún eile leis an údarás áitiúil i rátaí, rátaí uisce agus muirir phleanála gach bliain.  
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Anuas air sin, tá roinnt saoráidí eile níos lú (i gcomparáid le Mianach na hUaimhe) sa Stá ina 

n-oibrítear le mianraí sceidealaithe (tá sonraí le fáil sna tuarascálacha sé mhí chuig an 

Oireachtas ar stádas na hearnála taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta). 

6.5 Mianadóireacht nua-aimseartha in Éirinn agus an 

difríocht le mianadóireacht mar a bhíodh 

Tá feabhas suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar rialáil na mianadóireachta agus na 

gcleachtas lena mbaineann, ar aon dul le ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach, 

nuashonrú na reachtaíochta náisiúnta um pleanáil, mianadóireacht agus comhshaol, lena n-

áirítear bunú EPA agus ceadúnú um rialú comhtháite ar thruailliú (nó astaíochtaí 

tionsclaíocha, de réir mar is cuí) a bhaineann leis an mianadóireacht. Tá sé tábhachtach go 

dtuigtear go ndéantar an-rialáil ar na mianaigh atá i mbun feidhme sa lá atá inniu ann i 

dtéarmaí a bpleanála, a dtionchair ar an gcomhshaoil, a n-oibríochta, a ndúnta agus a 

bpleanála iarchúraim, agus hionann iad ar chor ar bith agus na mianaigh sin a bhíodh i 

bhfeidhm agus a d’fhág fadhbanna oidhreachta linn. Chuige sin, choimisiúnaigh RCAC 

tuarascáil neamhspleách dar teideal A social, environmental and economic assessment of 

Galmoy and Lisheen Mines. Ba iad an dá mhianach sin na chéad mianaigh in Éirinn a 

osclaíodh, a oibríodh agus a dúnadh faoi rialáil chomhaimseartha um mianadóireacht, 

pleanáil agus comhshaol. Déantar measúnú sa tuarascáil ar éifeachtaí sóisialta, comhshaoil 

agus geilleagracha gach mianaigh ar an bpobal áitiúil agus ar an bpobal níos leithne, rud a 

sholáthraíonn tagarmharcannna riachtanacha do mhianadóireacht na linne seo in Éirinn. 

Baineann mianaigh nua-aimseartha na linne seo leas as próisis agus teicneolaíochtaí 

nuálacha ina gcuid oibríochtaí, lena n-áirítear uathoibriú agus bainistíocht sonraí fíor-ama. 

Bailítear agus próiseáiltear sonraí fíor-ama ó oibríochtaí, rud a chruthaíonn gabháil mianaigh 

eagraithe agus dhea-phleanáilte i gcúinsí a bhíonn dúshlánach i gcónaí. De bharr an 

uathoibrithe agus na freagartha fíor-ama, bíonn an mhianadóireacht in ann tacú le 

timpeallacht oibre atá sábháilte agus fabhrach don táirgeadh mar shampla trí fhaireachán 

agus rialú ar cháilíocht an aeir i mianach faoi thalamh. Trí fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a 

fhorbairt agus uisce ar an láithreán a laghdú, a athúsáid agus a athchúrsáil, tá oibríochtaí ag 

cruthú mianaigh chliste agus éifeachtúla chun mianraí agus miotail a tháirgeadh. Ní haon 

eisceacht é Mianach na hUaimhe. Tá an mianach ar cheann de mianaigh is sábháilte ar 

domhan agus is mol don mhianadóireacht nuálach é. 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d460d-six-monthly-reports-to-the-oireachtas-on-mineral-exploration-and-mining-in-ireland/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/d460d-six-monthly-reports-to-the-oireachtas-on-mineral-exploration-and-mining-in-ireland/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/29332-a-social-environmental-and-economic-assessment-of-galmoy-and-lisheen-mines/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/29332-a-social-environmental-and-economic-assessment-of-galmoy-and-lisheen-mines/
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6.6 Mianaigh Stairiúla 

Mar a leagtar amach thuas, tá oidhreacht mianadóireachta in Éirinn a théann siar go dtí an 

Chré-umhaois. Tugadh faoin mianadóireacht ag na céadta láithreán, ach ar chúiseanna 

stairiúla agus reachtacha, níl an Stát freagrach go dleathach as go leor díobh (tá an t-úinéir 

mianraí nó úinéir talún príobháideach ábhartha freagrach i bhformhór na láithreán). Ach faoi 

Airteagal 20 den Treoir maidir le Dramhaíl ó Thionscail Eastóscacha (2006/21/CE), 

chomhthiomsaigh RCAC fardal de shaoráidí dramhaíola ag seanláithreáin mianaigh ar eol 

gur tugadh faoi mhianadóireacht stairiúil acu. Tá na tuarascála sin ar fáil i gcomhréir le 

hAirteagal 20 den Treoir maidir le Dramhaíl ó Thionscail Eastóscacha (2006/21/CE).  

Tá an reachtaíocht a rialaíonn iarláithreáin mianadóireachta a dhéanamh sábháilte agus a 

athshlánú casta. Féadfaidh an tAire: 

• tabhairt faoi oibreacha chun oscailtí chuig oibríochtaí faoi thalamh a dhéanamh 

sábháilte i gcás inar eastóscadh mianraí faoi úinéireacht an Stáit; agus 

• plean a ullmhú le haghaidh athshlánú fadtéarma iarláithreáin mianaigh, is cuma dá 

mba leis an Stát na mianraí a eastóscadh nó le húinéirí príobháideacha.  

Níl tús feidhme leis an Acht Forbartha Mianraí 2017 fós, ach deirtear ann go bhféadfaidh an 

tAire sconsaí nó comharthaí a chur in airde nó tabhairt faoi obair ar sheanláithreáin 

mianadóireachta, is cuma dá mba leis an Stát na mianraí nó le húinéirí príobháideacha.  
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7 Aguisín C Tionscnaimh Idirnáisiúnta chun mianraí 

a fhoinsiú go freagrach agus mianadóireacht 

inbhuanaithe a chur chun cinn 

7.1 Próiseas Kimberley 

Is réimeas trádála idirnáisiúnta é Próiseas Kimberley ina bhfuil rialtais, an tionscal diamant 

agus eagraíochtaí neamhrialtasacha agus é d’aidhm leis trádáil diamant ó limistéir ina bhfuil 

coinbhleacht a chosc. Tá os cionn 55 rannpháirtí i bPróiseas Kimberley inniu, agus 

feidhmíonn an tAontas Eorpach mar rannpháirtí aonair. Ó tugadh isteach é in 2003, tá 

táirgeadh domhanda diamant ó limistéir ina bhfuil coinbhleacht laghdaithe 99.8%. 

Toisc go bhfuil an tAontas Eorpach rannpháirteach i bPróiseas Kimberley, aon duine a 

dteastaíonn uaidh diamaint gharbha a allmhairiú nó a onnmhairiú isteach nó amach as an 

Aontas, caithfidh sé é sin a dhéanamh trí Údarás Phróiseas Kimberley de chuid an Aontais 

agus cloí le Scéim Deimhniúcháin Kimberley um Thrádáil Diamant Garbh. Tá Údaráis 

Aontais i sé Bhallstát AE faoi láthair (an Bheilg, an Ghearmáin, an tSeicia, an Rómáin, Éire 

agus an Phortaingéil). Is rannpháirtí ina ceart féin í an Ríocht Aontaithe ó d’fhág sí an 

tAontas Eorpach. Féadfaidh trádálaithe diamant garbh na hEorpa aon Údarás Aontais a 

roghnú chun a ngníomhaíochtaí trádála a phróiseáil. 

Leanfaidh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ag glacadh páirte mar Údarás 

Aontais san Aontas Eorpach chun trádáil diamant ó limistéir ina bhfuil coinbhleacht a chosc 

agus cuideachtaí Éireannacha a thrádálann diamaint saor ó choinbhleacht a éascú. 

7.2 Mianraí ó Limistéir ina bhfuil Coinbhleacht 

Ach oiread le diamaint, i limistéir shuaite ó thaobh na polaitíochta, d’fhéadfaí margadh na 

mianraí a úsáid chun grúpaí armtha a mhaoiniú, saothar éigeantach agus sáruithe eile ar 

chearta an duine a spreagadh, agus tacú le héilliú agus sciúradh airgid. Tugtar ‘mianraí 

coinbhleachta’, nó 3TG, ar na mianraí sin – stán, tungstan, tantalam agus ór – agus is féidir 

iad a úsáid i dtáirgí coitianta ar nós fóin phóca agus carranna nó i seoldra. Tá sé d’aidhm le 

Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le Mianraí Coinbhleachta a chinntiú go bhfuil slabhra 

soláthair an Aontais le haghaidh na mianraí agus miotal sin ag teacht ó fhoinsí freagracha 

agus saor ó choinbhleacht amháin. Tháinigh an rialachán seo i bhfeidhm go hiomlán ar fud 

an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2021. I mí Eanáir 2021 tugadh isteach reachtaíocht chun 

https://www.kimberleyprocess.com/
https://www.kimberleyprocess.com/en/participants
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aidhmeanna an Rialacháin an Aontais Eorpaigh seo a bhaint amach agus, dá réir, 

cuideachtaí Éireannacha a thrádálann mianraí agus miotail saor ó choinbhleacht a éascú.. 

7.3 Fóram Idir-rialtais ar Mhianadóireacht, Mianraí, Miotail 

agus Forbairt Inbhuanaithe 

Is tionscnamh deonach é an Fóram Idir-rialtais ar Mhianadóireacht, Mianraí, Miotail agus 

Forbairt Inbhuanaithe (IGF) a thacaíonn le breis agus 70 tír atá tiomanta do leas a bhaint as 

mianadóireacht le haghaidh forbairt inbhuanaithe chun a chinntiú go gcuirtear teorainn le 

tionchair dhiúltacha agus go comhroinntear na tairbhí airgeadais. Tá Éire le IGF ó mhí an 

Mhárta 2019 agus leanfaidh sí ag úsáid an fhóraim chun plé le tíortha comhpháirteacha ar 

raon leathan ceisteanna beartais tábhachtacha amhail forbairt, an comhshaol, inscne, 

dúnadh mianach agus slabhraí soláthair freagracha. Trína ballraíocht, beidh Éire in ann a 

beartais dea-chleachtais féin a roinnt agus foghlaim ó thaithí dreamanna eile agus muid ag 

obair le chéile chun a chinntiú go gcuireann mianadóireacht go hiomlán le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. 

 



49 

 

8 Aguisín D – Ceisteanna Coitianta faoi 

Thaiscéalaíocht Mianraí agus Mianadóireacht 

Cén chaoi a n-úsáidtear mianraí? 

Bainimid úsáid as mianraí i bhfad níos mó ná mar a thuigtear. Go minic, ní thuigimid go 

dteastaíonn mianraí chun go leor earraí coitianta a dhéanamh. Seo roinnt earraí coitianta a 

dteastaíonn mianraí chun iad a dhéanamh: taos fiacla; pinn luaidhe, péint, gloine, páipéar, 

cannaí dí, cógais leighis, earraí níocháin, gallúnacha, glantaigh, cosmaidí, tinte ealaíne, 

gutháin, gliú, lionsaí ceamara, plástar, stroighin, leasachán, uisce mianraí, antaiseipteáin, 

ríomhairí, bolgáin solais, cruach dhosmálta, púdar tailc, forlíonta cothaithe – is liosta gan 

áireamh é! 

Tá mianraí tábhachtach freisin chun teicneolaíochtaí níos glaine a fhorbairt a theastaíonn 

dár n-aistriú go fuinneamh glas, ar nós tuirbíní gaoithe, painéil ghréine, ceallraí agus aonaid 

stórála fuinnimh, línte tarchuir agus sreanga leictreacha. 

Cá bhfaightear na mianraí sin? 

Faightear mianraí i screamh an Domhain ar fud na cruinne. Caithfidh fothú mianra a bheith 

an-mhór le gur fiú é a eastóscadh (is é sin, fothú mianra inmharthana). Ní féidir fothuithe a 

eastóscadh (mianadóireacht a dhéanamh orthu) ach san áit a n-aimsítear iad. 

Céard is taiscéalaíocht mianraí, nó sirtheoireacht mianraí, ann? 

Is ionann sirtheoireacht agus an próiseas a dhéanann geolaithe, i gcuideachta nó i 

gcomhpháirtíocht go hiondúil, chun fosú mianra inmharthana a aimsiú.  

Úsáideann sirtheoireacht teicnící difriúla, amhail taifid stairiúla agus gheolaíocha a scrúdú 

(staidéir deisce), suirbhéireacht a dhéanamh ar an talamh, carraigeacha a scrúdú (staidéir 

gheolaíocha), samplaí beaga carraigeacha, ithreach nó dríodar a bhailiú lena n-anailísiú 

(suirbhéanna geoiceimiceacha), nó saintréithe áirithe carraigeacha sa cheantar a thomhas, a 

saintréithe maighnéadacha mar shampla (suirbhéireacht gheoifisiceach). 

Má eascraíonn torthaí maithe ó na teicnící sin, d’fhéadfadh na geolaithe tabhairt faoi dhruileáil nó 

trinse sealadach éadomhain a thochailt chun an charraig a fhiosrú i ndoimhneacht níos mó. 

Eastóscann druileáil croíshamplaí trastomhais caola, chun pictiúr níos fearr den gheolaíocht 

faoin talamh a fhorbairt. Is ionann trinseáil agus buncharraig a thochailt agus a nochtadh ar 

mhaithe leis na cuspóirí céanna.  
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An féidir le haon duine tabhairt faoi shirtheoireacht mianraí? 

Féadfaidh aon duine iarratas a dhéanamh leis an Aire Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide ar an gceart mianraí a chuardach tríd an bpróiseas ceadúnaithe sirtheoireachta. 

Go praiticiúil, is gníomhaíocht chostasach í taiscéalaíocht mianraí agus bíonn riosca mór 

ann tar éis go leor blianta sirtheoireachta, nach n-aimseoidh tú fothú inmharthana. 

Teastaíonn sainscileanna teicniúla agus cáilíochtaí ó cheadúnuithe freisin. Chuige sin, is 

cuideachtaí a dhéanann iarratais ar cheadúnais sirtheoireachta go hiondúil. 

Céard is ceadúnas sirtheoireachta ann? 

Is cead é an ceadúnas sirtheoireachta (PL), a eisíonn an tAire, a thugann cead don 

sealbhóir (an ceadúnaí) mianraí sonraithe a chuardach i gceantar tíreolaíoch sainithe dá 

dtagraítear ceantar ceadúnais sirtheoireachta (PLA). Bíonn na ceantair thart ar 35 km2 agus 

cloíonn a n-imlínte le teorainneacha na mbailte fearainn go hiondúil. 

Bíonn ceadúnas sirtheoireachta bailí ar feadh sé bliana go hiondúil agus tugtar cead don 

cheadúnaí leis tabhairt faoi ghníomhaíochtaí éagsúla agus é ag cuardach mianraí áirithe 

(sonraithe). Féadfar ceadúnais sirtheoireachta a athnuachan, faoi réir shástacht an Aire. 

Bíonn roinnt coinníollacha ag gabháil le ceadúnas sirtheoireachta a dheonú, eadhon fianaise 

ar inniúlacht theicniúil agus inmharthanacht airgeadais; an réasúnaíocht go bhfuil mianraí 

áirithe á gcuardach; agus clár cuí taiscéalaíochta do na mianraí sin. Caithfidh an ceadúnaí 

tiomantas a thabhairt freisin d’íoschaiteachas taiscéalaíochta. 

Cé a riarann na ceadúnais sirtheoireachta? 

Féadfaidh an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide ceadúnas a eisiúint d’oibreoir 

príobháideach chun sirtheoireacht a dhéanamh ar mhianraí in Éirinn. Tugann An Oifig um Rialú 

Geo-eolaíochta na Roinne (GSRO) comhairle don Aire sa ról sin. Déanann an GSRO 

bainistíocht ar róil rialála, cheadúnaithe agus forfheidhmithe i ndáil le taiscéalaíocht mianraí 

agus peitriliam, ar tháirgeadh agus ar dhíchoimisiúnú agus ar fheidhmeanna fuinnimh 

gheoiteirmigh laistigh den Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC). Ní 

rialaíonn an ORG peitreal ná cairéil cloch, gainimh, gairbhéil, cré ná cumascán, le cúpla 

eisceacht theoranta. 

I ndiaidh meastóireacht a dhéanamh ar iarratas, má mheastar gur inghlactha é, déantar 

tairiscint don chuideachta ina leagtar amach téarmaí an cheadúnais sirtheoireachta agus an 

ceantar a bheidh faoi cheadúnas. Nuair a ghlactar leis sin, tugtar fógraíocht ar fhógra faoi 

rún an Aire ceadúnas sirtheoireachta a dheonú nó a athnuachan.  
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An bhfuil difríocht idir taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht? 

Measctar taiscéalaíocht mianraí (sirtheoireacht) agus mianadóireacht lena chéile go minic. 

Ní hionann taiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht. Is gníomhaíochtaí an-difriúil iad i 

bhfianaise a dtionchar ar an gcomhshaol agus a scála. Tá rialacha difriúla rialála i bhfeidhm 

ar an dá ghníomhaíocht agus tá próiseas iarratais ceadúnaithe ar leithligh agus ar leith ann 

dóibh. 

Baineann ceadúnas sirtheoireachta le gníomhaíocht na taiscéalaíochta mianraí amháin agus 

ní thugtar cead leis do shealbhóir ceadúnais mianadóireacht a dhéanamh. 

An eascraíonn mianadóireacht as taiscéalaíocht mianraí i gcónaí? 

Tá an Stát tar éis na mílte ceadúnas sirtheoireachta a eisiúint go dtí seo. Níor eascair 

oibríochtaí mianadóireachta ach as líon beag ceadúnas. Má aimsítear fothú mianra 

inmharthana, agus má theastaíonn ó chuideachta na mianraí sian a eastóscadh, caithfidh sí 

tabhairt faoi phróiseas iarratais ceadúnais ar leith don mhianadóireacht. 

Céard is mianadóireacht ann? 

Is ionann mianadóireacht agus an ghníomhaíocht a bhaineann le mianraí luachmhara a 

bhaint as an talamh. Má táthar chun mianadóireacht a dhéanamh, caithfear a bheith cinnte 

go bhfuil fothú mianra inmharthana ann ar dtús. Tá dhá phríomhchineál mianach ann – 

mianaigh dromchla agus mianaigh faoi thalamh. 

Cén chaoi a bhfaightear ceadúnas mianadóireachta? 

Má tá ceadúnas sirtheoireachta agat agus má aimsíonn tú fothú mianra inmharthana, ní 

féidir leat tosú ag eastóscadh na mianraí sin láithreach. 

Má theastaíonn uait mianadóireacht a dhéanamh ar mhianraí a aimsíodh i rith 

sirtheoireachta, beidh trí cheadúnas ar leith ag teastáil ón Rialtas: 

• Ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú (IPC) ón nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (EPA). Tá sé d’aidhm le ceadúnais IPC astaíochtaí san aer, uisce agus 

talamh a chosc nó a laghdú, dramhaíl a laghdú, agus fuinneamh/acmhainní a úsáid 

go héifeachtúil. Is ceadúnas comhtháite aonair é IPC a chumhdaíonn na hastaíochtaí 

ar fad ón tsaoráid agus a bainistíocht comhshaoil 

• Cead pleanála ón údarás áitiúil (lena n-áirítear measúnú tionchair comhshaoil iomlán 

agus comhairliúchán poiblí) 

• Léas nó ceadúnas mianadóireachta ón Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
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Ní bhreithneoidh an tAire léas nó ceadúnas mianadóireachta a dheonú go dtí go 

ndeonaítear an cead pleanála agus ceadúnas IPC. 

Cén chaoi a ndéantar faireachán ar mhianaigh? 

Déantar faireachán comhshaoil ar mhianach faoi cheadúnas IPC ó EPA. Tugann EPA faoi 

ghníomhaíochtaí forfheidhmithe trí chigireachtaí, iniúchtaí agus faireachán astaíochtaí. 

Déanann cigirí measúnú ar thorthaí an fhaireacháin astaíochtaí a dhéantar ag saoráidí 

ceadúnaithe chun tionchar na n-astaíochtaí, más ann dó, ar an gcomhshaol a chinneadh. Tá 

tuilleadh faisnéise ar shuíomh gréasáin EPA. 

Déanann oifigigh na Roinne faireachán ar oibríochtaí mianadóireachta freisin. Tugann 

sainchigirí mianadóireachta faoi chigireachtaí leathbhliantúla ar a laghad ar 

phríomhshaoráidí mianadóireachta an Stáit chun a chinntiú go bhfuil siad ag comhlíonadh 

théarmaí an léasa nó an cheadúnais mianadóireachta.  

An bhfuil aon mhianaigh in Éirinn? 

Tá clú idirnáisiúnta ar Éirinn as mianadóireacht since-luaidhe den scoth. Le 50 bliain anuas, 

aimsíodh líon suntasach since, luaidhe agus copair, lena n-áirítear an mianach since agus 

luaidhe faoin talamh is mó sa Eoraip, san Uaimh i gContae na Mí. Déantar mianadóireacht 

ar ghipseam i gContae Mhuineacháin faoi láthair freisin. 

Cén chaoi a ndéanann an tAire comhairliúchán leis an bpobal nuair 

atá ceadúnas sirtheoireachta le deonú nó le hathnuachan? 

Éilítear sa reachtaíocht go dtabharfaí fógra 21 lá faoi rún an Aire ceadúnas sirtheoireachta a 

dheonú nó a athnuachan agus le haighneachtaí a fháil. Coinníonn an Oifig um Rialú Geo-

eolaíochta an tréimhse comhairliúcháin ar oscailt ar feadh naoi lá bhreise (tréimhse 

comhairliúcháin 30 lá san iomlán). 

Fógraítear a leithéid trí fhógrán clóite sa nuachtán is ábhartha do cheantar an cheadúnais 

sirtheoireachta atá á bhreithniú. Seoltar fógráin freisin lena gcur ar taispeáint go poiblí chuig 

an stáisiún/na stáisiúin Gardaí agus oifig(í) údaráis áitiúil ábhartha. Bíonn an fhaisnéis sin ar 

fáil ar líne freisin. 

Tá mé buartha go leanfaidh mianadóireacht an ceadúnas 

sirtheoireachta. An féidir liom cur ina choinne ar an mbonn sin? 

Ní féidir, ní bhreithneoidh an tAire aighneachtaí nach mbaineann le dul isteach ar an talamh 

nó sirtheoireacht a dhéanamh le haghaidh mianraí agus nach mbaineann le hoibriú 

(mianadóireacht) na mianraí nó cúiteamh as oibriú na mianraí. 

http://www.epa.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/507ce-prospecting-licence-notices/
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Sa chás go n-eascraíonn rún mianadóireachta as gníomhaíocht ceadúnaithe sirtheoireachta, 

teastaíonn trí thoiliú ar leith ón Stát, agus foráiltear do chomhairliúchán poiblí iontu siúd. Is é 

sin an t-am cuí le cur i gcoinne na mianadóireachta.  

Ba mhaith liom cur i gcoinne ceadúnas sirtheoireachta – cén chaoi 

a ndéanfaidh mé é sin? 

Breithnítear gach aighneacht bhailí mar chuid den phróiseas cinnteoireachta cinntitheach ar 

iarratas. Féadfar aighneachtaí a chur ar ríomhphost chuig GSRO@DECC.gov.ie nó sa phost 

chuig: 

An Oifig um Rialú Geo-eolaíochta 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

29-31 Bóthar Adelaide 

Baile Átha Cliath, D02 X285 

Éire 

Ní bhreithneoidh an tAire aighneachtaí nach mbaineann le dul isteach ar an talamh nó 

sirtheoireacht a dhéanamh le haghaidh mianraí agus nach mbaineann le hoibriú 

(mianadóireacht) na mianraí nó cúiteamh as oibriú na mianraí. 

Ba mhaith liom cur i gcoinne ceadúnas mianadóireachta – cén 

chaoi a ndéanfaidh mé é sin? 

Má tá sé i gceist ag cuideachta mianach a fhorbairt, teastóidh trí thoiliú ar leith uathu, agus 

foráiltear do chomhairliúchán poiblí iontu siúd. Is é sin an t-am cuí le cur i gcoinne na 

mianadóireachta. 

Is próiseas neamhspleách é rialáil agus ceadúnú na mianadóireachta le haghaidh mianraí, 

próiseas atá ar leithligh ón tsirtheoireacht.  

Cé leis mianraí na hÉireann? 

Tá an reachtaíocht a bhaineann le mianraí casta. Níl anseo a leanas ach treoir ghinearálta 

agus ní ceart a mheas gur ráiteas dlí é. 

Is leis an Stát nó úinéirí príobháideacha na mianraí. Is leis an Stát thart ar dhá thrian de na 

mianraí sceidealaithe, agus an t-ór agus an t-airgead ar fad.  

Cén chaoi a bhfaighim amach cé leis na cearta mianraí ar mo 

thalamh? 

Feicfidh úinéirí talún an leo na mianraí ar an talamh nó fúithi ar a ngníomhas teidil. In go leor 

cásanna, ina bhfuil úinéir príobháideach ag na mianraí, is ionann úinéir na talún agus úinéir 

mailto:GSRO@DECC.gov.ie
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na mianraí. Tá roinnt cásanna ann go bhfuil úinéir príobháideach ag na mianraí ach nach 

leis an úinéir talún iad; baineann siad sin le ceantair ina dtarlaíodh mianadóireacht go 

stairiúil go hiondúil. Tá úinéireacht mianraí casta, agus moltar comhairle mhaith dlí a fháil.  

An gcaithfidh mé ceadúnas a fháil chun dul ag pannáil ag lorg óir 

mar chaitheamh aimsire? 

Ní theastaíonn ceadúnas ón Aire chun dul ag pannáil ag lorg óir mar chaitheamh aimsire. 

Measann an Roinn gur ionann gníomhaíochtaí pannála óir mar chaitheamh aimsire agus iad 

siúd a bhaineann leas as trealamh láimhe gan inneall agus as sin amháin. Áirítear le 

trealamh dá leithéid panna óir, sluasaid, fearas súite láimhe, lián, criathar agus uirlisí bogtha 

beaga.  

Ní aicmítear úsáid trealaimh chumhachtaithe nó mheicnithe (mar shampla, criathair 

rothlacha, trealamh ardbhruach nó dlúthaitheoirí eile, boscaí luascaire, dreidirí súite nó 

caidéil folúsphacáilte, trealamh bogtha cré, agus mar sin de) mar phannáil ag lorg óir mar 

chaitheamh aimsire; is gníomhaíocht mhianadóireacht é má úsáidtear a leithéid. Má 

úsáidtear an trealamh sin chun críocha pannála óir, teastóidh léas mianadóireachta ón 

Roinn. 

Níor cheart do dhuine a bhíonn ag pannáil mar chaitheamh aimsire oibriú sa sruthán, 

abhainn nó cainéal céanna níos mó ná dhá lá in aon mhí féilire. Sula gcuirtear tús leis an 

ngníomhaíocht, ba cheart do dhuine atá ag iarraidh dul ag pannáil dul i dteagmháil leis an 

maor áitiúil de chuid na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra chun a chinntiú nach 

bhfuil an láithreán a bhfuil i gceist aige pannáil a dhéanamh ann íogair ó thaobh an 

chomhshaoil de (ar dócha go ndéanfadh imeacht pannála amháin díobháil dó) nó faoi 

chosaint dlí. 

An úsáidtear ciainíd i rith taiscéalaíocht mianraí? 

Ní úsáidtear ciainíd i rith taiscéalaíocht mianraí. 

Deonaíodh ceadúnas sirtheoireachta do chuideachta; an féidir léi 

tosú ag druileáil, ag trinseáil nó ag oibriú i láithreáin íogaire? 

Má theastaíonn ó cheadúnaí sirtheoireachta tabhairt faoi dhruileáil nó trinse sealadach a 

thochailt, caithfear iarratas a dhéanamh leis an Aire roimh ré agus scagfar é le seiceáil an 

gcomhlíontar an reachtaíocht um chosaint comhshaoil. Tá sé sin i bhfeidhm beag beann ar 

an áit a mbeartaítear an ghníomhaíocht. Ní tharlaíonn sé ach go hannamh, ach má 

bheartaíonn cuideachta tabhairt faoi obair i láithreán Natura 2000, iarrfaidh an tAire tuairim 

na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.  

https://www.npws.ie/
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Tá sé de dhualgas ar cheadúnaithe cloí le Guidelines for Mineral Exploration ón Rannán 

Taiscéalaíochta agus Mianadóireachta, mar chuid de choinníollacha a gceadúnais 

sirtheoireachta. Leagtar amach go mionsonraithe sna treoirlínte sin na nósanna imeachta 

oibríochta caighdeánacha chun damáiste nó truailliú a sheachaint. Scagtar gach 

gníomhaíocht taiscéalaíochta roimh ré chun a chinntiú nach mbeidh aon éifeachtaí 

suntasacha ar an gcomhshaol. 

An bhfuil sé de cheart ag cuideachta ag a bhfuil ceadúnas 

sirtheoireachta dul isteach ar mo thalamh?  

Ba cheart do cheadúnaithe cead a lorg ón úinéir talún nó tionónta, agus déanann, sula 

dtugtar faoi aon ghníomhaíochtaí taiscéalaíochta allamuigh. 

Murar éirigh leis an gceadúnaí dul i dteagmháil leis an úinéir talún nó tionónta chun dul 

isteach ar an talamh a phlé, ní fhéadfaidh an ceadúnaí ach tabhairt faoi shirtheoireacht 

neamh-ionsáite (mar shampla, samplaí beaga carraigeacha nó ithreacha a bhailiú), gan 

toiliú sainráite an úinéara talún nó an tionónta. 

Ba mhaith liom gearán a dhéanamh faoi cheadúnaí sirtheoireachta, 

cé leis a bpléifidh mé é? 

Téigh i dteagmháil leis an An Oifig um Rialú Geo-eolaíochta sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide ar GSRO@DECC.gov.ie nó 

An Oifig um Rialú Geo-eolaíochta  

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

29-31 Bóthar Adelaide 

Baile Átha Cliath, D02 X285 

Éire   

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d16da-guidelines-for-mineral-exploration/
mailto:GSRO@DECC.gov.ie
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9 Gluais 

Téarma Sonraí 

Aimridiú mianraí 
Caillteanas rochtana ar acmhainní mianraí 
mar gheall ar úsáid na talún d’fhorbairt 
gníomhaíochtaí a choisceann a 
dtaiscéalaíocht nó saothrú, mar shampla 
foirgneamh tráchtála, cónaithe nó 
bonneagair ar acmhainní mianraí 
féideartha. 

Aisfheistiú 
Teicneolaíocht nó gnéithe nua a chur le 
córais níos sine, mar shampla: aisfheistiú 
stáisiún cumhachta, ag feabhsú 
éifeachtúlacht an stáisiúin/ag méadú 
aschur/ag laghdú astaíochtaí. 

Amhábhar Criticiúil 
Amhábhair atá riachtanach do gheilleagar 
na hEorpa. Cruthaíonn siad bonn láidir 
tionsclaíoch, ag táirgeadh raon leathan 
earraí agus feidhmeanna a úsáidtear go 
laethúil agus i dteicneolaíochtaí nua-
aimseartha. Tá imní ag fás san Aontas 
Eorpach agus ar fud na cruinne faoi 
rochtain iontaofa gan srian ar amhábhair 
áirithe.  

An Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil 
An Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil ar 
amhábhair Is ardán geallsealbhóirí é a 
thugann le chéile ionadaithe ón tionscal, 
seirbhísí poiblí, an saol acadúil agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha. Is é an 
misean atá aige treoir ardleibhéil a 
thabhairt don Choimisiún Eorpach, do 
thíortha an Aontais Eorpaigh agus do 
ghníomhaithe príobháideacha mar chuir 
chuige nuálacha i leith na ndúshlán a 
bhaineann le hamhábhair. 

An Comhaontú Glas don Eoraip 
Is é an Comhaontú Glas don Eoraip an 
treoirphlean chun geilleagar an Aontais 
Eorpaigh a dhéanamh inbhuanaithe.  

An Eoraip ag Bogadh 
Beartas an Choimisiúin Eorpaigh a bhfuil 
d’aidhm leis go mbeadh an tAontas 
Eorpach agus a thionscail ina cheannaire 
domhanda i gcúrsaí nuálaíochta, digitithe 
agus dícharbónaithe. 
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An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
(EPA) 

Is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil a bhíonn i dtús cadhnaíochta 
chun an comhshaol a chosaint agus a 
fhaire. Cinntíonn sí go gcosnaítear 
comhshaol na hÉireann, agus déanann sí 
faireachán ar athruithe ar threochtaí 
comhshaoil chun comharthaí luathrabhaidh 
faillí nó meathlaithe a bhrath. 

An Institiúid Idirnáisiúnta um Fhorbairt 
Inbhuanaithe 

Is meitheal mhachnaimh neamhspleách í 
an Institiúid Idirnáisiúnta um Fhorbairt 
Inbhuanaithe (IISD) atá ag lorg réitigh ar na 
dúshláin inbhuanaithe is mó ar domhan. 

An Plean Gníomhaíochta don Gheilleagar 
Ciorclach 

Tá an Plean Gníomhaíochta don 
Gheilleagar Ciorclach nua ón gCoimisiún 
Eorpach ar cheann de phríomhghnéithe an 
Chomhaontú Ghlais don Eoraip, clár oibre 
nua na hEorpa don fhás inbhuanaithe. 

An Plean Gníomhaíochta Straitéiseach maidir le 
Ceallraí 

Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta 
Straitéiseach seo de chuid an Choimisiúin 
Eorpaigh in 2018 agus é d’aidhm leis an 
Eoraip a chur ar bhóthar soiléir i dtreo 
ceannaireachta i bpríomhthionscal don 
todhchaí, agus tacú le poist agus fás i 
ngeilleagar ciorclach, agus ag cinntiú 
soghluaisteacht ghlan agus comhshaol 
agus caighdeán saoil feabhsaithe do 
shaoránaigh an Aontais Eorpaigh.  

 

An Oifig um Rialú Geo-eolaíochta (GSRO) 

 

 

An Rannán um Pholasaí Geo-eolaíochta (GSPD) 

 

Rannán d'earnáil Geilleagair Chiorclaigh, 
Beartas Dramhaíola agus Acmhainní 
Nádúrtha an DECC. Déanann GSRO 
bainistíocht ar róil rialála, cheadúnaithe 
agus forfheidhmithe i ndáil le taiscéalaíocht 
mianraí agus peitriliam, ar tháirgeadh agus 
ar dhíchoimisiúnú, ar fheidhmeanna agus 
rialáil fuinnimh gheoiteirmigh. 

 

Is rannán d'earnáil Geilleagair Chiorclaigh, 
Beartas Dramhaíola agus Acmhainní 
Nádúrtha an DECC é an GSPD, a 
dhéanann bainistíocht ar fheidhmeanna 
beartais agus reachtaíochta i ndáil leis na 
hearnálacha taiscéalaíochta agus 
mianadóireachta mianraí, peitriliam agus 
fuinnimh gheoiteirmigh. 

An tAcht Forbartha Mianraí 2017 An tAcht Forbartha Mianraí 2017 

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 
2006 

An tAcht Fuinnimh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2006 
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An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra 

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra ina cuid den Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus 
bainistíonn sí freagrachtaí caomhnaithe 
dúlra Stát na hÉireann. Chomh maith leis 
na páirceanna náisiúnta a bhainistiú, 
áirítear le gníomhaíochtaí na Seirbhíse 
ainmniú agus cosaint Limistéar Oidhreachta 
Nádúrtha, Limistéar faoi Chaomhnú 
Speisialta agus Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta.  

Ceadúnas Sirtheoireachta Is cead é an ceadúnas sirtheoireachta (PL), 
a eisíonn an tAire, a thugann cead don 
sealbhóir (an ceadúnaí) mianraí sonraithe a 
chuardach i gceantar tíreolaíoch sainithe dá 
dtagraítear ceantar ceadúnais 
sirtheoireachta (PLA). Bíonn na ceantair 
thart ar 35 km2 agus cloíonn a n-imlínte le 
teorainneacha na mbailte fearainn go 
hiondúil. 
 
Bíonn ceadúnas sirtheoireachta bailí ar 
feadh sé bliana go hiondúil agus tugtar 
cead don cheadúnaí leis tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí éagsúla agus é ag 
cuardach mianraí áirithe (sonraithe). 
Féadfar ceadúnais sirtheoireachta a 
athnuachan, faoi réir shástacht an Aire. 

Cloch Chóirithe 
Cloch nó carraig nádúrtha a roghnaíodh 
agus a críochnaíodh; a bearradh, a 
gearradh, a druileáladh, a meileadh nó a 
ndearnadh cóiriú eile air chun méid nó 
cruth sonrach a dhéanamh, mar shampla 
leac uaighe, scláta nádúrtha agus colbha. 

Coinbhinsiún Minamata 
Is conradh domhanda é Coinbhinsiún 
Minamata maidir le Mearcair chun sláinte 
an duine agus an comhshaol a chosaint ar 
dhrochéifeachtaí mearcair. Tháinig 
Coinbhinsiún Minamata i bhfeidhm an 16 
Lúnasa 2017. 

Cumascáin 
Is téarma é cumascán a úsáidtear le 
haghaidh aon charraig nó mianra a 
úsáidtear i bhfoirm toirte, bhrúite nó 
mheilte, le haghaidh foirgníocht bóithre nó 
foirgneamh nó déantúsaíocht ábhar, nó le 
haghaidh feidhmeanna talmhaíochta, 
agraiceimiceán nó ceimiceán ginearálta. 
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Cumhacht hidrileictreach thaiscthe chaidéalaithe 
Is cineál giniúint cumhachta hidrileictrí é 
hidrileictreachas taiscthe caidéalaithe a 
stórálann fuinneamh i bhfoirm fhuinneamh 
poitéinsiúil an uisce, a chaidéalaítear aníos 
ó thaiscumar go hard níos airde. Úsáidtear 
cumhacht leictreach seachbhuaice ar 
chostas íseal chun na caidéil a rith agus is 
féidir an fuinneamh stóráilte a úsáid le 
haghaidh cothromú lóid. Sampla 
Éireannach is ea Cnoc an Turlaigh i 
gContae Chill Mhantáin. 

Cuspóir Beartais Náisiúnta 23 Tá Cuspóir Beartais Náisiúnta 23 ina chuid 
de Éire 2040 - An Tionscadal - An Creat 
Náisiúnta Pleanála. 
 
Is é Cuspóir 23 forbairt an gheilleagair 
tuaithe a éascú trí thacú le hearnáil 
talmhaíochta agus bhia atá inbhuanaithe 
agus éifeachtúil go heacnamaíoch, chomh 
maith leis na tionscail foraoiseachta, 
iascaireachta, dobharshaothraithe, fuinnimh 
agus eastóscacha, an bithgheilleagar agus 
éagsúlú i ngníomhaíochtaí ar an bhfeirm 
agus lasmuigh den fheirm, agus ag an am 
céanna aird a thabhairt ar an tábhacht a 
bhaineann leis an tírdhreach nádúrtha agus 
an oidhreacht thógtha a choimeád atá 
ríthábhachtach don turasóireacht tuaithe.” 

Dramhaíl Mianadóireachta 
Dramhaíl ó tionscal eastósctha a thagann 
as próisis eastósctha, cóirithe agus 
próiseáil eile fhisiceach agus cheimiceach 
ar raon leathan mianraí miotaltáirgeacha 
agus neamh-mhiotaltáirgeacha. 

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 
Is ionann eagraíocht neamhrialtasach agus 
grúpa neamhbhrabúis bunaithe ar 
shaoránaigh a fheidhmíonn go 
neamhspleách ar an rialtas. Tugtar 
sochaithe sibhialta ar na heagraíochtaí 
neamhrialtasacha uaireanta, agus 
eagraítear iad ar an leibhéal pobail, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta chun críocha 
sonracha sóisialta nó polaitiúla, agus is 
comharfhiontair seachas fiontair tráchtála 
iad. 

Economic Review of the Irish Geoscience Sector 
Foilseachán ó Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta Éireann in 2017 a d’ullmhaigh 
Indecon International Economic 
Consultants. 
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Éire 2040 - An Tionscadal - An Creat Náisiúnta 
Pleanála 

Is é an Creat Náisiúnta Pleanála plean 
straitéiseach ardleibhéil an Rialtais chun 
fás agus forbairt ár dtíre go dtí 2040 a 
mhúnlú. 

Fuinneamh geoiteirmeach 
Fuinneamh a thagann as croí an domhain, 
mar shampla as craois gheoiteirmeacha 
ardteochta. 

Fuinneamh in-athnuaite 
Tagann fuinneamh in-athnuaite, ar a 
dtugtar fuinneamh glan nó glas go minic, as 
foinsí nádúrtha nó próisis a 
athsholáthraítear i gcónaí, mar shampla, an 
ghaoth, an ghrian, hidrileictreachas, an t-
aigéan, geoiteirmeach, bithmhais agus 
bithbhreoslaí. 

Gás Ceaptha Teasa  
Cuireann raon leathan gás ar a dtugtar gáis 
cheaptha teasa leis an athrú aeráide. Is iad 
na gáis cheaptha teasa is tábhachtaí dé-
ocsaíd charbóin(CO2), meatán (CH4), agus 
ocsaíd nítriúil (N2O). Tugtar F-Gháis ar 
gháis cheaptha teasa eile, raon leathan gás 
de bhunús an duine a úsáidtear i 
bhfeidhmeanna éagsúla, ar nós cuisneoirí 
agus aerchóiriú. Tá na gáis cheaptha teasa 
sin ar fad faoi réir comhaontuithe 
idirnáisiúnta, ar nós Creat-Choinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
agus Comhaontú Pháras. 

Geo-eolaíochtaí Domhaneolaíochtaí, geolaíocht go háirithe. 

Geolaíocht An eolaíocht a phléann le struchtúr 
fisiceach agus substaint an domhain, a stair 
agus na próisis a ghníomhaíonn orthu. 

Geo-oidhreacht 
Téarma a úsáidtear le haghaidh láithreán 
nó ceantar ina bhfuil gnéithe geolaíochta ag 
a bhfuil luach suntasach eolaíochta, 
oideachais, cultúir nó aeistéitice. 

Geopháirceanna 
Is ionann Geopháirc (UNESCO) agus 
ceantar tíreolaíoch aonar aontaithe ina 
ndéantar láithreáin agus tírdhreacha a 
bhfuil suntasacht gheolaíochta idirnáisiúnta 
leo a bhainistiú le coincheap iomlánaíoch 
na cosanta, an oideachais agus na 
forbartha inbhuanaithe.  
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Guidelines for Mineral Exploration 
Caithfear tabhairt faoi thaiscéalaíocht 
mianraí de réir an dea-chleachtais agus 
meas ar an gcomhshaol. Tugtar faisnéis 
sna Foilseacháin liostaithe trí threoirlínte 
faoin gcaoi ar cheart tabhairt faoi 
thaiscéalaíocht. 

Lárionad na hÉireann um Thaighde i nGeo-
eolaíochtaí Feidhmeacha 

Is é iCRAG Lárionad na hÉireann um 
Thaighde i nGeo-eolaíochtaí Feidhmeacha 
de chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
(SFI). 

Mapping Mining to the Sustainable Development 
Goals: An Atlas 

Tuarascáil a d’ullmhaigh Clár Forbartha na 
Náisiún Aontaithe, an Fóram Eacnamaíoch 
Domhanda, Lárionad Columbia um 
Infheistíochtaí Inbhuanaithe agus 
Sustainable Development Solutions 
Network, ina léirítear an chaoi ar féidir leis 
an mianadóireacht cur leis na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. 

Mianach Stairiúil 
Láithreán stairiúil mianach nach rialáiltear le 
cead faoin reachtaíocht um mianadóireacht 
atá i bhfeidhm faoi láthair agus a 
chuimsíonn an bonneagar ar fad a 
bhaineann le mianach, lena n-áirítear, i 
measc nithe eile, saoráidí fuíoll, dumpaí 
carraigeacha dramhaíola, foirgnimh agus 
muilte.  

Plean Gnímh don Aeráid 
Plean Gnímh don Aeráid Chun dul i ngleic 
le Cliseadh na hAeráide 

Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe 
Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe – Plean 
Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe 

RCAC 
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide 

Report on Raw Materials for Battery Applications 
Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach (2018) a 
seoladh chun bonn eolais a chur faoi phlé 
leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí eile 
maidir le cur i bhfeidhm an Phlean 
Gníomhaíochta maidir le Ceallraí. 
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Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
I mí Mheán Fómhair 2015, ghlac Ballstáit 
na Náisiún Aontaithe le Clár Oibre 2030 
don Fhorbairt Inbhuanaithe. 
 
Ba é an chuid ba thábhachtaí de Chlár 
Oibre 2030 na 17 Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe. Léiríonn na 17 Sprioc gnéithe 
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil 
na forbartha inbhuanaithe. 
 
Is ar an Aire Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide atá an phríomhfhreagracht as 
cur i bhfeidhm náisiúnta Chlár Oibre 2030 
don Fhorbairt Inbhuanaithe agus a 17 
Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a chur chun 
cinn agus a mhaoirsiú.  

 

 

 


