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2 Gluais 

CMCAC  Clár Monatóireachta ar 
Chaighdeán an Aeir 
Chomhthimpeallaigh 

ICAS  Innéacs Cáilíochta an 
Aeir le haghaidh na 
Sláinte 

RFF  Rátáil Fuinnimh 
Foirgnimh 

Bithéagsúlacht
  

Giorrúchán na téarma 
‘éagsúlacht 
bhitheolaíoch’, a 
chiallaíonn éagsúlacht 
na beatha ar an 
bpláinéad seo agus an 
chaoi a 
hidirghníomhaíonn si 
laistigh de ghnáthóga 
agus éiceachórais. 

Gual Bog An gual dubh ina bhfuil 
substaint cosúil le tarra 
ar a dtugtar biotúman 
nó asfalt, ar a dtugtar 
“gual toiteach” nó "gual 
tí" de ghnáth. 

PGA  Plean Gníomhaíochta 
ar son na hAeráide 

AGE  Aer Glan don Eoraip 

SAG  Straitéis Aer Glan 

CBCC Cumann Bainistíochta 
Contae agus Cathrach 

CO2 Dé-ocsaíd charbóin 

RTBM  An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara 

RCAC An Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus 
Cumarsáide 

RI An Roinn Iompair 

Eicachóras Pobal orgánach a 
bhraitheann ar a chéile 
agus ar an timpeallacht 
ina gcónaíonn siad 

GCC An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú 
Comhshaoil 

GCE An Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil 

AE an tAontas Eorpach 

FLanna Feithiclí Leictreacha 

FISanna Fógraí Íocaíochta 
Socraithe 

GCT Gásanna ceaptha 
teasa 

FLHanna Feithiclí Leictreacha 
Hibrideacha 

Hg  mearcair 

FSS Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte 

CTÉ An Chomhairle um 
Thaighde in Éirinn 

GFÚÁ  Grúpa Forfheidhmithe 
na nÚdarás Áitiúil 

CDÍ Crios Deatach Íseal 

CCLI Cuar Costas 
Laghdaithe Imeallaigh 

CNRTA Clár Náisiúnta um 
Rialú ar Thruailliú Aeir 

TUAN  Treoir Uasteorainn 
Astaíochtaí Náisiúnta 

NH3 Amóinia 
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LCFCÉ Líonra um 
Chomhlíonadh agus 
Fhorfheidhmiú 
Comhshaoil na 
hÉireann 

COSNManna Comhdhúile 
Orgánacha So-
ghalaithe Neamh-
Meatán 

NO2 Dé-ocsaíd nítrigine 

NOₓ  Ocsaítí nítrigine, 
meascán de NO agus 
NO2 

ÚCNÉ  An tÚdarás um 
Chaighdeáin Náisiúnta 
na hÉireann 

ECFE An Eagraíocht um 
Chomhar agus 
Fhorbairt 
Eacnamaíochta 

HAIanna  Hidreacarbóin 
aramatacha 
iltimthriallacha 

 

Ábhar 
Cáithníneach 

Cáithníní mín 
soladacha nó 
leachtacha a 
thruaillíonn an t-aer 
agus a chuirtear leis an 
atmaisféar ag an 
nádúrtha agus ag 
daoine. I measc 
samplaí d’ábhar 
cáithníneach tá 
deannach, deatach, 
súiche, pailin agus 
cáithníní ithreach. 

ÁC2.5 Ábhar cáithníneach le 
trastomhas ≤ 2.5 µm 

AC10  Ábhar cáithníneach le 
trastomhas ≤ 10 µm 

OSP Oibleagáid Seirbhíse 
Poiblí 

TCIFI Taraif Chothaithe 
Isteach Fuinnimh In-
athnuaite 

STLI Scéim Tacaíochta 
Leictreachais In-
athnuaite 

ÚFIÉ Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann 

FEÉ Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann 

SO2  Dé-ocsaíd sulfair 

ICF Iomlán na gCáithníní ar 
Fionraí 

NA Na Náisiúin Aontaithe 

TABIU Truailliú Aeir a 
Bhaineann le hIompar 
Uirbeach 

COSanna Comhdhúile 
Orgánacha So-
ghalaithe 

LBB Le Bearta Breise 

UCRFDanna Údaráis Ceannais 
Réigiúnacha um 
Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola 

EDS  An Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte 
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3 Réamhrá 

Leagann an dréacht-Straitéis Aer Glan amach conas a dhéanfaimid cáilíocht an aeir a 

análaimid a fheabhsú agus a chosaint agus tairbhí iomlána an comhshaoil agus na sláinte a 

mbaineann le haer níos glaine a mbaint amach. Tógann an Straitéis ar an gClár Náisiúnta 

um Rialú ar Thruailliú Aeir Náisiúnta um Rialú ar Thruailliú Aeir (CNRTA), a leagann amach 

an bealach atá bunaithe ar chlár cuimsitheach tras-Rialtais maidir leis na beartais agus na 

céimeanna a rachaidh i ngleic le gach foinse truailliú an aeir, lena n-áirítear iad siúd ó na 

hearnálacha iompair, talmhaíochta agus cónaithe.   

Cuireann an Straitéis freisin le uaillmhian Clár Gníomhaíochta Aeráide na hÉireann ina n-

áirítear raon na ngníomhaíochtaí a theastaíonn chun na sineirgí idir na beartais 

comhleanúnacha an aeir agus na haeráide a bhaint amach. Ina measc tá leictriú an iompair 

ar na bóithre, beart a dhéanamh maidir leis an amóinia, éifeachtúlacht an fhuinnimh inár 

dtithe a fheabhsú agus an méad a bhraithimid ar bhreoslaí soladacha a laghdú. 

Tugann na sonraí ón EPA, lena n-áirítear an fardal agus na réamh-mheastacháin bliantúla, 

chomh maith lenár gClár Monatóireachta Náisiúnta um Cháilíocht Aeir Chomhthimpeallaigh 

(CMAC), bonn fianaise cuimsitheach dúinn chun dul i ngleic le foinsí truailliú an aeir ar gá 

aghaidh a thabhairt orthu. Cabhróidh na feabhsuithe leanúnacha ar mhonatóireacht ár 

gcáilíochta agus ár múnlú an aeir ina leith seo. 

Tá an aer glan riachtanach dár gcaighdeán maireachtála. Cé go bhfuil feabhas suntasach 

tar éis teacht ar cháilíocht an aeir in Éirinn le blianta beaga anuas, leanann truailliú an aeir ar 

aghaidh ag déanamh damáiste dár sláinte agus dár gcomhshaol. Geallann an Rialtais go 

mbainfear an cuspóir seo amach ach ní féidir á dhéanamh ach amháin trí chomhiarrachtaí 

an phobail. Cuirfidh na hathruithe atá ag teastáil comhbhuntáistí eacnamaíocha agus 

sochaíocha dearfacha ar fáil dúinn, lena n-áirítear aer níos glaine, tithe níos teo, sláinte níos 

fearr agus leibhéal níos ísle an charbóin, ionas go mbeimid in ann bogadh i dtreo geilleagar 

níos inbhuanaithe san fhadtéarma. 

Cuirfidh an Straitéis seo leis an gClár Náisiúnta um Rialú ar Thruailliú Aeir (CMAC), 

doiciméad teicniúil a shainaithníonn an bealach chun na caighdeáin maidir le gach truailleán 

a chomhlíonadh. Cuireadh CMAC uasdátaithe faoi bhráid Choimisiún an AE i mí Feabhra na 

bliana 2021, agus ón tráth sin i leith, eisíodh an Tuarascáil Fardail Faisnéiseach 2021 (TFF) 

agus na réamh-mheastacháin náisiúnta ar astaíochtaí truailleán an aeir (IIR 2021). Léirítear 

na sonraí is déanaí sa tStraitéis seo. 

https://www.gov.ie/en/publication/23bdb-national-air-pollution-control-programme-napcp/
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/climate-change/air-emissions/irelands-unece-submissions-2021.php
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Sé atá beartaithe ná go ndéanfar athbhreithniú rialta ar an Straitéis Aer Glan ar aon dul leis 

an IIR, uasdátuithe ar an CNRTA, rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí agus na forbairtí 

maidir leis na beartais náisiúnta. 

 
Cuireann an Straitéis Aer Glan creat ar ardleibhéal na bpolasaithe straitéiseacha atá 

riachtanach chun na bearta comhtháite trasna bheartas an rialtais a aithint agus a chur chun 

cinn mar a theastaíonn le haghaidh truailliú an aeir a laghdú chomh maith le aer 

comhthimpeallach níos glaine a chur chun cinn agus na cuspóirí náisiúnta níos fairsinge á 

seachadadh. Siad na príomhchuspóirí straitéiseacha ná: 

1. Feabhsuithe leanúnacha ar cháilíocht an aeir ar fud na tíre a chinntiú; 

2. A chinntiú go ndéanfar cúrsaí aeir ghlain a chur isteach i bhforbairt na mbeartas ar 

fud an Rialtais; 

3. A chur leis an mbonn fianaise a chabhróidh linn leanúint ar aghaidh ag forbairt ár 

dtuiscint ar fhoinsí an truaillithe ionas go dtabharfar aghaidh níos éifeachtaí orthu; 

4. Feabhsú rialúchán agus éifeacht ár gcóras forfheidhmithe 

5. Feasacht ar thábhacht aer glan a chur chun cinn agus a mhéadú. 
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4 Próiseas an Chomhairliúcháin Phoiblí 

Tá aighneachtaí ar an dréacht-Straitéis Aer Glan á lorg ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide 

agus Cumarsáide . 

Cé gur féidir aighneachtaí ginearálta a dhéanamh, chuireamar roinnt ceisteanna ar leith le 

chéile chomh maith (féach thíos). Tá siad ar fáil freisin tríd an gceistneoir ar líne ag 

https://secure.dccae.gov.ie/forms/Aer-Glan-Comhairliuchan-Poibli.aspx 

 

Ceisteanna Comhairliúcháin 

1. An aontaíonn tú leis na cúig thosaíocht straitéiseacha atá leagtha amach sa 

dréachtstraitéis? 

2. An mbraitheann tú go bhfuil tosaíochtaí straitéiseacha breise ar chóir a chur san 

áireamh? 

3. Conas is féidir sonraí astuithe truailleán a úsáid níos fearr chun eolas a thabhairt do 

ghníomhaíochtaí ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta? 

4. Cad iad na saincheisteanna reatha agus le teacht is tábhachtaí maidir le cáilíocht an 

aeir in Éirinn a dteastaíonn tuilleadh taighde uathu, dar leat? 

5. Conas is féidir linn an fheasacht a mhéadú ar thionchair na sláinte a mbaineann le 

truailliú an aeir? 

6. Cad iad na ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith i bhfeachtas náisiúnta feasachta i leith 

an aeir ghlain agus conas a d’fhéadfaí a thionchar a thomhas? 

7. Dar leatsa, cad iad na méadrachtaí nó na tagarmharcanna ar leith ba chóir a chur san 

áireamh chun dul chun cinn na Straitéise Aer Glan a leanúint? 

8. An bhfuil aon tuairimí eile agat maidir leis an dréacht-Straitéis Náisiúnta Aer Glan? 

 

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh trí ríomhphost chuig airquality@decc.gov.ie  

Nó tríd an bpost chuig:  Comhairliúchán Poiblí ar an Straitéis Aeir Ghlan 

Rannóg Cáilíocht an Aeir 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

Bóthar an Bhaile Nua 

Loch Garman 

Y35 AP90 

Sé an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí ná: 24 Bealtaine 2022. 

https://secure.dccae.gov.ie/forms/Aer-Glan-Comhairliuchan-Poibli.aspx
mailto:airquality@decc.gov.ie
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Is féidir na haighneachtaí agus na tuairimí a chuirtear faoi bhráid na Roinne  a scaoileadh 

faoi réi an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus/nó faoi Rialacháin na gComhphobal 

Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2018.  
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4.1 Maoirseacht ar na Tosaíochtaí Straitéiseacha agus ar 

na Príomhghníomhartha 

 

•Geallann Éire teorainneacha dlíthiúla níos déine a 
leagan síos do cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh 
faoin mbliain 2025 agus treoirlínte nua an EDS á gcur 
san áireamh

•Tosaíocht a thabhairt do ghníomhaíocht maidir le 
príomhcheisteanna cáilíocht an aeir

Na feabhsuithe 
leanúnacha ar cháilíocht 

an aeir ar fud na tíre a 
chinntiú

•Grúpa Tras-Rialtais Forfheidhmithe Cáilíochta Aeir a 
bhunú

•Tuairisceoidh gach Roinn go bliantúil ar an dul chun 
cinn maidir le truailliú aeir a laghdú

•A chinntiú go gcuirfear cáilíocht an aeir le forbairt nó 
le athbhreithniú na bpleananna náisiúnta agus le 
doiciméid bheartais

•Foilseoidh Grúpa TABIU an tuarascáil deiridh

•TABIU le bheith ina fhóram le haghaidh 
rannpháirtíocht leanúnach idir geallsealbhóirí an 
iompair

Cúrsaí an aeir ghlain a 
chur le forbairt na 
mbeartas ar fud an 
Rialtais a chinntiú

•Maoiniú leanúnach chun leathnú CMAC an GCC a 
thabhairt chun críche (go dtí an bhliain 2022)

•Tacú leis na riachtanais maidir leis an CMAC a 
chothabháil tar éis na bliana 2022

•Maoiniú agus tacú le Tionscadal LIFE Emerald an 
GCC

•Fóram Taighde Aer Glan a bhunú

•Glaonna ar fhianaise a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar 
leith maidir le cáilíocht an aeir de réir mar is gá

Bonn na fianaise a 
mhéadú

•Athbhreithniú ar an Acht um Thruailliú Aeir (1987)

•Forbairt an Achta um Aer Glan

•Athbhreithniú ar reachtaíocht an Aeir Ghlain

•Rialacháin nua maidir le Breosla Soladach a fhorbairt

•Struchtúir Tacaíochta Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú 
Cáilíochta Aeir a bhunú

•An forfheidhmiú ilghníomhaireachta a neartú

Feabhas a chur ar an 
rialáil agus ar an 
bhforfheidhmiú

•Grúpa Straitéise Cumarsáide Aer Glan a bhunú

•Tacú le clár CMAC Saoránach na hEolaíochta an 
GCC

•Oibriú leis na príomhgheallsealbhóirí chun 
rannpháirtíocht an phobail a mhéadú agus teagmhail 
an phobail le próiseas an beartais a fheabhsú

•Lá Náisiúnta Aer Glan na Spéire Goirme a reáchtáil 
gach bliain

•Comhdháil dhébhliantúil an Aeir Ghlain a hóstáil 

•Fóram an Aeir Ghlain a bhunú

An feasacht ar an 
tábhacht a baineann le 

haer glan a chothú agus 
a mhéadú

•An tuarascáil ar dhul chun cinn an SAG le críochnú 
faoi R2 2023 agus le cur faoi bhráid an Rialtais

•Tuarascáil bhliantúil ar Dhul Chun Cinn an Aeir Ghlain 
a ullmhú don Rialtas

•An athbhreithniú ar an CNRTA le críochnú faoi R2 
2023

Maoirseacht
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Tábhacht an Aeir Ghlain 
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5 An Fáth le Tábhacht Cáilíocht an Aeir 

5.1 Torthaí na Sláinte a mBaineann le Drochchaighdeán an 

Aeir 

Is ábhar mór imní é cáilíocht an aeir ar leibhéal domhanda agus meastar gurb é an riosca 

comhshaoil is suntasaí do shláinte na ndaoine.  Ó bhlianta na 1990idí i leith, léirigh taighde 

leighis na naisc idir truailliú an aeir agus tionchair ghearrthéarmacha agus fhadtéarmacha ar 

an tsláinte, lena n-áirítear géarú na riochtaí riospráide agus leibhéil mhéadaithe na 

strócanna, an ailse, agus na ngalar riospráide agus cardashoithíoch. Sa bhliain 2016,  

mheas an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuair 4.2 milliún duine bás roimh am ar fud 

an domhain de dheasca na nasc le truailliú an aeir comhthimpeallaigh, go mór mór ó ghalar 

croí, ó stróc, ó galar ainsealach bacúil scamhógach, ó ailse na scamhóige, agus ó 

hionfhabhtuithe géara riospráide i leanaí. Thug Gníomhaireacht Eorpach an Chomhshaoil 

(GEC) ‘Cáilíocht Aeir san Eoraip – Tuarascáil 2020t’ le fios go raibh 1,410 bás roimh am in 

Éirinn in 2018 bainte le truailliú an aeir 

Le blianta beaga anuas, tá tuiscint eolaíoch níos fearr ar na naisc idir cáilíocht an aeir agus 

sláinte an phobail tar éis cur leis an bhfeasacht ar an ngá atá le dul i ngleic le truailliú an 

aeir. Mar shampla, cuireann caighdeáin cháilíochta aeir an AE íosleibhéal maidir le cosaint 

na sláinte ar fáil, ach léiríonn an fhianaise de chuid an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go 

dtagann tionchair ar shláinte na ndaoine as leibhéil truaillithe aeir faoi bhun theorainneacha 

reatha an AE maidir le cáilíocht an aeir. 

Cé go bhfuil aithne againn ar chineálacha infheicthe truailliú an aeir, cosúil le deatach ó 

bhreosla sholadach a dhó, tugann fianaise nua le fios go bhfuil cineálacha truaillithe 

dofheicthe, amhail ábhar cáithníneach mín, ar a laghad chomh díobhálach dár sláinte leis na 

cineálacha infheicthe seo. 

Breathnaítear ar thruailliú an aeir mar an dara imní comhshaoil is mó do mhuintir na hEorpa, 

tar éis athrú na haeráide. Tá méadú tar éis teacht ar imní an phobail maidir le torthaí 

diúltacha truailliú an aeir mar go léiríonn an fhianaise le déanaí go bhfuil tionchair na shláinte 

a dtagann as truailliú an aeir níos fairsinge ná mar a ceapadh go dtí seo (féach Fíor 1).   

Léiríonn an taighde atá ag síor-mhéadú na naisc idir cáilíocht an aeir agus tionchair níos 

forleithne fós ar shláinte na ndaoine amhail na forbartha cognaíocha (Zhang et al., 2018) 

agus na meabhairshláinte (Braithwaite et al., 2019). Léirigh taighde Éireannach a rinneadh 

le déanaí drochthionchair na sláinte ar phobal na hÉireann dá dheasca (Carthy et al., 2020; 

Quintyne et al., 2020). 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-and-health/ambient-air-pollution
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-and-health/ambient-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/en/
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Baineann costas lena leithéid drochthionchair na sláinte, go pearsanta agus go 

heacnamaíoch. Chomh maith le básanna roimh am, se truailliú an aeir cúis leis an 

asláithreacht ón obair, an táirgiúlacht laghdaithe, an gcaiteachas níos airde ar chógais, agus 

le líon méadaithe na n-iontrálacha sna hospidéil.  Tá sé measta ag an EDS go bhfuil costais 

eacnamaíocha díreacha thart ar €1.47 trilliún ag baint le truailliú aeir san Eoraip, agus, i 

gcás na hÉireann, timpeall 1.3% den OTI nó €2.3 billiún in aghaidh na bliana.   

Fíor 1: Achoimre ar Thionchair Shláinte Truailliú an Aeir – (Foinse: An Ghníomhaireacht 

Eorpach Chomhshaoil, 2021) 

 

Baineann €2 billiún leis an gcostas d'Éirinn in aghaidh na bliana  dar le meastacháin ar leith 

ón gCoimisiún Eorpach, lena n-áirítear caillteanas 382,000 lá oibre in aghaidh na bliana. Tá 

sé réamh-mheasta ag an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) 

go n-ardóidh costais dhomhanda bhliantúla na leasa de dheasca na mbásanna roimh am a 

dtiocfaidh as truailliú lasmuigh an aeir ó €2.76 trilliún sa bhliain 2015 go dtí idir €16.5 agus 

€23 trilliún faoin mbliain 2060. 

In Éirinn, cuireann an tInnéacs um Cháilíocht Aeir don tSláinte (ICAS) faisnéis lá agus oíche 

ar fáil ar cháilíocht an aeir i gcóngar gach stáisiúin monatóireachta in Éirinn agus cuireann 

sé táscaire ar fáil a léiríonn an bhféadfadh nó nach bhféadfadh tionchar a bheith ar shláinte 

an phobail áitiúla. Tá léarscáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin an GCC a chuireann táscaire ar 

fáil maidir le caighdeán láithreach an aeir. Réimsíonn leibhéal an ICAS ó a haon go dtí 

deich, le leibhéal a haon ina cháilíocht aeir ‘Maith’ agus leibhéal a deich mar chaighdeán 

‘An-dona’, mar atá léirithe i bhFíor 2 thíos. 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf
https://airquality.ie/
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Fíor 2: An t-Innéacs um Cháilíocht Aeir don tSláinte (GCC, 2020) 

 

5.2 Tionchair na Timpeallachta  Drochchaighdeán an Aeir 

Tá ról lárnach ag an aer glan mar thacaíocht a thabhairt do saol de gach cineál an tsaoil 

agus don timpeallacht ina bhfuilimid ag brath air. Baineann sé freisin leis an bhfolláine. Níor 

cheart an aer glan agus an timpeallacht shláintiúil a íobairt ar mhaithe le fás leanúnach an 

ghéilleagair; ar a mhalairt, is réamhriachtanais iad chun an infheistíocht a mealladh isteach 

agus poist inbhuanaithe a chur ar fáil. Téann an t-aer glan chun leasa ár ngnáthóga agus ár 

bhfiadhúlra, agus cuireann sé leis an timpeallacht is fearr inar féidir linn maireachtáil le 

cheile mar phobal agus ina bhfuil sé inár gcumas oibriú, fás aníos agus dul in aois ann inár 

gcéile mar phobal.. 

Tá raon tionchair ag truailliú an aeirmaidir lenár gcomhshaol, lena n-áirítear an 

bhithéagsúlacht, cáilíocht an uisce agus seirbhísí níos fairsinge an éiceachórais. Is féidir 

lena leithéid a bheith láithreach agus fadtéarmach araon. Mar shampla, cé gur tháinig 
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laghdú stairiúil ar astaíocht an t-sulfair mar gheall ar an mbagairt ón 'mbáisteach aigéadach’, 

leanann sil-leagan na nítrigine fós le cur isteach ar thimpeallacht na bplandaí, ag cur isteach 

ar na speicis íogaire agus ar an mbithéagsúlacht. Tá toradh leanúnach dá bharr aige seo 

d’fhéileacáin, do bheacha, d’fheithidí eile agus d’éin. Is féidir leis freisin leas a bhaint as na 

plandaí agus na feithidí is cúis leis na hailléirgí nó leis an ngalar, chomh maith leis an méadú 

ar na bláthanna algacha as a dtagann scréabh daite ar dhromchla ár n-uisce.   

Fíor 3 : Conairí agus Tionchar Truailliú an Aeir 

 

Sampla eile is ea an ózón, a tháirgtear san atmaisféar ag truailleáin aeir áirithe. Déanann an 

gás ionsaitheach seo dochar do phlandaí agus is féidir táirgeacht na mbarr a laghdú go 

suntasach dá bharr. Léiríonn measúnuithe reatha Choinbhinsiún Aeir na Náisiún Aontaithe 

(NA), go leanann truailliú an aeir ag déanamh dochar do ghnéithe íogaire ar leith den 

chomhshaol. 

5.3 Caighdeán an Aeir agus Gníomhú ar son na hAeráide 

Tá astaíochtaí gás ceaptha teasa foriomlána na hÉireann ag titim agus tá na laghduithe sin 

le feiceáil i roinnt earnálacha ar nós fuinneamh, dramhaíl agus gáis fhluairínithe. Mar sin 

féin, breathnaíodh méaduithe ar na hastaíochtaí ón talmhaíocht, ón iompar, ó thithe 

cónaithe, ó dhócháin na déantúsaíochta, ó phróisis thionsclaíocha agus ó na seirbhísí 

tráchtála agus poiblí. Tá dlúthbhaint ag cáilíocht an aeir leis an aeráid agus leis na 

héiceachórais.   Is foinsí astaíochtaí an CO2 freisin iad go leor d'foinsí truailliú an aeir agus tá 

comhghaol soiléir le feiceáil idir na gníomhaíochtaí a theastaíonn chun truailliú aeir a laghdú 

https://unece.org/environment-policy/air
https://unece.org/environment-policy/air
https://www.epa.ie/our-services/monitoring--assessment/climate-change/ghg/
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.intechopen.com/books/the-impact-of-air-pollution-on-health-economy-environment-and-agricultural-sources/the-effects-of-air-pollutants-on-vegetation-and-the-role-of-vegetation-in-reducing-atmospheric-pollu&psig=AOvVaw3RMQ2Aiyr22d8UEQ173Wkh&ust=1597401457988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDW_KX-l-sCFQAAAAAdAAAAABAE
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agus iad siú a bhfuil gá leo le haghaidh astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus cabhrú 

leis an gcomhrac in gcoinne athrú na haeráide.  

D’fhoilsigh Éire a céad Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide (PGA) sa bhliain 2019. 

Leagtar amach ansin conair uaillmhianach chun aghaidh a thabhairt ar an tionchar suaite a 

bhíonn ag athrú na haeráide ar an gcomhshaol, ar an bpobal, ar an ngeilleagar agus ar 

acmhainní nádúrtha na hÉireann.   

Leagtar 183 ghníomh amach sa phlean a léiríonn conas is féidir le hÉirinn a cuid spriocanna 

Gáis Cheaptha Teasa 2030 a bhaint amach chomh maith leis an tír a chur ar an turas ceart i 

dtreo glan-nialas na carbóine a aimsiú faoin mbliain 2050. Leagtar amach ann an staid mar 

atá ar fud na bpríomhearnálacha uile lena n-áirítear leictreachas, iompar, tógtha. an 

timpeallacht tógtha, tionscal agus talmhaíocht.  

Ní hamháin go bhfuil tionchar ag na gníomhartha atá sa Phlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide ar ár n-astuithe gáis cheaptha teasa, ach téann siad freisin ar leas caighdeán an 

aeir. Léirítear na comhsochair maidir le Plean 2019 sa CNRTA uasdátaithe agus i 

dTuarascáil Fardail Faisnéisigh (TFF) bhliantúil an GCC.  

Leagann Plean Gníomhaíochta  ar son na hAeráide 2021, a foilsíodh i mí Samhain na bliana 

2021, treochlár níos uaillmhianaí fós amach maidir le gníomh cinntitheach a dhéanamh chun 

astuithe a laghdú in na Éirinn faoi leath faoin mbliain 2030 agus ionas go mbeadh an tír in 

ann astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-nialais a bhaint amach faoin mbliain 2050. Cuireann 

an Plean raonta táscacha laghduithe ar na hastaíochtaí agus ma gníomhaíochtaí gaolmhara 

ar fáil do gach earnáil den gheilleagar. Tá mion-léarscáileanna feidhmithe maidir leis na 

gníomhartha, ina measc amlínte ar leith agus léargas soiléir na freagrachta le feiceáil san 

Aguisín a fhoilsíodh i mí Nollaig na bliana 2021. Cuireann reachtaíocht nua na hÉireann um 

aeráid , an tAcht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 

2021, creat reachtúil atá neartaithe go suntasach ar fáil chun tacú le seachadadh ár 

gcuspóirí aeráide, ina measc bunús dlí a chur faoinár dtiomantas i leith gheilleagair agus 

pobail an aeráid-neodracht a bhaint amach faoin mbliain 2050 ar a dhéanaí agus glacadh le 

próiseas a leagann síos buiséid charbóin cúig bliana agus uasteorainneacha astaíochtaí na 

n-earnála. 

 

5.3.1 Tionchar an Covid-19 ar Cháilíocht an Aeir 

Níl measúnú iomlán déanta go fóill ar thorthaí iomlána na srianta a tháinig as an bpaindéim 

Covid-19 ar astaíochtaí truailleán an aeir. Léiríodh laghdú suntasach ar astuithe NOx ó 
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earnáil an iompair, go háirithe i gcéimeanna tosaigh na paindéime, nuair a laghdaigh na 

leibhéil suas le 50% thar roinnt stáisiún monatóireachta. Mar sin féin, is féidir gur mhéadaigh 

na hastuithe beagán san earnáil chónaithe de réir mar a bhí níos mó daoine ag obair ón 

mbaile. Léiríonn réamh-mheastacháin an TFF don bhliain 2020 tionchar réamh-mheasta an 

Covid-19 ar astaíochtaí truailleán an aeir agus beidh an tionchar iomlán le feiceáil mar chuid 

den chéad TFF eile sa bhliain 2022.   

Maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh, leagann tuarascáil de chuid an GCC “Ireland 

in the Pandemic – Environmental Observations” (Éire le linn na Paindéime – Breathnaithe 

maidir leis an gComhshaoil) agus a tuarascáil Cáilíocht an Aeir in Éirinn na bliana 2020 chun 

solas gur laghdaigh leibhéil faoi suas le leath na dé-ocsaíd nítrigine le linn míonna luatha na 

díonghlasála ag stáisiúin mhonatóireachta gar do bhealaí gnóthacha an tráchta uirbeacha . 

Léiríonn a leithéid go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag leibhéil an trácht mótair ar 

cháilíocht an aeir i suíomheanna uirbeacha dlúth go háirithe. Léiríonn sé freisin go dtagann 

truailleáin aeir ó fhoinsí éagsúla.  

Léirigh freagairt an phobail ar an Covid-19 an cumas agus an toilteanas chun dul i ngleic le 

hathrú tapa agus domhain na hiompraíochta. Mar thoradh ar an taithí bhuan seo, tá 

athruithe  suntasacha tar éis teacht ar an gnáth-chaoi a n-oibrímid, a dtaistealaimid agus a 

mairimid. D’fhéadfadh go dtiocfaidh tionchar dearfach marthanach as na hathruithe a tharla, 

má leanann siad ar aghaidh, ar cháilíocht an aeir. 

Ní cinnte fós cé chomh mór agus a tharlaíonn athruithe na hiompraíochta seo agus an 

mbeidh athruithe marthanacha na hiompraíochta san fhadtéarma mar thoradh orthu.  

 

6 An Uaillmhian maidir le hAer Glan in Éirinn  

Baineann dhá phríomhghné le tomhas caighdeáin cháilíocht an aeir: leibhéal na n-

astaíochtaí gearrthéarmacha suíomhaithe na dtruailleán (ar a dtugtar truailliú an aeir 

comhthimpeallaigh chomh maith), agus na hastaíochtaí iomlána bliantúla.  

Ghlac Éire cheana féin le spriocanna diana an AE ar cheangal de réir dlí maidir le leibhéil 

fhoriomlána na gcúig astuithe aeir is truaillithe a theorannú agus a laghdú mar chuid den 

Treoir UAN (Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta) . Tá achoimre ar na gealltanais seo 

agus ar an ndul chun cinn atá déanta go dtí seo le feiceáil i dTábla 1. Tá dul chun cinn 

suntasach déanta go dtí seo maidir le hastuithe bliantúla SO2, NOx agus ÁC2.5 emissions; 

ach tá mórán oibre le déanamh fos maidir le hastuithe amóinia agus COSNManna.   

https://euagenda.eu/upload/publications/epa-covid19.pdf
https://euagenda.eu/upload/publications/epa-covid19.pdf
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/air/Air-Quality-In-Ireland-2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/reduction/index.htm
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Tábla 1: Gealltanais na Laghdaithe TUAN do na Tréimhsí 2020 agus 2030 i gcomparáid le 

Tréimhse 2005  

 
 

SO2 

 

NOx 

 

COSNM 

 

NH3 

 

ÁC2.5 

Laghdú go dtí seo, 2005 - 2019 -85% -42% -5% +5% -38% 

Uasteorainneacha an AE, 2020-2029 65% 49% 25% 1% 18% 

Uasteorainneacha an AE, ó 2030 i 
leith 

85% 69% 32% 5% 41% 

Déanfar athbhreithniú gach bliain ar an dul chun cinn maidir le hastuithe bliantúla gach 

truailleán a laghdú agus sainaithneofar réimsí na tosaíochta le haghaidh freagartha. Sí 

amóinia príomhréimse na himní agus déantar plé níos mine sa chaibidil ar Thalmhaíocht ar 

conas laghdú ar a leithéid astuithe a bhaint amach. Ní mór bearta breise a fhorbairt freisin 

maidir le COSNManna agus díreofar orthu siúd sa chaibidil ar Thionscal, Fiontar agus 

Fuinneamh. 

Leanfaimid leis an obair i dtreo laghduithe a bhaint amach os cionn na ngealltanas bliantúla 

ar uasteorainn astaíochtaí an AE sna blianta amach romhainn. 

6.1 Aer Comhthimpeallach - Spriocanna níos uaillmhianaí 

a leagan síos  

Sa bhliain 2019, ghlac Éire le hiarratas ó na Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht Dhomhanda 

Sláinte agus an Chomhghuaillíocht na hAeráide agus an Aeir Ghlan maidir le gealltanas a 

thabhairt do bheartais um cháilíocht an aeir agus um athrú na h aeráide a chur i bhfeidhm a 

bhainfidh treoirlínte cáilíochta aeir na hEagraíochta Domhanda Sláinte amach. 

Tá caighdeáin na cáilíochta i leith an aeir chomhthimpeallaigh in Éirinn bunaithe faoi láthair 

trí reachtaíocht an AE, go háirithe tríd an  Treoir um Aer Glan don Eoraip (AGE) 

(2008/50/CE). Mar sin féin, tá treoirluachanna an EDS níos déine fós do roinnt truailleán, go 

háirithe i leith ábhar cáithníneach, mar a leagtar amach i dTáblaí 2 agus 3 thíos. 

Tábla 2: Caighdeáin agus Treoirlínte um Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh 

Truailleán Tréimhse an 
Mheánríomha 

Caighdeán an AE Treoirlínte EDS (suas go dtí an 
bhliain 2021) 

ÁC2.5 

(san uair) 

Lá amháin   25µg/m3 Nach móide 3 lá in 
aghaidh na bliana thar 
meán an stáisiún 

ÁC2.5 Bliain Féilire 25µg/m3  10µg/m3 Bliain Féilire 

ÁC10 (san 
uair) 

Lá amháin 50µg/m3 Nach móide 35 lá in 
aghaidh na bliana 

50µg/m3 Nach móide 3 lá in 
aghaidh na bliana thar 
meán an stáisiún 

https://ec.europa.eu/environment/air/cleaner_air/
https://ec.europa.eu/environment/air/cleaner_air/
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ÁC 10 Bliain Féilire 40µg/m3  20µg/m3  

Ozone (O3) Uasmheánráta 
laethúil thar 8 n-
uair an chloig 

120µg/m3 Nach móide 25 lá in 
aghaidh na bliana, 
méanríomhtha thar 3 
bhliain 

100µg/
m3 

 

NO2 Uair amháin an 
chloig 

200µg/m3 Nach móide 18 lá in 
aghaidh na bliana féilire 

200µg/
m3 

 

NO2 Bliain Féilire 40µg/m3  40µg/m3  

 

Geallann an Straitéis seo go laghdóimid fós leibhéil na dtruailleán is dochair agus is contúirtí 

do shláinte an phobail agus aird á tabhairt ar teorainneacha na treoirlíne nua a mhol an 

Eagraíocht Dhomhanda Sláinte sa bhliain 2021. Tá na leibhéil nua leagtha amach i dTábla 3 

thíos. 

Tábla 3: Leibhéil nua de chuid Treoirlíne an EDS1 

 
 
Socraíonn an AE na caighdeáin chun an iomarca tiúchain truaillithe a sheachaint faoin Treoir 

um AGE. Mar chuid de Mhargadh Glas na hEorpa, tá athbhreithniú á dhéanamh ag an AE ar 

na caighdeáin sin, chun á n-ailíniú níos déine leis na moltaí de chuid an Eagraíochta 

 
1 https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
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Domhanda Sláinte agus chun feabhsuithe ar reachtaíocht iomlán an AE maidir leis an aer 

glan a chinntiú. 

 

Tá Measúnú Tionchair Tionscnaimh foilsithe ag an gCoimisiún, chun treoir a thabhairt don 

obair bhuntaca le measúnú a dhéanamh ar thionchair athbhreithniú féideartha ar na 

Treoracha um Cháilíocht Aeir Chomhthimpeallaigh atá beartaithe don bhliain 2022. Beidh an 

Roinn ag obair go dian leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit eile chun a chinntiú go 

dtabharfar teorainneacha uaillmhianacha nua isteach agus go mbeidh an dóthain beartais, 

bearta agus acmhainní tacaíochta ar fáil lena chinntiú gur féidir a leithéid a bhaint amach.  
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Cáilíocht an  
Aeir in Éirinn 
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7 Cáilíocht an Aeir in Éirinn – an stádas reatha 

Tá cáilíocht maith ar an aer in Éirinn tríd is tríd, agus is fearr í i ná mar atá an cás i tíortha 

eile na hEorpa. Tá laghduithe suntasacha bainte amach cheana féin ar phríomh-astuithe an 

truailleáin trí raon beartas agus forbairtí eile. 

In ainneoin stádas ginearálta glan an aeir, áfach, is cúis fós é truailliú an aeir maidir le thart 

ar 1,400 bás roimh am in aghaidh na bliana in Éirinn, agus is cúis imní iad réimsí áitiúla ar 

leith. Go háirithe, tá trí phríomhcheist ann nach mór déileáil leo: 

• Ábhar Cáithníneach (ÁC2.5 agus ÁC10) – a bhaineann den chuid is mó le dó breosla 

soladach i dtithe cónaithe; 

• Nitrogen Oxides (NOx) – a bhaineann den chuid is mó leis an iompar i gceantair 

uirbeacha; 

• Ammonia (NH3) – a bhaineann den chuid is mó leis an talmhaíocht. 

7.1 Uasteorainneacha Astuithe 

Cuireann laghdú na n-astuithe san iomlán go mór le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh. 

Leag an Treoir 2001/81/CE maidir le huasteorainneacha náisiúnta astaíochtaí do thruailleáin 

atmaisféaracha áirithe (ar a dtugtar an ‘Treoir Náisiúnta um Uasteorainneacha Astaíochtaí’ 

nó an ‘Treoir NEC’) na chéad ghealltanais náisiúnta um laghdú astaíochtaí síos do na 

Ballstáit agus don AE maidir le ceithre thruailleán tábhachtacha an aeir:  

• ocsaídí nítrigine; 

• comhdhúile orgánacha so-ghalaithe neamh-mheatán (COSNM); 

• dé-ocsaíd sulfair; 

• amóinia. 

Mar thoradh air sin, tá teorainn bhliantúil nó ‘uasteorainn’ i bhfeidhm ón mbliain 2010 i leith 

ar astaíochtaí bliantúla iomlána truailleán ar leith nach féidir le Ballstáit an AE a shárú. Leag 

Treoir athbhreithnithe na n-Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta - UAN (2016/2284/AE) 

chomh maith le treoracha eile de chuid an AE ina dhiaidh sin síos gealltanais na laghdaithe 

maidir le hábhar cáithníneach agus truailliú an aeir eile le baint amach faoi na blianta 2020 

agus 2030. Teastaíonn Treoir an UAN freisin ar na Ballstáit an CNRTA a dhréachtú, a 

ghlacadh agus a chur i bhfeidhm chun conairí na comhlíontachta maidir le 

huasteorainneacha na n-astuithe a léiriú i gcomhréir leis an Treoir.   

Is doiciméad teicniúil é an CNRTA a leagann amach na príomhbheartais agus na príomh-

straitéisí a mbíonn tionchar acu ar cháilíocht an aeir in Éirinn. Sonraíonn sé na hastaíochtaí 
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reatha i leith truailliú an aeir (maidir le chúig phríomh-thruailleán) agus na hastuithe réamh-

mheasta atá le teacht i ndáil le príomhleibhéil sprice an AE. Chuir Éire ia céad CNRTA faoi 

bhráid an AE sa bhliain 2019 chomh maith le huasdátú ar an gclár sin i mí Feabhra na bliana 

2021. Reáchtáladh comhairliúchán poiblí idir mí Nollaig na bliana 2020 agus mí Eanáir na 

bliana 2021 chun eolas a thabhairt dá leithéid uasdátaithe. Baineadh leas sa tuarascáil as 

raon moltaí ón gcomhairliúchán mar aon le beartas agus bearta tras-rialtais chun conair na 

hÉireann i dtreo na comhlíontachta a leagan amach. 

Tá roinnt truailleán an aeir eile ann ar a ndéantar monatóireacht leanúnach mar atá leagtha 

amach i dTábla 3 agus tá mion-chuntas ar leibhéil bliantúla na n-astuithe de réir foinse agus 

earnála le fáil i dTuarascáil Fardail Faisnéiseach an GCC, mar atá leagtha amach sna 

riachtanais a mbaineann le Treoir an UAN. 

Tábla 4: Astuithe truailleán an aeir ar a ndearnadh monatóireacht, de réir cineáil truailleán 

Príomhthruailleáin 

(TUAN) 

Ábhar 
Cáithníneach 

Miotail ar 
Ardrabhadh 

Miotail Eile Truailleáin 
Orgánacha 
Mharthanacha 

Ocsaídí nítrigine 
(NOx) 

Amóinia (NH3)  

Mínábhar 
cáithníneach 
(PM2.5) 

Comhdhúile 
orgánacha so-
ghalaithe neamh-
mheatán (COSNM) 

Dé-ocsaíd sulfair 
(SO2) 

 

Ábhar 
Cáithníneach 
<10µm 
Trastomhas (PM10) 

Ábhar 
Cáithníneach 
<2.5µm 
Trastomhas 
(PM2.5) 

Iomlán na 
gCáithníní ar 
Fionraí (ICF) 

Carbón Dubh (CD) 

 

 

Luaidhe (Pb) 

Caidmiam (CD) 

Mearcair (Hg) 

Arsanaic (As) 

Cróimiam (Cr) 

Copar (Cu) 

Nicil (Ni) 

Seiléiniam (Se) 

Sinc (Zn) 

Dé-ocsainí agus 
Fúrán (PCDD/F) 

Heicseaclórabeinséin 
(HCB) 

Défheinilí 
polaclóirínithe 
(DPCanna) 

Hidreacarbóin 
Aramatacha 
Iltimthriallacha 
(HAIanna)) 

Cé go leantar ag déanamh monatóireachta agus ag cinntiú an dul chun cinn maidir le laghdú 

gach truailleán a leagtar amach thuas, siad príomhthruailleáin an aeir a dhíríonn Straitéis an 

Aeir Ghlan ná iad siúd arna rialú ag an TUAN mar atá leagtha amach i dTábla 4. Tagann a 

leithéid truailleán as roinnt foinsí ar fud an Stáit mar a léirítear i bhFíor 4 agus pléitear gach 

truailleán níos mine thíos. 

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/reduction_napcp/IE%20final%20NAPCP%2013Feb20.pdf
https://www.gov.ie/en/consultation/cf380-public-consultation-on-the-national-air-pollution-control-programme-napcp/
https://www.gov.ie/en/publication/23bdb-national-air-pollution-control-programme-napcp/
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/climate-change/air-emissions/Ireland-IIRv3_2021.pdf
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Fíor 4: Príomhfhoinsí astaíochtaí na dtruailleán (Foinse, Coimisiún an GCE)  

 

7.2 Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh 

Suas go dtí an bhliain 2019, níor taifeadadh aon sáruithe in Éirinn maidir le luachanna 

teorantacha an AE um cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh ó tugadh isteach na 

huasteorainneacha den chéad uair sa bhliain 2009. Mar sin féin, de réir mar a thagann 

faisnéis áitiúil fíor-ama níos cuimsithí ar fáil, tugann sé le fios go bhfuil roinnt drochréimsí 

ann i gcáilíocht an aeir ar fud na tíre agus príomhthruailleáin éigean a gcaithfear aghaidh a 

thabhairt orthu ar chaoi níos cuimsithí. Is cúis imní ar leith iad leibhéil na n-ábhar 

cáithníneach agus d’fhéadfadh go gcaithfimis aghaidh níós déine a thabhairt ar na sháruithe 

breise ar luachanna teorantacha dé-ocsaíde nítrigine inár gceantair uirbeacha is mó muna 

rachaimid i ngleic leis na hastuithe a dtagann as earnáil an iompair.  
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Ina ról mar an tÚdarás Inniúil, tá an dualgas ar an GCC  faoi réir Treoir TUAN de chuid an 

AE maidir le monatóireacht, samhaltú agus tuairisciú a chur i bhfeidhm faoi Threoir TUAN an 

AE. Dá bhrí sin, tá sí freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir 

chomhthimpeallaigh in Éirinn agus leathnaíodh líonra náisiúnta na monatóireachta ar 

cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh tríd an gClár Monatóireachta um Cháilíocht Aeir 

Chomhthimpeallaigh (CMAC). Faoin gclár seo, tá uasghrádú agus leathnú suntasach déanta 

ar ghréasán náisiúnta na monatóireachta le blianta beaga anuas agus méadaíodh líon na 

stáisiún ó 29 sa bhliain 2017 go dtí 97 i mí Eanáir na bliana 2022. Bailíonn na stáisiúin 

mhonatóireachta sonraí maidir le cáilíocht an aeir le haghaidh raon truailleán d’fhonn 

faisnéis a chur ar fáil don phobal agus cuireann na stáisiúin sonraí ar fáil lena measúnú i 

gcoinne luachanna dlíthiúla na dteorainneacha  Eorpacha agus treoirluachanna an EDS. 

Léiríonn an mhonatóireacht agus an samhaltú a chuir an CMAC ar fáil roinnt réimsí imní 

maidir le leibhéil dé-ocsaíde nítrigine agus ábhar cáithníneach ag suíomhanna áirithe ar fud 

na tíre. I bhfianaise ár n-uaillmhian chun teorainneacha níos déine ar cháilíocht an aeir 

chomhthimpeallaigh a leagan síos ón mbliain 2025 ar aghaidh, ní mór dúinn aghaidh a 

thabhairt ar na treochtaí a breathnaíodh go dtí seo agus cáilíocht an aeir á measúnú i 

gcoinne threoirleibhéil an EDS. 

Tábla 5: Truailleáin an aeir chomhthimpeallaigh sa bhliain 2020 maidir le teorainneacha an AE, 

an EDS agus an GCC (Foinse, GCC 2021) 

Truailleán Líon na stáisiún a 
ndearnadh 
monatóireacht orthu 
sa bhliain 2020 

Sáruithe ar Theorainn 
Dlí an AE sa bhliain 
2020 

Líon na stáisiún inar 
sáraíodh Treoirlínte 
EDS/GCC (2020) 

ÁC2.5 64 0 Os cionn an luacha 
bliantúla ag 9 stáisiún. 
Os cionn an luacha 
bliantúla ag 34 stáisiún. 

ÁC10 67 0 Os cionn an luacha 
bliantúla ag 1 stáisiún. 
Os cionn an luacha 
bliantúla ag 14 stáisiún. 

NO2 27 0 0 

Ózón 18 0 17 

SO2 14 0 3 

HAI 5 0 4 

Dé-ocsain2 22 0 N/A 

 
2 Ní dhéantar monatóireacht ar dhé-ocsainí ag stáisiúin mhonatóireachta ach tógtar í ó shamplaí 
bainne as uachtarlanna roghnaithe ar fud na hÉireann. 
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Íomhá 1: Cáilíocht an Aeir Ar Líne (GCC, Eanáir 2022) 

 

7.3 Ocsaídí Nítrigine (NOX) 

Is grúpa gás iad ocsaídí nítrigine (NOx) are a group of gases that are predominantly formed 

during the combustion of all fuels or when nitrogen reacts with other gases present in the air.  

Tháinig laghdú iomlán 41.62% tagtha ar astuithe NOx in Éirinn idir na blianta 2005 agus 

2019, ó 167.92kt síos go dtí 98.03kt, agus tá a sprioc huasteorainneacha na bliana 2010 

maidir le NOx bainte amach ag Éirinn gach bliain ón mbliain 2011 i leith3.  

Sí earnáil an iompair is mó a chuireann le hastaíochtaí NOx, arbh ionann í agus 38.6% 

(37.87kt) d’astaíochtaí iomlána NOx sa bhliain 2019. Idir an dá linn, b’ionann foinsí na 

talmhaíochta agus 34.4% (33.75kt). Is ó leasacháin neamhorgánacha a thagann foinsí an 

NOx is mó sa talmhaíocht chomh maith leis an bhfual agus an aoileach a dtagann as 

ainmhithe féaraigh.  

 
3 nuair a chuirtear coigeartuithe agus solúbthachtaí áirithe i bhfeidhm mar a cheadaítear faoin Treoir TUAN chun 

críocha measúnaithe. Tá cur síos níos mine ar a leithéid sa CNRTA. 
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Léiríonn na réamh-mheastacháin is déanaí (caitheamh an bhreosla, GCC 2021) go 

bhfanfaidh Éire ag comhlíonadh spriocanna na Treorach TUAN, fiú má laghdaíonn bearta 

breise méad na n-astuithe ceadaithe, agus tá súil aici go mbainfidh sí spriocluachanna na 

bliana 2030 amach i ndiaidh á n-athrú mar atá luaite i bhFíor 5 thíos. 

Fíor 5:  Fardal 2020 NOx, Réamh-mheastacháin (LBB), comhlíontacht le hOibleagáidí TUAN 

(GCC, 2021) 

 

7.3.1 Ocsaídí Nítrigine san Aer Comhthimpeallach 

Sa bhliain 2019, sáraíodh meánteorainn bhliantúil an AE don NO2 go hoifigiúil ag stáisiún 

monatóireachta Bhóthar Eoin Thiar i mBaile Átha Cliath. Sháraigh an meántiúchan bliantúil 

43μg/m3 an teorainn 40μg/m3 de chuid an AE, mar thoradh ar an trácht trom sa cheantar. 

Tuairiscíodh an sárú don Choimisiún Eorpach, agus d'fhonn dul i ngleic leis na 

saincheisteanna, rinne na ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath le tacaíocht ón GCC, ón 

Roinn seo, ón Roinn Iompair agus ó grúpa TABIU Plean Gníomhaíochta um Cháilíocht Aeir  

a fhorbairt.  

Cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin i mí Nollaig na bliana 2021 agus tá 

athbhreithniú á dhéanamh uirthi faoi láthair. 

Ní léiríonn na sonraí lena mbaineann aon sárú don bhliain 2020. 

7.4 Dé-ocsaíd Sulfair (SO2) 

Is comhdhúil neamhorgánach é an dé-ocsaíd sulfair (SO2) , agus is gás trom, géar, gan 

dath, guaiseach é. Tagann sé ón nádúr mar thoradh ar astuithe bolcánacha agus is féidir á 
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chruthú freisin as breoslaí ina bhfuil sulfair acu a dhó. Is féidir le hastuithe na dé-ocsaíd 

sulfair a bheith ina gcúis le sil-leagan aigéad, is féidir leo dochar a dhéanamh d’éiceachórais 

agus d’fhásra, agus is féidir leo díobháil a dhéanamh do shláinte an duine.  

Tháinig laghdú 85% ar na hastuithe In Éirinn idir na blianta 2005 agus 2019, ó 72.80kt SO2 

síos go dtí 10.87kt. Chabhraigh aistriú foinsí an bhreosla sna hearnálacha giniúna 

cumhachta agus tionsclaíochta le laghdú chomh suntasach sin ar astuithe dé-ocsaíde sulfair 

a bhaint amach. Chabhraigh laghduithe ar chion an tsulfair in ola bhreosla, ola gháis, díosail, 

gásailín agus gual, chomh maith le laghdú ar úsáid an ghuail agus na móna le haghaidh 

giniúint na cumhachta agus le haghaidh na téimh i dtithe, le leibhéil astuithe a laghdú in 

Éirinn. 

Tháinig 62.1% (6.75kt) d’ astuithe iomlán SO2 na bliana 2019 as na hearnálacha 

tráchtála/cónaithe agus institiúideacha agus chuir earnáil táirgthe an leictreachais agus na 

teasa poiblí 20.6% (2.24kt) leis. Tháinig 13.4% (1.45kt) de na hastuithe iomlána as earnáil 

an tionscail déantúsaíochta agus na tógála sa bhliain chéanna. 

Ba é sprioc uasteorainn na n-astuithe in Éirinn do Dhé-ocsaíd Sulfair (SO2) ón mbliain 2010 

go dtí an bhliain 2019 ná 42kt in aghaidh na bliana, agus baineadh a leithéid amach gach 

bliain ó 2010. Bunaithe ar an bhfianaise seo, ceaptar nach bhfuil aon bhaol comhlíontachta 

ann sula dtiocfaidh spriocanna na bliana 2030, mar atá leagtha amach thíos i bhFíor 6, i 

bhfeidhm. 

Fíor 6: kt SO2 - Fardal 2020, Réamh-mheastacháin (LBB), comhlíontacht le hOibleagáidí TUAN 

(GCC, 2021) 
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7.4.1 Dé-ocsaíd Sulfair san Aer Comhthimpeallach 

Ní sáraíodh teorainnluachanna an AE do SO2 ag aon cheann de na stáisiúin 

mhonatóireachta ar fud na hÉireann. Sa bhlian 2020, áfach, bhí trí stáisiún ann ina raibh 

SO2 os cionn treoirlu níos déine de chuid an EDS. Cosúil le ÁC, tagann a leithéid astuithe 

logánta an SO2  den chuid is mó as dó an bhreosla soladaigh i dtithíocht cónaithe. Chinntigh 

tabhairt isteach na reachtaíochta lena leagtar síos caighdeáin an tsulfair do bhreoslaí 

soladacha áirithe nach raibh astuithe áitiúla an SO2 ina n-ábhar imní go dtí le déanaí. Mar 

sin féin tá sonraí ag teacht chun cinn ó líon beag stáisiún a dtugann le fios go bhféadfadh 

méadú a bheith tagtha ar astuithe an tsulfair, a d’fhéadfadh a bheith nasctha le cásanna de 

neamhchomhlíontacht na rialachán maidir le breosla soladach. 

7.5 Amóinia (NH3) 

Is gás é amóinia a astaítear isteach san atmaisféar agus ansin a shil-leagann ar ais ar an 

talamh nó a thiontú go ÁC tánaisteach trí imoibrithe san atmaisféar. Tá talmhaíocht 

freagrach as breis agus 99% de hastuithe uile an amóinia laistigh den Stát. Astaítear é i 

dtithíocht ainmhithe le linn stóráil an aoiligh agus chomh maith le leathadh an aoiligh, an 

sciodair agus na leasachán. 

Tháinig an chuid is mó d'astaíochtaí náisiúnta an amóinia go dtí seo as táirgeadh beostoic. 

Cé go raibh laghdú éigin ar na hastuithe sa tréimhse idir na blianta 2000 go dtí 2011, tá 

méadú agus dlús tar éis teacht ar earnáil na talmhaíochta le blianta beaga anuas tar éis 

deireadh a chur le cuótaí an bhainne, agus chuir a leithéid brú ar astuithe an amóinia. 

Mhéadaigh astuithe iomlán an amóinia ó 119.56kt sa bhliain 2005 go  dtí 125.4kt faoin 

mbliain 2019 agus ní raibh Éire ag cloí le huasteorainn astuithe amóinia 2010 de 116kt in 

aghaidh na bliana ach ar feadh trí bhliain ón mbliain 2010. Mar sin féin, cé go raibh astuithe 

na bliana 2019 os cionn teorainn 2010 freisin, bhí siad níos lú ná leibhéil na bliana 2018. Ba 

é seo an chéad laghdú bliain ar bhliain a taifeadadh ón mbliain 2014, agus d’fhág sé go 

raibh na leibhéil ag filleadh faoi bhun iad siúd a n-aimsíodh sa bhliain 2016. Mar sin féin, de 

dheasca na bearna atá fós le dul i dtreo sprioc na bliana 2020, tá gá práinneach le fócas 

leanúnach ar na bearta laghdaithe a chur i bhfeidhm níos fairsinge. 



 

31 

 

Fíor 6: kt NH3 - Fardal 2020, Réamh-mheastacháin (LBB), comhlíontacht le hOibleagáidí TUAN 

(GCC, 2021) 

 

Chuir an fás leanúnach ar mhéid an tréada náisiúnta agus leibhéil arda seasamhacha de 

leasacháin nítrigine sintéiseacha le méadú ar astuithe, agus gan an dóthain bearta 

maolaithe a bheith i bhfeidhm, sháraigh Éire uasteorainn an TUAN dá bharr.  

I mí Meán Fómhair na bliana 2020, d'eisigh Teagasc  CCLI nua maidir leis an amóinia. 

D’aithin sé seo na príomhbhearta is gá a chur i bhfeidhm ag leibhéal na feirme chun a 

chinntiú go mbaintear na laghduithe riachtanacha i leith an amóinia amach. Is cuid den 

Treochlár i dtreo Neodrach Aeráide  “Ag-Climatise” iad, a d’fhoilsigh an Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara i mí Nollaig na blaina 2020. Leagann forbairtí nua seo na mbeartas conair 

comhlíontachta amach, a bpléitear níos déine sa chaibidil faoin Talmhaíocht. 

Léiríonn na réamh-mheastacháin TFF is déanaí, faoin gcás “Le Bearta Breise (LBB)" go 

bhfuiltear ag súil go dtitfidh astuithe an amóinia in Éirinn faoi bhun ghealltanais an 

laghdaithe i dTreoir TUAN 2020 faoin mbliain 2022 agus go mbainfear amach sprioc 2030 

mar atá léirithe i bhFíor 7. 

7.5.1 Amóinia san Aer Comhthimpeallach 

Tagann tionchair shuntasacha as astaíochtaí an amóinia ar an aer comhthimpeallach. Tar 

éis astú an amóinia san aer, is féidir á shil-leagadh ar an bhfásra in aice láimhe a 

d’fhéadfadh dochar suntasach a dhéanamh do speicis agus do ghnáthóga íogaire trína n-

aigéadú agus a n-eotrófú.  

Chomh maith leis an éifeacht dhíreach seo, is féidir le amóinia imoibriú freisin le truailleáin 

eile san aer mar NOx agus SO2 chun ábhar cáithníneach tánaisteach a chruthú. Tá na 

cáithníní seo réasúnta seasmhach san atmaisféar ionas gur féidir á n-iompar thar achair 
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shuntasacha, rud a chruthaíonn fadhb réigiúnach seachas fadhb áitiúil. Níl tuiscint maith in 

Éirinn ar an méid a bhaineann an amóinia le ábhar cáithníneach a chruthú agus tá gá le 

tuilleadh taighde sa réimse seo. Mar sin féin, léirigh staidéir Eorpacha go bhfuil os cionn 

50% d'ábhar cáithníneach mar thoradh ar imoibrithe san atmaisféar a bhaineann le amóinia i 

réimsí áirithe, ag amanna ar leith sa bhliain.   

7.6 Ábhar Cáithníneach  

Sé atá in ábhar cáithníneach ná cáithníní soladacha agus leachtacha, orgánacha agus 

neamhorgánacha, atá ar fionraí san aer. Séard atá i gceist leis ná meascán casta de 

cháithníní a d’fhéadfadh a bheith éagsúil ó thaobh méide de agus is féidir a bheith 

comhdhéanta as raon chomhpháirteanna mar phailin, miotail, aigéid, salann mara, súiche, 

deatach, ithir agus deannach. 

B’ionann astuithe iomlán an ábhair cáithnínigh suas le 10μm (ÁC10) agus 27.69kt in 2019. Is 

laghdú 41.7% é seo ó leibhéil na bliana 1990. Sí an talmhaíocht príomhfhoinse astuithe ÁC10 

le sciar 31.8% den iomlán náisiúnta sa bhliain 2019, agus tháinig 24.7% den iomlán as na 

hearnálacha cónaithe agus tráchtála/institiúideacha. 

B’ionann astuithe náisiúnta ÁC2.5 agus 11.79kt sa bhliain 2019, laghdú 37.76% ar luach 

bonnlíne de 18.94kt sa bhliain 2005.Tháinig 55.27% den iomlán náisiúnta astaíochtaí ÁC2.5  

as dóchán an bhreosla sholadach cónaithe sa bhliain 2019, sin laghdú 29.38% tagtha ar 

astuithe ón earnáil seo idir na blianta 2005 agus 2019. 

Mar thoradh ar úsáid laghdaithe an ghuail agus na móna, le húsáid mhéadaithe ar ghás-ola, 

ceirisín agus gás nádúrtha sna hearnálacha tráchtála agus cónaithe, tháinig laghdú ar an 

méid a chuireann sé leis an iomlán náisiúnta. 

Dar leis na réamh-mheastacháin is déanaí, beidh Éire ag cloí le sprice bliantúil na n-astuithe 

ÁC2.5 don bhliain 2020. Níl leibhéil an ÁC10 réamh-mheasta fós ach meastar go dtitfidh siad 

mar an gcéanna le leibhéil an ÁC2.5 mar atá leagtha amach i bhFíor 8. 

 

Fíor 7: kt PM2.5  - Fardal 2020, Réamh-mheastacháin (LBB), comhlíontacht le hOibleagáidí TUAN 

(GCC, 2021) 
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7.6.1 Ábhar Cáithníneach san Aer Comhthimpeallach 

Níor sháraigh Éire luachanna uasteorantacha an AE don ÁC2.5 nó don ÁC10 ag stáisiún 

mhonatóireachta ar bith sa Stát. Léiríonn na sonraí ón ngréasán faireacháin leathnaithe, 

áfach, go bhfuil roinnt suíomhanna ann ina bhfuil leibhéil ábhar cáithníneach san aer 

comhthimpeallach ina n-ábhar imní, go háirithe i gcomparáid le caighdeáin EDS na bliana 

2005. Gach bliain de réir mar a mhéadaíonn líon na stáisiún, feictear méadú freisin ar líon 

na n-imeachtaí ina bhfuil astuithe os cionn threoirluachanna an EDS. Baineann formhór na 

gcásanna seo le breosla soladach a dhó i dtithíocht chónaithe.  

7.7 Comhdhúile Orgánacha So-ghalaithe Neamh-Meatán 

(COSNManna) 

Séard atá i gComhdhúile Orgánacha So-ghalaithe Neamh-Mheatán (COSNManna) ná 

bailiúchán de chomhdhúile orgánacha a bhfuil difríocht mhór eatarthu ina gcomhdhéanamh 

ceimiceach ach a léiríonn iompar comhchosúil san atmaisféar. Tagann astuithe 

COSNManna as úsáid péinte agus tuaslagóirí, táirgeadh bia agus biotáillí, talmhaíocht agus 

iompar. Is féidir le tionchair díreacha agus díobhálacha a bheith ag COSNManna ar shláinte 

an duine agus cuireann siad freisin le cruthú an ózóin ar leibhéal na talún, rud a chruthaíonn 

fadhbanna riospráide agus cardashoithíoch. 

Tháinig laghdú 5.28% ar iomlán na n-astaíochtaí COSNM ón mbliain 2005, ó 120.09kt síos 

go 113.75kt sa bhliain 2019. Sí an talmhaíocht an earnáil as a dtagann na hastaíochtaí is 

mó an COSNM, le 40% (45.46kt) den iomlán sa bhliain in 2019. Tháinig  25.7% (29.27kt) de 

na hastuithe iomlána as earnáil an bhia agus an dí, méadú 114% ar leibhéal 13.67kt na 

bliana 2005. 
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Tháinig 19.7% (22.45kt) d’astaíochtaí iomlána COSNM as tuaslagóirí agus astuithe teifeach 

ó earnáil an ola sa bhliain 2019 chomh maith le 7.3% (8.28kt) as an earnáil cónaithe agus 

tráchtála/institiúideacha agus 3.5% (4.01kt) as astaíochtaí ó mhótarfheithiclí. 

Tá sprioc de 55kt d’astaíochtaí bliantúil an COSNM do na blianta 2010 go dtí 2019 socraithe 

ag Treoir an AE um Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta (TUAN), laghdú 62.2% ar 

leibhéal bonnlíne na bliana 1990. Foráiltear le hAirteagal 4(3) de Threoir an TUAN nach n-

áirítear na hastaíochtaí COSNM ó bhainistiú aoileach agus ithreacha talmhaíochta chun 

críocha spriocanna na blianta 2020 agus 2030 a chomhlíonadh. Má chuirtear na 

coigeartuithe incheadaithe san áireamh, bhí Éire ag comhlíonadh le linn na tréimhse idir na 

blianta 2011 go 2019. 

Léiríonn na réamh-mheastacháin is déanaí ón GCC go gcomhlíonfar uasteorainneacha 

2020 má fhaomhtar na coigeartuithe, ach beidh sé níos deachra teorainneacha 2030 a 

bhaint amach. Séard atá sna réamh-mheastacháin foriomlána ná méadú beag ar leibhéil na 

n-astuithe idir an lá inniu agus an bhliain 2030. Cé go bhfuil súil faoi láthair go mbeidh 

tionchar ag a leithéid ar an gcumas na gealltanais maidir le huasteorainn astaíochtaí 2030 a 

mbaint amach, leanfaimid ag obair lenár gcomhghleacaithe ar fud an Rialtais chun bogadh i 

dtreo na laghduithe a dteastaíonn sna hearnálacha seo sna blianta atá romhainn. 

Mar chéad chéim ina leith, coimisiúnóidh an Roinn tionscadal taighde le haghaidh próifíl na 

n-astuithe a thuiscint níos fearr ar fud na n-earnálacha agus déanfaidh sí tacar gníomhartha 

molta a fhorbairt chun tuilleadh laghduithe a bhaint amach. 
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Fíor 8: kt COSNM  - Fardal 2020, Réamh-mheastacháin (LBB), comhlíontacht le hOibleagáidí 

TUAN (GCC, 2021) 
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8 Áiteanna Cónaithe 

8.1 Mar a Sheasann Cúrsaí 

Is foinse shuntasach na n-astaíochtaí bliantúla SO2, COSNM agus ÁC2.5 in earnáil na 

timpeallachta thógtha. Idir na blianta 1990 agus 2019, bhain an earnáil laghdú 82.2% amach 

ar SO2, laghdú 72% ar COSNM, agus laghdú 73% ar ÁC 2.5. Tháinig a leithéid mar thoradh 

ar thionchar na n-aistrithe ó úsáid ghuail agus mhóna, na roghanna téimh níos fearr agus na 

mbreoslaí níos glaine á n-úsáid sna stáisiúin chumhachta agus i dtithe cónaithe.  

Tá an dóchán san earnáil chónaithe ar cheann de phríomhfhoinsí na n-astaíochtaí sin, le 

60% d’astaíochtaí SO2 emissions, 30% d’astaíochtaí CO agus 55% d’ÁC2.5 sa bhliain 2019. 

Tháinig 42% d’astuithe náisiúnta Pb agus 26% d’astuithe Hg as an earnáil sa bhliain 2019 

chomh maith. Tá an earnáil ar cheann de phríomhfhoinsí na n-astuithe Dé-ocsainí agus 

PAHanna freisin, ag cur 69% agus 90% faoi seach leis an iomlán sa bhliain 2019.  

Thárla athrú suntasach an bhreosla san earnáil chónaithe ón mbliain 1990 i leith. Tháinig 

laghdú 72% ar úsáid an ghuail agus laghdú 75% ar úsáid na móna (75%) agus, in éineacht 

le méadú suntasach ar úsáid na mbreoslaí leachtacha ar nós ola gháis agus ceirisín (méadú 

200%), gás nádúrtha (méadú 404%) agus foinsí in-athnuaite (méadú 62%),  laghdaigh na 

hastuithe go mór dá bharr. 

Baineadh na feabhsuithe sa réimse seo amach trí chur chuige straitéiseach a chur i 

bhfeidhm d'earnáil na timpeallachta tógtha a dhírigh ar bhainistíocht an fhuinnimh, ar 

éifeachtúlacht an fhuinnimh, ar úsáid na mbreoslaí is lú truaillithe a spreagadh agus ar rialáil 

níos fearr. Tá roinnt samplaí de na bearta agus na gníomhaíochtaí ar leith a tháinig i 

bhfeidhm go dtí seo leagtha amach thíos. 

8.1.1 Rátáil Fuinnimh Fhoirgnimh (RFF)  

Spreagann córas na Rátála Fuinnimh Foirgnimh (RFF) agus lipéadú gaolmhar an fhuinnimh 

na híditheoirí agus cuireann siad ar a gcumas cinntí níos eolasaí a dhéanamh faoi 

éifeachtúlacht fuinnimh a gcuid tithe. Ó mhí Aibreán na bliana 2021, rinneadh measúnú ar 

fheidhmíocht an fhuinnimh i breis is milliún teach in Éirinn le haghaidh deimhniú RFF a fháil.  

8.1.2 Scéimeanna Deontais 

Ag an am céanna leis an gcóras BER, tugadh isteach raon scéimeanna deontais a dhíríonn 

ar éifeachtúlacht an fhuinnimh chónaithe a fheabhsú. I measc na scéimeanna seo, arna 

maoiniú ag an RCAC agus arna riar ag an ÚFIÉ, deontais pháirteacha d’úinéirí tí, 

tacaíochtaí do thionscadail maidir le éifeachtúlacht fuinnimh an phobail, agus uasghráduithe 
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fuinnimh saor in aisce do theaghlaigh ar ioncam íseal. Ón mbliain 2009 i leith, tá breis is 

€600 milliún curtha ar fáil ag an ÚFIÉ mar thacaíocht deontais le haghaidh uasghráduithe 

fuinnimh i mbreis agus 450,000 teach. 

8.1.3 Rialáil an Bhreosla Sholadaigh  

Tá an gual biotúmanach rialaithe i gCriosanna Íseal Deataigh (CÍD) ó tháinig an chéad 

chrios i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1990. D’éirigh thar bharr leis maidir le 

truailliú aeir a laghdú i mBaile Átha Cliath, agus léirigh taighde gur tharla suas le 350 bás 

níos lú roimh am in aghaidh na bliana mar thoradh air sa phríomhchathair. Aithníodh a 

leithéid go hidirnáisiúnta mar bheartas éifeachtach an aeir agus ba réamhtheachtaí é 

d’fheabhsuithe suntasacha ar cháilíocht an aeir uirbigh agus ar thionchair breathnaithe na 

sláinte. 

Cuireann na rialacháin reatha um bhreosla soladach cosc ar mhargú, ar dhíol, ar dháileadh 

agus ar dhó na mbreoslaí soladacha ar leith i ngach baile sa tír ina bhfuil daonra os cionn 

10,0004 duine. Baineann a leithéid le thart ar 50% de chónaitheoirí uile an Stáit. 

8.2 An Dúshlán 

Le roinnt blianta anuas, thug Tuarascálacha Bliantúla Cáilíocht an Aeir de chuid an GCC 

chun solais gurb é an príomhfhoinse na gcáithníní níos lú agus níos contúirtí an ÁC2.5 ná dó 

na mbreoslaí soladacha  le haghaidh téimh tí. Léiríonn a leithéid an chaoi ar féidir leis na 

roghanna a dhéanaimid chun ár gcuid tithe a théamh tionchar mór a imirt ar ár sláinte féin 

agus ar shláinte an phobail ina mairimid. Cuireann astaíochtaí ó úsáid na mbreoslaí 

soladacha (gual, móin agus adhmad fliuch) le leibhéil arda áitiúla maidir le ábhair 

cáithníneach, PAH agus na truailleáin eile le linn séasúir na téimhe. Cé go léiríonn an 

fhianaise ón ngréasán monatóireachta go bhfuilimid ag leanúint ar aghaidh lenár 

gcomhlíontacht le spriocanna cáilíocht an aeir comhthimpeallaigh de chuid an AE, ní mó 

dúinn gníomhaíocht bhreise a cur i bhfeidhm le hagaidh treoirlínte níos déine an EDS don 

ÁC10 agus don ÁC2.5 a chómhlíonadh a mbaineann den chuid is mó le dó na mbreoslaí 

soladacha i suíomhanna cónaithe. 

Is ábhar imní iad leibhéil an ábhair cháithnínigh san aer, go mór mór le linn an gheimhridh 

nuair is féidir tionchar díreach a bheith le dó an bhreosla sholadaigh cónaithe ar cháilíocht 

an aeir agus ar an sláinte. I measc na bpríomh-iarmhairtí sláinte a mbaineann lena leithéid 

truailliú an aeir tá stróc, galar croí, ailse scamhóg, agus galair ainsealacha agus 

 
4 dar le Daonáireamh 2016 
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ghéarmhíochaine na riospráide, lena n-áirítear an t-asma. Is féidir bás roimh am chomh 

maith le breoiteacht agus drochshláinte a bheith mar thoradh ar na fadhbanna sláinte seo.   

8.2.1 Dúshlán an Fhorfheidhmithe 

Fadhb reatha ar leith a bhaineann leis an gcur chuige um Chrios Íseal is ea bogadh an 

bhreosla ó limistéir lasmuigh de na Criosanna Deatach Íseal go dtí ceantair agus bailte 

fearainn rialaithe, le haghaidh úsáide pearsanta agus, i gcásanna áirithe, le haghaidh díola 

neamhúdaraithe. Is deacair toirmeasc dá leitheid ar ghluaiseacht an bhreosla a 

fhorfheidhmiú agus titeann na tionchair a thagann as go dian ar na miondíoltóirí siúd a 

gcloíonn leis na rialacháin. 

Tá imní ann go bhfuil droch-fhorfheidhmiú ag cur leis an méadú ar thrádáil aindleathach i 

mbreoslaí soladacha, rud atá ag saobhadh an mhargaidh agus ag déanamh dochar do 

thairbhí an chomhshaoil agus na sláinte atá mar aidhm ag na Rialacháin a bhaint amach. 

Díríonn Tuarascáil Gníomhaíochta na nÚdarás Áitiúil um Fhorfheidhmiú Comhshaoil de 

chuid an GCC (2020) ar leibhéil ísle na forfheidhmithe maidir le cáilíocht an aeir agus moltar 

go ndéanfadh na hÚdaráis Áitiúla athbhreithniú ar leibhéal na n-acmhainní a chuireann siad 

ar fáil dá leithéid gníomhaíochta. Tá mionsonraí ar na bearta atá molta chun dul i ngleic leis 

na saincheisteanna seo le feiceáil sa chaibidil faoi Fhorfheidhmiúcháin.  

8.3 Bearta chun Torthaí a Sheachadadh 

Molann an EDS go laghdóimid de réir a chéile nochtadh an phobail d’ábhar cáithníneach 

chomh maith le béim a leagan ar na comhbhuntáistí a bhaineann le hastuithe teasa cónaithe 

a laghdú. Tá na bearta um éifeachtúlacht an fhuinnimh agus um aistriú an fhuinnimh atá le 

feiceáil sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, san CNRTA agus i réamh-

mheastacháin an GCC 2021 deartha le haghaidh na n-oibleagáidí, na moltaí agus na 

ngealltanas náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le cáilíocht an aeir a chomhlíonadh. 

Tá a leithéid bearta dírithe ar shláinte an duine, ar an gcomhshaol agus ar chosaint na 

haeráide trí dheireadh a chur de réir a chéile le húsáid na breoslaí is truaillithe le haghaidh 

an téimh cónaithe in Éirinn agus trí thacú leis  an aistriú chuig breoslaí is lú truaillithe.  

8.3.1 Éifeachtúlacht an Fhuinnimh sa Bhaile  

Déanfar laghdú ar mhéid an teasa a theastaíonn inár dtithe cónaithe a sheachadadh trí 

éifeachtúlacht an fhuinnimh a fheabhsú. Tá nasc idir na cúiseanna a mbaineann leis an ÁC 

díobhálach agus athrú na haeráide. Leagann an Plean Gníomhaíochtaar son na hAeráide 

(PGA) sprioc amach maidir le 600,000 teaschaidéal a bheith suite a bhaint amach faoin 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf
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mbliain 2030. Áiríonn sé seo an sprioc sa Phlean Náisiúnta Iarfheistithe maidir le 400,000 

teaschaidéal a shuiteáil in áitribh atá ann cheana in áit na córais téimh níos sine sin  nach 

bhfuil chomh héifeachtach sin. Tá sé mar aidhm ag an bPlean freisin coibhéis 500,000 teach 

a aisfheistiú go Rátáil Fuinnimh Foirgneamh B2 atá bunaithe ar bharrchostas nó ar 

choibhéis an charbóin faoi dheireadh na bliana 2030. Léiríonn na spriocanna seo méadú an-

suntasach ar mhéid agus ar leithead gníomhaíocht an iarfheistithe in Éirinn. 

Cuirfidh an dá bheart seo le chéile laghdú níos mó ar fáil ar éileamh an fhuinnimh ón 

timpeallacht thógtha, agus déanfaidh siad na hastaíochtaí ón earnáil n dhícharbónú agus a 

ghlanadh. Cé go bhfuil fócas carbóin ag an PGA atá dírithe ar dhíláithriú úsáideoirí na hola, 

aithnítear freisin gur féidir toradh suntasach i dtéarmaí an aeir, na haeráide agus an chláir 

Just Transition (Athrú Cóir) a theacht as díriú ar thithe a úsáideann breosla soladach maidir 

le iarfheistiú agus le suiteáil na dteaschaidéal. 

De bharr na mbeart atá i bhfeidhm cheana féin, cuirfear feabhas ar ár gcáilíocht aeir 

chomhthimpeallaigh agus ar ár gcumas ár ngealltanas a bhaint amach maidir le caighdeáin 

an EDS, ach tá gá le tuilleadh gníomhaíochta chun an chomhlíontacht a chinntiú sna blianta 

atá romhainn agus chun an aer inár gcuid scamhóga a fheabhsú a thuilleadh. 

8.3.2 Rialacháin Foirgníochta  

Leagann Mír L de na Rialacháin Foirgníochta Náisiúnta na riachtanais maidir le feidhmíocht 

an fhuinnimh i bhfoirgnimh. Tá méadú suntasach tar éis ar a leithéid riachtanas le roinnt 

blianta anuas agus leag an t-uasdátú is déanaí i leith na rialachán (I.R. 183/2019) na 

híosluachanna le haghaidh áiteanna cónaithe nua agus mór-athchóirithe a meastar a 

laghdóidh astuithe an dé-ocsaíd charbóin faoi 70% i gcomparáid le leibhéal na bliana 2005 

(Caighdeán Fuinneamh Foirgníochta Beagnach ar Nialais - FFBN) agus éilíonn siad siúd atá 

faoi athchóiriú mór RFF coibhéiseach le B2 a bhaint amach. Leathnófar na riachtanais seo 

de réir a chéile d'fhom feidhmíocht éifeachtúlacht an fhuinnimh a fheabhsú. Tá méadú 

suntasach tar éis teacht cheana féin ar úsáid na dteaschaidéal le haghaidh an 

príomhthéamh spáis mar thoradh ar na rialacháin agus cuireadh deireadh éifeachtach le 

húsáid an bhreosla sholadaigh mar phríomhchóras an téimh i dtithe nua.  

8.3.3 Soirn Éicidheartha 

Tháinig Treoir nua Éicidheartha de chuid an AE i bhfeidhm sa bhliain 2022, rud a chiallaíonn 

go gcaithfidh gach sorn nua caighdeáin na n-astaíochtaí comhaontaithe a chomhlíonadh 

chun feidhmiú na bhfearas nua a bhfeabhsú ar fud na tíre. Sé príomhchuspóir an Treoir 

Éicidheartha ná astaíochtaí na gcáithníní a laghdú, astaíochtaí an aonocsaíd carbóin a ísliú 
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agus leibhéil na héifeachtúlachta a fheabhsú trí chaighdeáin an bhreosla agus na 

hinbhuanaitheachta níos fearr a chur i bhfeidhm.  

Cloíonn roinnt soirn a tháinig ar an margadh le blianta beaga anuas leis na caighdeáin seo 

cheana féin. Cé go bhféadfadh an t-aistriú chuig na fearais seo tacú le haistriú go téamh 

níos glaine ár dtithe cónaithe, tacóidh an rialáil níos leithne ar bhreoslaí soladacha leis na 

tairbhí a dtagann as cáilíocht dhomhanda dáiríre ‘in-úsáideacha’ an aeir. 

8.3.4 Rialacháin Nua maidir le Breosla Soladach 

Ba an-rathúil iad rialacháin reatha an bhreosla soladach maidir le truailliú an aeir a laghdú 

laistigh de na Criosanna Íseal Deataigh agus spreag siad an bogadh ó na breoslaí 

soladacha is truaillithe go roghanna níos glaine. 

Mar sin féin, chun ár gcuid cuspóirí a bhaint amach maidir le feabhsú na tsláinte agus le 

treoirlínte an EDS maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh a chomhlíonadh, ní mór 

dúinn tuilleadh a dhéanamh. Tá sé in am dúinn anois dul ar aghaidh le rialáil níos cuimsithí 

ar bhreoslaí soladacha ionas gur féidir na tairbhí a bhaint amach i ngach aird den tír.  

Reáchtáladh comhairliúchán poiblí idir 18 Feabhra agus 2 Aibreán na bliana 2021 maidir le 

reachtaíocht nua a fhorbairt chun úsáid na mbreoslaí soladacha san earnáil chónaithe a 

rialáil ar bhonn níos leithne, agus maidir le díol na mbreoslaí is truaillithe a chosc. Bhí sé 

mar chuspóir ag an gcomhairliúchán seo ná tuairimí a fháil ar raon ábhar, lena n-áirítear: 

• measúnú a dhéanamh ar fhiúntas cur chuige náisiúnta, 

• fianaise a bhailiú chun treoir a thabhairt d'fhorbairt na rialachán, 

• a chinneadh cad iad na breoslaí soladacha ba cheart a rialú, 

• tuiscint a fháil ar an gcaoi ar cheart breoslaí soladacha a rialú, 

• amlíne chuí a leagan amach le haghaidh aon rialacháin nua a chur i bhfeidhm, 

agus 

• tuiscint níos fearr a fháil ar an iompraíocht, ar an gcultúr agus ar an taithí a 

mbaineann le húsáid an bhreosla sholadaigh. 

 

Thug an próiseas comhairliúcháin deis do gach geallsealbhóir amhail sealbhóirí tí, 

miondíoltóirí, táirgeoirí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus earnáil an tionscail a gcuid 

tuairimí a chur ar fáil maidir le rialáil nua agus níos cuimsithí a fhorbairt sa réimse seo, agus 

maidir leis na bearta a thabhairt isteach chun tacú le sealbhóirí tí aistriú ó na breoslái is 

truaillithe go dtí roghanna níos glaine. 
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Fuair an comhairliúchán díreach os cionn 3,500 freagra san iomlán ó shuirbhé poiblí ar líne, 

ó cheistneoir teicniúil níos doimhne ar líne, trí ríomhphost agus tríd an bpost. Tá sonraí uile 

an chomhairliúcháin ar fáil anseo. 

8.3.5 Caighdeáin nua maidir le breosla soladach 

Tháinig raon fairsing na n-aighneachtaí as an gcomhairliúchán maidir le cineálacha cur 

chuige na rialála a moladh do na breoslaí soladacha. Chuimsigh na freagraí ó gan rialachán 

ar bith ar aon bhreosla soladach go dtí cosc iomlán ar gach breosla soladach. Tá scóip na 

bhfreagraí léirithe a thuilleadh i ndoiciméad achoimre an chomhairliúcháin. I ndeireadh na 

dála, aontaíodh go fairsing gur chóir tosaíocht a thabhairt do na rialacháin i leith na 

mbreoslaí is truaillithe, lena n-áirítear an gual biotúmanach, an mhóin agus an adhmad 

fliuch.  

Cé gur iarradh go gcuirfí cosc láithreach ar gach breosla soladach, ní mór a aithint go bhfuil 

roinnt teaghlaigh fós ag brath ar bhreoslaí soladacha a dhó chun a gcuid tithe a théamh. Cé 

go bhfuil luas an iarfheistithe agus uasghrádú an fhearais ag dul i méad, tógfaidh sé am 

eígin sula mbeidh gach teaghlach tar éis éirí as úsáid na mbreoslaí soladacha. Tá an Roinn 

faoi gheall freisin ag an gclár Just Transition (Athrú Cóir) agus tuigeann sí an tionchar a 

bheadh ag cosc iomlán orthu siúd atá thíos le bochtaineacht bhreosla agus ar na hoibrithe 

atá fostaithe i dtionscal an bhreosla soladaigh. Sé an rogha beartais is fearr ná cur chuige 

céimnithe níos stuama maidir le húsáid an bhreosla soladaigh a laghdú.  

Ligeann a leithéid tosaíocht a thabhairt do rialáil na mbreoslaí is truaillithe ag an am céanna 

agus na roghanna a chur ar fáil dóibh siúd dhaoine atá ag brath fós go mór ar bhreoslaí 

soladacha dá gcuid riachtanais téimh go dtí gur féidir leo aistriú go córais téimh níos 

inbhuanaithe agus níos glaine. 

Tar éis breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí ón gcomhairliúchán poiblí, rinneadh creat 

a fhorbairt le haghaidh reachtaíochta agus tá na dréacht-rialacháin á dtabhairt chun críche 

faoi láthair. Tá córais athbhreithnithe maidir le clárúchán, deimhniúchán agus lipéadú á 

bhforbairt freisin chun an forfheidhmiú a fheabhsú, chun a chinntiú go bhfuil na táirgí faofa 

den chaighdeán is airde, agus chun na tomhaltóirí a chur ar a suaimhneas maidir le 

caighdeán an táirge atá á cheannach acu. 

8.3.5.1 Gual agus Breoslaí Soladach Monaraithe 

Ag teacht leis an gClár don Rialtas, dearbhaíonn an Straitéis seo go ndéanfar na tairbhí a 

tháinig cheana féin as rialáil reatha breoslaí soladacha sna cathracha agus sna bailte a 

scaipeadh ar fud na tíre.  

https://www.gov.ie/en/consultation/5de58-public-consultation-on-the-development-of-new-solid-fuel-regulations-for-ireland/
https://www.gov.ie/en/consultation/5de58-public-consultation-on-the-development-of-new-solid-fuel-regulations-for-ireland/
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Sé atá mar aidhm ag na rialacháin nua fheabhsaithe sa réimse seo ná íos-chaighdeáin na 

dtáirgí a thabhairt isteach i leith breoslaí soladacha trí shraith beart a cinnteoidh nach 

mbeidh ach na breoslaí soladacha cónaithe is lú truaillithe ar fáil lena ndíol.  

Déanfaidh na bearta a ghlacfar sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint, agus tá siad 

comhsheasmhach lenár ngealltanas aeráide maidir le deireadh a chur de réir a chéile leis na 

breoslaí is truaillithe. Ní mór dúinn aistriú ó bheith ag brath an iomarca ar tháirgí guail go dtí 

roghanna eile a ndéanann níos lú truaillithe agus ar deireadh thiar aistriú go breoslaí ar 

ísealcharbóin agus ar íostruailleáin an aeir.  

Mar sin, ó mhí Mheán Fómhair na bliana 2022 ar aghaidh, beidh ar ghual, ar tháirgí 

gualbhunaithe, ar aon bhreosla soladach monaraithe nó ar bhrícíní móna ráta astaithe 

deataigh níos lú ná 10g/uair a beith acu, luach a laghdóidh go 5g/uair faoin mbliain 2025. Ní 

dócha go ndéanfar aon athrú ar ráta astaíochta an deataigh do tháirgí bithmhaise (iad siúd 

ina bhfuil gual iontu), mar go bhfuil sé seo socraithe cheana féin ag 5g/uair. Laghdófar cion 

ceadaithe an tsulfair i ngach breosla ó 2% go  dtí 1%. 

8.3.5.2 Adhmad 

Tagann níos mó deatach as adhmad le cion ard taise (i.e. adhmad fliuch) a dhó ná mar a 

thagann as adhmad tirim, toisc go bhfuil tionchar ag leibhéal taise an adhmaid ar teocht an 

dócháin. Mar thoradh air sin, tagann méadú suntasach ar astuithe deataigh mar thoradh ar 

adhmaid fhliuch a dhó ná mar a tharlaíonn nuair a dhóitear adhmad stálaithe nó tirim. 

Laghdaítear aschur an teasa go suntasach freisin trí adhmad fliuch a dhó agus méadaítear 

baol dóiteán an tsimléir dá dheasca. D'fhonn cáilíocht an bhreosla adhmaid do na tomhaltóirí 

a fheabhsú agus na hastaíochtaí díobhálacha a laghdú, tabharfar íos-chaighdeáin táirgí 

isteach maidir le hadhmad.  

Ní mór go mbeadh cion taise 25% nó níos lú ag aon adhmad a dhíoltar in aonaid ar leith faoi 

bhun 2m³ (agus ag laghdú go 20% laistigh de 4 bhliain) agus beidh ar aon adhmad fliuch a 

dhíoltar thar a leithéid luachanna treoracha a chur ar fáil don cheannaitheoir i leith conas is 

féidir á thriomú. Bainfidh an beart seo leis na málaí adhmaid a dhíoltar de ghnáth ag 

miondíoltóirí mar réamhchúirteanna garáiste, ollmhargaí agus siopaí áitiúla, le tomhaltóirí a 

cheannaíonn lomáin lená n-úsáid láithreach. Tabharfaidh sé an rogha fós do shealbhóirí tí, 

go háirithe iad siúd ina gcónaí faoin tuath, adhmad fliuch a stálú sa bhaile i ndiaidh  dóibh an 

chomhairle chuí a leanúint.  

8.3.5.3 Fóid Móna 

Is féidir le móin a chur go mór le leibhéil ábhair cáithníneacha, go háirithe i gceantair mar Lár 

na Tíre ina mbaintear an mhóin. Tá  leibhéal measartha íseal an fuinnimh ag an bhfód 
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móna, ní éasca á láimhseáil agus tagann mórán luathraigh as á dhó. Is breosla na tuaithe 

den chuid is mó é, a úsáidtear nuair is foinse áitiúil agus traidisiúnta an fuinnimh iad na 

portaigh, agus i mórán cásanna, sé úinéir an tí a bhaineann go díreach é dá n-úsáid féin 

amháin. Ach tá an fhianaise ag méadú, áfach, a thugann le fios go bhfuil fóid móna á 

dtrádáil tríd an ‘margadh glas’ agus go bhfuil siad á ndó i suíomhanna uirbeacha ina bhfuil 

tionchar níos mó acu ar cháilíocht an aeir ná mar atá acu i gceantair faoin tuath. 

Aithnítear i Straitéis Náisiúnta na bPortach an traidisiún a bhaineann le dó na móna in Éirinn 

ach aithnítear freisin go dtagann raon truailleán an aeir as na hastuithe a ghabhann leis. 

Léiríonn an taighde de chuid an GCC a rinneadh le déanaí go gcuireann dó na móna go 

suntasach le leibhéil truailliú an aeir. 

Is gníomhaíocht thraidisiúnta ar fud na gceantar móna í baint na móna le húsáid acu siúd ina 

gcuid tithe féin. Tá gá le bearta chun na hastuithe a bhaineann le dó na móna a laghdú ach 

a bhfuil meas acu ar a leithéid traidisiún.  

Mar gheall ar an gcaoi a bhaintear úsáid an bhfód móna, tá gá le cur chuige rialála ar leith. 

Chun freastal orthu siúd a bhfuil ceart baint na móna acu, ní thabharfar aon chosc isteach ar 

dhó na móna, ach déanfar foráil rialála chun margaíocht, díol nó dáileadh na bhfód móna a 

gcosc. Éascóidh an cur chuige seo dóibh siúd a bhfuil móincheart acu leanúint d'fhóid móna 

a mbaint agus a ndó dá gcríocha a mbailte féin agus, ag an am céanna, úsáid na móna i 

gceantair uirbeacha a laghdú. 

8.3.6 Bearta Tacaíochta 

In éineacht leis na rialacháin nua seo, tosóidh an Roinn feachtas suntasach an oideachais 

agus na feasachta sa bhliain 2022, a dhíreoidh ar na príomhtheachtaireachtaí a theastaíonn 

chun daoine a spreagadh chun an dó a laghdú, breoslaí níos fearr a dhó agus a dhó i 

gceart. 

Chun tacú leis an aistriú ó úsáid na mbreoslaí ardtruaillithe, leanfaidh an Roinn ag cur chun 

cinn agus ag spreagadh baint na gcóras téimh breosla sholadaigh trína scéimeanna 

náisiúnta iarfheistithe. Beidh sé rí-tábhachtach díriú cruinn a chur leis na bearta agus an 

ghníomhaíocht a spreagadh sna pobail siúd ina bhfuil an drochthionchar is minice de 

dheasca cáilíocht an aeir. 

8.3.6.1 Bochtaineacht Fuinnimh agus Just Transition (Athrú Cóir) 

Críochnófar athbhreithniú ar fheidhmiú na Straitéise um an gComhrac le Bochtaineacht an 

Fhuinnimh i mbliana agus beidh sé mar bhonn eolais do na chéad chéimeanna eile i 
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bhforbairt na straitéise nua. Is príomh-thionchar freisin ar an bPlean Náisiúnta um Iarfheistiú 

é an maolú ar bhochtaineacht an fhuinnimh.   

Geallann an Clár don Rialtas reachtaíocht a dhéanamh chun gach ioncam breise ó cháin 

charbóin a chur isteach sa Chiste um Ghníomhaíocht Aeráide. I measc na gcuspóirí eile, 

bainfear úsáid as an gCiste seo chun: a chinntiú go ndéanfar méaduithe de réir a chéile ar 

an gcáin charbóin go dtí trí €3 billiún le caitheamh ar leasa shóisialaigh spriocdhírithe agus 

ar thionscnaimh eile chun bochtaineacht breosla a chosc agus an aistriú cóir a chinntiú; 

agus €5 billiún a chur ar fáil chun páirtmhaoiniú a dhéanamh ar chlár forásach sóisialta 

náisiúnta um iarfheistiú a dhíríonn ar gach teach, ach le béim faoi leith ar an réigiún Lár Tíre 

agus ar thionóntachtaí sóisialta agus dóibh siúd ar ioncam íseal. 

Cabhróidh an Just Transition Fund (an Ciste um Athrú Cóir) freisin le réigiúin a bhfuil 

deacrachtaí suntasacha acu i margadh áitiúil an tsaothair ó dheireadh a chur le móin agus 

gual chun leictreachas a ghiniúint agus cabhróidh sé leis na réigiúin sin san aistriú go dtí an 

geilleagar astaíochtaí ísle carbóin. Tá suas le €84.5 milliún ón gCiste le cur ar fáil do 

thionscadail ar leith ag gnólachtaí, na húdaráis áitiúla agus ag pobail áitiúla. 

8.3.7 Na Chéad Chéimeanna Eile 

Sna míonna amach romhainn, beidh an Roinn ag forbairt na rialachán nua a thabharfar os 

comhair an Rialtais go luath sa bhliain 2022. Beidh caighdeáin nua an bhreosla i bhfeidhm in 

am do shéasúr teasa na bliana 2022. Ba cheart do na soláthraithe margaidh agus do na 

tomhaltóirí tús a chur láithreach lena gcuid ullmhúchán do na bearta cáilíochta breosla a 

leagtar amach thuas agus lena gcuid oiriúnaithe ina leith.     
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9 Iompar 

Cumasóir ríthábhachtach sa phobal agus sa gheilleagar is ea an t-iompar dár sochaí agus 

dár ngeilleagar, agus tá beartas an Rialtais dírithe ar a chinntiú gur earnáil éifeachtach, 

inbhuanaithe agus comhtháite atá ann. Tríd an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 

2021, maidir le feithiclí leictreacha agus leis na straitéisí um an soghluaisteacht 

inbhuanaithe, leag an Rialtas síos na conairí le haghaidh modhanna taistil níos inbhuanaithe 

a bhaint amach agus chun cáilíocht an aeir, laghdú carbóin agus na tairbhí comhshaoil a 

thiocfaidh as a leithéid a uasmhéadú. Sa deich mbliain romhainn, díreofar níos mó ar líon na 

dturas a laghdú, ar an aistriú go feithiclí níos glaine, ar mhinicíocht agus rochtain an iompair 

phoiblí a mhéadú agus ar taisteal gníomhach a spreagadh, siad sin, an siúl agus an 

rothaíocht. Ina theannta sin, ag aithint go mbeidh ar gach cineál iompair bogadh ó úsáid na 

mbreoslaí iontaise, beidh gá le bearta comhordaithe ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal 

idirnáisiúnta sna hearnálacha muirí agus eitlíochta chun astaíochtaí truailleán an aeir a 

laghdú. 

Íomhá 2: Conairí le haghaidh Astuithe an Iompair a Laghdú 

 



 

48 

 

9.1 Mar a Sheasann Cúrsaí 

Mar gheall ar phatrún stairiúil scaipthe na lonnaíochta in Éirinn, ar dhlús íseal an daonra 

agus an an spleáchas ar bhreoslaí iontaise, tá tionchar suntasach ar leith ag an earnáil 

iompair san iomlán ar leibhéil náisiúnta astuithe na dtruailleán. Mar shampla, tháinig 20.3% 

d’astaíochtaí iomlána CO2 na tíre as feithiclí na hÉireann sa bhliain 2019 (de réir na 

Tuarascála Sealadacha ar Astaíochtaí na nGás Ceaptha Teasa de chuid an GCC) agus 

40.6% d’astaíochtaí ocsaíde nítrigine (NOX) (dar leis an Tuarascáil Faisnéiseach ar Fhardal). 

D'ainneoin ráta ginnte níos ísle na n-asitíochtaí gás ceaptha teasa acu, tagann níos mó 

NO2 as innill díosal (agus na sean-chinn ach go háraithe) ná mar a thagann as a 

gcoibhéisí peitril ach is foinsí NO2 agus na NOx eile iad an dá chineál innill araon. 

Tá ról suntasach ag comhdhéanamh flít na bhfeithiclí in Éiinn maidir le leibhéil truailliú an 

aeir comhthimpeallacha. Léiríonn an Transport Omnibus ag an bPríomh-Oifige Staidrimh 

(Olleagrán an Iompair) gur cláraíodh agus gur gearradh cáin ar bheagán os cionn 2.8 milliún 

feithicil in Éirinn ag deireadh mhí Nollaig na bliana 2020, arb ionann é sin agus méadú de 

thart ar 55,000 feithicil ó leibhéal mí  Nollaig na bliana 2019. Léiríonn an Transport Omnibus 

freisin gur tháinig méaddú bliantúil ar líon na bhfeithiclí a cláraíodh ar an mbóthar idir na 

blianta 2014 agus 2020, rud a spreag as téarnamh an gheilleagair. Ba ghluaisteáin 

phaisinéirí príobháideacha iad níos mó ná trí cheathrú de na feithiclí ar an mbóthar sa 

bhliain 2020.  

Ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta araon, glacadh le céimeanna chun 

astaíochtaí a laghdú i gcoitinne. Idir na blianta 1990 agus 2019, bhain NOx (bonn an 

bhreosla a úsáideadh), COSNM agus ÁC2.5 amach laghduithe de 34%, 88% agus 41% faoi 

seach. Léiríonn Fíor 10 athrú na leibhéil sna ceithre phríomh-thruailleán an iompair idir na 

blianta 2010 agus 2019 agus na leibhéil réamh-mheasta do na blianta ó 2020 go dtí 2030.  

Fíor 9: Leibhéil NOx, COSNM agus ÁC2.5, 2020 go dtí 2030. 
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https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/climate-change/air-emissions/EPA-Prov_GHG-Inventory-Report-1990-2019_final.pdf
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/climate-change/air-emissions/IIR_2020_Mergev2.pdf
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-tranom/transportomnibus2020/
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Tugadh tacaíocht do roinnt príomhbhearta in Éirinn agus cuireadh i bhfeidhm iad leis an 

aidhm acu na hastuithe ón iompar ar na bóithre a laghdú. Ceapadh a leithéid bearta chun 

astaíochtaí foriomlána an iompair a rialú, brú an tráchta a laghdú, éifeachtúlacht an bhreosla 

a chur chun cinn agus, mar thoradh air sin, an tsláinte agus an fholláine a chur chun cinn. 

Meastar go mbeidh tionchar suntasach ag tionchair na mbeartas agus na mbeart atá ann 

cheana féin chomh maith leo siúd atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide ar leibhéil iomlána na n-astuithe NOx sna deich mbliain atá romhainn. Tá an conair 

atá beartaithe chun astaíochtaí carbóin agus truailleán an aeir in earnáil an iompair a laghdú 

dírithe ar leictriú an iompair ar na bóithre, úsáid na mbithbhreoslaí a luathú, agus ar an t-

aistriú chuig modhanna iompair le hídiú níos ísle an fhuinnimh (m.sh. iompar poiblí agus 

taisteal gníomhach). 

Is foinse mhór truailliú an aeir iad ár bhfeithiclí. Chomh maith le hastaíochtaí infheicthe an 

sceite, tá foinsí eile truaillithe ann lena n-áirítear iad siúd a dtagann as frithchuimilt na 

gcoscán agus mbonn (féach Fíor 11). Cé go bhfuil feabhas tagtha ar na feithiclí peitril agus 

díosail bóthair chun teorainneacha astaíochta an AE níos déine a chomhlíonadh, ar a 

dtugtar Eurochaighdeáin, ciallaíonn an méadú ar an trácht ar na bóithre agus an bogadh i 

dtreo tuilleadh feithiclí díosail go bhfuil tionchar suntasach fós acu ar cháilíocht an aeir. Cé 

go bhfuil innill díosail níos éifeachtaí ná peitreal, eisíonn siad astuithe níos airde de 

thruailleáin ar leith an aeir, lena n-áirítear NOx, ábhar cáithníneach agus súiche. Ina 

theannta sin, rinneadh mórán de na héifeachtúlachtaí agus de na feabhsuithe a laghdú de 

dheasca tuilleadh fheithiclí níos troime ar nós feithiclí fóntas spóirt (SUVanna), a bhfuil 

astuithe níos airde acu. Tiocfaidh laghdú suntasach ar thruailliú an aeir agus ar an torainn as 

an aistriú chuig roghanna níos glaine ar nós feithiclí lán-leictreacha (FLanna) sna blianta atá 

romhainn. Bainfidh an t-aistriú chuig taisteal gníomhach (an rothaíocht agus an siúl) agus 

chuig tuilleadh modhanna an iompair inbhuanaithe mar iompar poiblí buntáistí suntasacha 

amach freisin i dtéarmaí an laghdaithe ar thruailliú an aeir, laghdaithe an torainn agus 

feabhsú sláinte an phobail. 
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Fíor 10: Achoimre ar na hastuithe ó fheithiclí breosla iontaise – (foinse GCC, 2016)  

 

9.2 An Dúshlán 

Is gnách go mbíonn truailliú an aeir a bhaineann leis an iompar ar an leibhéal is déine ag na 

suíomhanna siúd a bhfuil trácht dlúth iontu, a leithéid áiteanna nach féidir truailleáin an aeir 

a scaipeadh go héasca astu agus leibhéil na n-astuithe ag carnadh. Ciallaíonn sé seo go 

bhfuil droch-thionchair truailliú an aeir ón iompar dírithe de chuid is mó ar na ceantair 

uirbeacha ina bhfuil brú ard tráchta. 

Mar gheall ar an ardú ar leibhéil an tráchta in Éirinn le blianta beaga anuas, tá sé ag éirí níos 

deacra caighdeáin arda maidir le cháilíocht an aeir a choinneáil. Cé go meastar go bhfuilimid 

ar an mbóthar ceart le haghaidh na spriocanna bliantúla maidir le hastuithe NOx na blianta 

2020 agus 2030 a mbaint amach, braitheann sé go mór ar an méad a bhogtar i dtreo 

aistrithe modh an iompair agus i dtreo leictriú an fhlít.  

Taifeadadh sárú amháin ar luach teorann cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh maidir le 

NO2 ag stáisiún monatóireachta i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2019. Tharla a leithéid tar éis 

na hoibre a rinne an GCC roimhe sin, lena n-áirítear an Tuarascáil ar Tháscairí 

Timpeallachta Uirbeacha, a bhí mar rabhadh luath maidir le sáruithe féideartha agus a mhol 

gur ábhar imní iad leibhéil na dé-ocsaíde nítrigine (NO2) ar shráideanna áirithe ina raibh brú 

ard tráchta orthu.  

Mar thoradh ar thuarascáil an GCC, cuireadh an Mheitheal Oibre um Thruailliú an Aeir a 

Bhaineann le hIompar Uirbeach (TABIU) ar bun i bhfómhar na bliana 2019, chun ábhair imní 

https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/air/Urban_Environmental_Indicators_2019.pdf
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/air/Urban_Environmental_Indicators_2019.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/3f634-urban-transport-related-air-pollution-utrap-working-group/
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faoi leibhéal truailliú an aeir de bharr iompair i gceantair uirbeacha a meas agus aghaidh a 

thabhairt orthu. Tá ionadaithe ó ranna an rialtais, gníomhaireachtaí an chomhshaoil, na 

sláinte agus an iompair, na húdaráis áitiúla agus geallsealbhóirí breise ag glacadh páirte sa 

mheitheal.  

9.3 Bearta chun Torthaí a Sheachadadh 

Sé an réiteach ar dhúshlán laghdú na n-astaíochtaí san earnáil iompair ná an t-aistriú 

dochúlaithe chuig soghluaisteacht ar astaíochtaí ísle. 

Tá na bpríomhbhearta a réamh-mheastar chun cabhrú leis na hastuithe bliantúla foriomlána 

a laghdú leagtha amach níos mine sa CNRTA agus meastar go dtiocfaidh na laghduithe is 

suntasaí as beartas an chánachais agus as leictriú an fhlít náisiúnta. Cuirfidh caighdeáin 

níos déine maidir le hastuithe as feithiclí, caighdeáin níos déine na mbreoslaí agus an 

bogadh chuig modhanna iompair níos inbhuanaithe, go háirithe sna bailte agus sna 

cathracha, lena leithéid laghdaithe chomh maith. 

Príomhréimse den Phlean Gníomhaíochta ar son na Aeráide is ea an iompar, agus tacóidh 

roinnt gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean leis an laghdú iomlán ar astuithe truaillithe 

an aeir ón earnáil seo. Tá na gníomhartha seo a leanas ar siúl faoi láthair: 

• Glacadh le 261 bus leictreach hibrideach nua i bhflít na mbusanna OSP sa bhliain 

2021: 179 hibrideach dhá stór; 29 cóiste aon stór agus 53 cóiste dhá stór. 

• Pleanáil ar siúl chun gréasáin agus acmhainn na mbusanna poiblí a mhéadú; 

• Trialacha na mbusanna ar astaíochtaí ísle a thabhairt chun críche i mBaile Átha Cliath 

agus i gCorcaigh; 

• Níor ceannaíodh aon bhus díosail amháin ó mhí Iúil na bliana 2019; 

• Tá flít de bheagnach 48,000 FLanna ag taisteal anois ar bhóithre na hÉireann. 

• Réimse tionscadal soghluaisteachta inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, ina measc  

leathnú an DART, Metro Link and an clár BusConnects; 

• An chonradh maidir le leathnú flít an DART is mó riamh a síniú le suas le 750 carr 

leictreach/ceallraí-leictreacha, agus le ceannach tosaigh 95 aonad (65 aonad 

leictreach/ceallraí agus 30 aonad leictreach), leis an chéad aonad ag dul i mbun 

seirbhíse sa bhliain 2025. 

• Méadú toilleadh na bpaisnéirí ar Líne Ghlas Luas: tháinig 26 thram shínte agus 8 dtram 

breise nua i mbun seirbhíse faoi R1 2021. 

• Maoiniú méadaithe le haghaidh bonneagar dírithe ar an rothaíocht agus ar an siúil a 

chur ar fáil ar fud na tíre, lena n-áirítear Clár na mBealaí Sábháilte go dtí an Scoil, agus 

maoiniú méadaithe a chur ar fáil do thionscadail uirbigh inbhuanaithe an iompair. 

https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
https://www.nationaltransport.ie/radical-new-dart-plan-for-dublin-launched/
https://www.nationaltransport.ie/radical-new-dart-plan-for-dublin-launched/
https://www.metrolink.ie/#/home
https://busconnects.ie/initiatives/dublin-area-bus-network-redesign/
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• 248 mball foirne breise a gcur ar fáil ar fud na 31 údarás áitiúil agus Oifig na mBóithre 

Náisiúnta sa bhliain 2021 chun cabhrú le seachadadh méadú suntasach líón na 

dtionscadal Taistil Gníomhach. 

• Straitéis nua an iompair tuaithe a fhorbairt, lena n-áirítear gréasán comhtháite an 

iompair phoiblí agus tionscnaimh um roinnt na gcarranna. 

Tugadh ceisteanna maidir le cáilíocht an aeir freisin isteach i bhforbairt leanúnach an 

Chreata Infheistíochta Náisiúnta don Iompar in Éirinn (CINIÉ), arb é creat straitéiseach 

ardleibhéil nua de chuid na Roinne Iompair é chun tús áite a thabhairt don infheistíocht i 

líonra an iompar talún amach anseo. Sé atá i CINIÉ freisin ná rannchuidiú na Roinne 

Iompair le Tionscadal Éireann 2040, straitéis fhadtéarmach an Rialtais chun freastal ar fhás 

an daonra ar bhealach inbhuanaithe agus le haghaidh tír níos fearr dá muintir uile a 

dhéanamh as Éirinn. Cinnteoidh a leithéid go mbeidh na cuspóirí spáis agus na Cuspóirí 

Straitéiseacha Náisiúnta atá leagtha amach sa Chreat Pleanála Náisiúnta mar bhunús agus 

mar thaca dár straitéis i leith earnáil an iompair. 

9.3.1 Ag Tacú le Leictriú an Fhlít agus leis an Aistriú ón mBreosla 

Iontaise 

Ceann de na hathruithe is tábhachtaí a mbaineann leis an iompar chun cáilíocht an aeir a 

fheabhsú is ea an t-aistriú ó fheithiclí peitril nó díosail go feithiclí leictreacha (FLanna). 

Siad feithiclí leictreacha an beart maolaithe iompair is suntasaí sa Phlean Gníomhaíochta ar 

son na hAeráide, agus tá sprioc uaillmhianach socraithe ag Éirinn go mbeadh 936,000 

FLanna ar na bóithre faoin mbliain 2030. Is ionann a leithéid agus trian de na 2.8 milliún 

feithicil atá ar an mbóthar faoi láthair i Éireann. Ní sprioc éasca atá ann le baint amach ach 

léiríonn sé méad an chlaochlaithe a theastaíonn ar fud na n-earnálacha go léir má tá Éire in 

ann a cuid spriocanna aeráide a mbaint amach sna blianta atá le teacht. Beidh fás an-

suntasach agus an-mharthanach ag teastáil ón earnáil le haghaidh an leibhéil reatha 45,000 

FLanna i mí Nollaig na bliana 2021 a ardú 

Ionas a leithéid méadaithe ar líon na FLanna a mbaint amach, sé atá mar cheann de na 

dúshláin a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu ná na bearta a mbaineann leis an mbeartas, 

leis an gcaiteachas agus le fachtóirí an tsoláthair. Ó thaobh an tsoláthair de, táthar ag súil le 

forbairt leanúnach ar na mhargaí FL na hEorpa agus le tabhairt isteach rogha níos fairsinge 

na múnlaí FL a bhfuil raonta níos faide an tiomána ag líon méadaithe na ndéantúsóirí acu, 

go leanfaidh líon na FLanna ar bhóithre na hÉireann ag fás fós. Maidir leis an mbeartas 

agus leis an gcaiteachas, tá maoiniú suntasach geallta ag an Rialtas cheana féin chun tacú 
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leis na FLAnna tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta agus, sa bhliain 2022 amháin, cuirfear 

€100 milliún ar fáil do Scéim na nDeontas um FLanna.  

I measc tacaíochtaí reatha an Rialtais chun cabhrú le tiománaithe aistriú chuig FLanna tá: 

• Deontas ceannaigh suas le €5,000 le haghaidh feithiclí nua ceallraí (CFLanna). Tá 

teorainn €60,000  i bhfeidhm ar phraghas incháilitheachta an deontais; 

• Deontas suas le €600 ar chostas suiteála lucht-phointe baile do CFLanna nua agus 

athláimhe nó d'FLanna Hibrideacha Plugála (HPFLanna); 

• Faoiseamh CCF suas le €5,000 chun CFLanna a cheannach; 

• Cáilíonn CLFanna do ráta Sochar Comhchineáil 0% suas go €50,000 gan 

coinníollacha míleáiste. Déanfar a leithéid a shíneadh amach go dtí an bhliain 2025 

le tionchar barrchaolaithe ar luach na feithicle. Tiocfaidh an beart seo i bhfeidhm ón 

mbliain 2023 amach. Chun críocha sochair chomhchineáil (SCC), laghdófar luach 

margaidh bunaidh feithicle leictreach faoi €35,000 don bhliain 2023; €20,000 don 

bhliain 2024; agus €10,000 don bhliain 2025; 

• • Liúntais Chaipitiúla Luathaithe do ghnólachtaí; 

• • Ráta íseal mótarchánach bliantúil; agus 

• • Laghduithe dola 50% do CFLanna agus 25% do HPFLanna. 

Chomh maith leis na tacaíochtaí seo d’úinéirí gluaisteán príobháideacha chun aistriú go 

FLanna, bunaíodh an Scéim Deontais Náisiúnta d’Fheithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí 

Leictreacha (FBSP) sa bhliain 2018 chun tacú le leictriú flít na dtacsaithe, na hacnaithe agus 

na limisíni. Léiríonn bunú na Scéime gur féidir le haistriú na hearnála seo go feithiclí 

leictreacha tionchar láithreach tairbheach a bheith ar cháilíocht an aeir áitiúil, go háirithe i 

gceantair uirbeacha inar féidir le FBSPanna míleáiste arda a thaisteal agus iad ag stad, ag 

tosú agus ag réchasadh go minic. Chuir an scéim Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí  ceallraí 

(cFBSP) deontai suas le €7,000 ar fáil ar dtús le haghaidh feithiclí leictreacha ceallraí a 

cheannach agus suas le €3,500 d’fheithiclí leictreacha hibrideacha plugála.  

Chun tuilleadh glacadh na scéime a spreagadh, méadaíodh leibhéil na ndeontas sa bhliain 

2020 go €10,000 maidir le CFLanna agus agus go €5,000 HPFLanna. Idir na blianta 2018 

agus 2020, thacaigh an tionscnamh seo le clárú 101 FBSP leictreacha trí dheontais 

€627,000 a chur ar fáil. Ach cuireadh deireadh le dheontais do HPFLanna sa bhliain 2021, 

agus sé an beartas atá i bhfeidhm anois ná CFLanna a chur chun cinn ina n-ionad. 

Leasaíodh an Scéim freisin chun deontais suas le €20,000 a cheadú do CFLanna/Feithiclí 

Leictreachais le Cill Breosla (CBFLanna), €25,000 d’Fheithiclí Inrochtana ag Cathaoireacha 



 

54 

 

Rothaí (CRFLanna), do CFLanna nó do CBFLanna agus €15,000 d'Fheithiclí Inrochtana ag 

Cathaoireacha Rothaí Hibrideacha Plugála (CRHPFLanna) agus do HPFLanna. Níl 

HPFLanna, seachas CRHPFLanna, incháilithe don deontas a thuilleadh. Idir na blianta 2018 

agus 2020, thacaigh an tionscnamh seo le clárú 101 FBSP leictreacha trí dheontais 

€627,000 a chur ar fáil. Tá scéim na bliana 2022 á hathbhreithniú faoi láthair. 

Ina theannta sin, leithdháileadh €1.5 milliún sa bhliain 2020 chun tacú le Scéim an Líonra 

um Athluchtú Feithiclí Beaga na Seirbhíse Poiblí, rud a fhágfaidh go suiteálfar bonneagar 

athluchtaithe tapa ar leith do FBSPanna ag moil iompair ar fud na tíre. Suiteáladh luchtairí 

ag Aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí chomh maith le stáisiúin traenach Uí hAodha 

(Baile Átha Cliath), Cheannt (Corcaigh) agus Uí Cholbáird (Luimneach). Leithdháileadh €3m 

breise ar an tionscadal seo sa bhliain 2021 agus cuirfear tuilleadh lucht-phointí isteach ag 

stáisiúin ainmnithe de chuid Iarnród Éireann sa bhliain 2022. 

Chomh maith le tacaíochtaí a chur ar fáil chun earnáil na ngluaisteán príobháideach agus na 

dtacsaithe a aistriú go feithiclí leictreacha, thug an Roinn Iompair an Deontas um 

Cheannach na dTrom-Fheithiclí ar Bhreosla Malartach (TFBM) isteach i mí Márta na bliana 

2021. Tugadh an Deontas TFBM isteach le haghaidh gluais níos tapa a chur ar dhícharbónú 

an earnáil tromiompair ina bhfuil ard-astú díréireach uirthi, lena n-áirítear trucailí, busanna 

agus cóistí. Díríonn an Scéim ar chabhrú le hiarratasóirí difríocht an praghais a laghdú idir 

TFanna ar bhreosla traidisiúnta agus iad siúd ar bhreosla malartach. Chun teacht le rialacha 

Státchabhrach an AE, ríomhtar leibhéil an deontais faoin Scéim mar chéatadán den difríocht 

sa phraghas idir TF díosail traidisiúnta agus a coibhéis á tiomáint ar mhalairt breosla. 

Braitheann uasleibhéil an deontais d’fheithiclí incháilithe ar mhéid na cuideachta nó an 

fhiontair a chuireann isteach ar an deontas, agus ar chineál breosla na feithicle is mian leis 

an iarratasóir a cheannach. 

Is féidir leis an iarratasóir a bheith i dteideal suas le 40% go 60% de dhifríocht an praghais 

idir TF traidisiúnta agus a coibhéis ar bhreosla malartach, ag brath ar mhéid ghnó an 

iarratasóra. Dhféadfadh iarratasóir ar leith (lena n-áirítear a chuid cleamhnaithe) iarratas a 

dhéanamh ar thacaíocht i leith suas le 20 feithicil agus ar suas go dtí uasmhaoiniú iomlán de 

€500,000. 

Chabhraigh na tacaíochtaí éagsúla an Rialtas chun líon na FLanna a mhéadú in Éirinn agus 

laghdaigh siad an bhearna idir costas saolré an FL a ceannaíodh sa bhliain 2020 agus 

costas an ghluaisteán peitril nó díosail. Tá a leithéid thar a bheith tábhachtach do 

theaghlaigh nó do chomaitéirí laethúla atá ag smaoineamh ar an aistriú chuig FL. Bainfidh 

tomhaltóirí Éireannacha leas as na EVanna a ghlacfaidh go luath sna 10 mbliana atá 
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romhainn ó thaobh athrú na haeráide agus an aeir ghlain de, agus beidh tacaíocht 

ardleibhéil leanúnach do ghlacadh na FLanna ríthábhachtach ina leith. 

Thionóil an Roinn Iompair an Meitheal Oibre um Chonair Beartas na bhFeithiclí 

Leictreachais (CBFL) chun treochlár a chur ar fáil le haghaidh sprioc FL na bliana 2030 a 

bhaint amach. Tá oifigigh shinsearacha ag lacadh páirte ar an Meitheal Oibre CBFL agus tá 

breithniú déanta acu ar bheartais na rialála, an airgeadais agus an chánachais chun cabhrú 

le méadú suntasach a dhéanamh ar dhíolacháin na FLanna paisinéirí agus na veaineanna 

leictreacha. 

Ghlac an Rialtas le moltaí Meitheal Oibre CBFL agus is féidir an tuarascáil iomlán a fáil ar 

líne anois. 

Scrúdaigh an Mheitheal Oibre ceist paireacht an praghais idir FLanna agus feithiclí inneall 

dóchán inmheánach (IDI). Fuarthas amach sa Tuarascáil nach n-aontaíonn an pobal taighde 

maidir le cathain a bhainfear amach paireacht chostais Lánchostas Úinéarachta (LCÚ/TCO) 

i dtéarmaí eacnamaíocha agus meastar i roinnt staidéar gur dócha go dtarlóidh a leithéid i 

lár na deich mbliana seo, á thiomáint ag praghas na gceallraí ag titim agus ag na coigiltis a 

mbaineann le barainneacht ar scála, ach deir daoine eile nach dtarlóidh an phaireacht go dtí 

deireadh na ndeich mbliana seo. 

Idir an dá linn, chun tacú leis an aistriú chuig FLanna, mhol an Mheitheal gur cheart an tacar 

flaithiúil de thacaí EV atá i bhfeidhm cheana féin in Éirinn a choinneáil go dtí deireadh na 

blianan 2022 ar a laghad. Beidh gá le bearta breise freisin chun tuilleadh dreasachtaí a 

thabhairt do FLanna agus/nó tuilleadh dhídhreasachtaí a ngearradh ar feithiclí ar bhreosla 

iontaise. 

Mar atá molta i dtuarascáil an CBFL, bunófar Oifig um Fheithiclí Astaíochta Íseal, chun cur i 

bhfeidhm bearta agus bonneagar an FL reatha agus le teacht a gcomhordú. Beidh an Oifig 

nua i gceannas freisin ar fheachtas fairsing lán-Rialtais na cumarsáide agus na 

rannpháirtíochta a fhorbairt agus a chur chun cinn chun rochtain agus tuiscint ar an 

bpríomhfhaisnéis maidir le FLanna a stiúiriú, atá oiriúinithe do thomhaltóirí an teaghlaigh, an 

ghnó agus na hearnála poiblí. 

Tá an Roinn Iompair i mbun Straitéis um Bonneagar Muirearú Leictreachais Náisiúnta a 

fhorbairt faoi láthair a lorgóidh tosaíocht a thabhairt do bhonneagar lucht-phointí tapa a chur 

ar fáil thar na 5 bhliain amach romhainn. Tagann a leithéid leis an gClár don Rialtas agus 

cuireann sé an t-idirchaidreamh le gach geallsealbhóir ábhartha san áireamh chun cabhrú le 

suíomhanna oiriúnacha uirbeacha agus tuaithe a aithint le haghaidh lucht-phointí a suiteáil. 
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Leanfaidh an luchtú sa bhaile mar sciar 80% de líon an athluchtaithe do FLanna toisc gurb é 

an modh is áisiúla agus is costéifeachtaí d'fheithiclí leictreacha. 

9.3.2 Cáilíocht an Aeir Uirbigh – Bearta um Thaisteal Poiblí agus 

Gníomhach 

Beidh tionchar suntasach ag na bearta iompair ar leibhéil náisiúnta bliantúla na n-astuithe. 

Ní mór aird níos mó a thabhairt, áfach, ar bhearta a fhorbairt a chuideoidh le feabhas a chur 

ar cháilíocht an aeir sna ceantair uirbeacha a bhfuil brú tráchta méadaithe orthu agus ina 

bhfuil astaíochtaí áitiúla a mbaineann leis an iompar. D'fonn na sprice seo a bhaint amach, 

tá €35 billiún geallta ag an Rialtas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta athbhreithnithe le 

haghaidh córais náisiúnta an iompair a athrú ó bhun go barr. Thar an deich mbliain atá 

romhainn, déanfar:  

• €11.6 billiún a chur ar fáil do bhonneagar nua an iompair phoiblí; 

• €1bn a chur ar fáil do bhearta ar leith a mbaineann le laghdú an carbóin; 

• €3.8 billiún a chur ar fáil don iompar poiblí a chosaint agus a athnuachan, lena n-

áirítear athnuachan an fhlít a fheabhsóidh cáilíocht an aeir san mbailte agus sna 

cathracha go suntasach, 

• BusConnects a chur ar fáil go substaintiúil i ngach ceann de na cúig chathair ar fud na 

tíre; 

• Infheistíocht €350m le haghaidh athnuachan agus leathnú na bhflíteanna agus na 

seirbhísí tuaithe ar fud na tíre; 

• Mór-thionscadail an PFN a bhfhorbairt atá treoraithe ag iompar thraenach i Luimneach, 

i bPort Láirge agus nGaillimh, chomh maith le hinfheistíocht mhéadaithe le haghaidh 

an bhonneagair agus na seirbhísí comaitéireachta iarnróid a leathnú i Luimneach, i 

gCorcaigh, i bPort Láirge agus i nGaillimh; 

• An clár infheistíochta is mó i ngréasán an iarnróid i DART+ agus i MetroLink i mBaile 

Átha Cliath agus beidh siad mar an tionscadal infheistíochta poiblí is mó riamh le linn 

ré an Stáit. Bainfidh an iarnród náisiúnta agus réigiúnach leas as infheistíocht 

mhéadaithe thar an tréimhse – ag laghdú amanna turais, ag feabhsú na 

hiontaofachta agus ag cothabháil na sábháilteachta ar fud an ghréasáin;  

• 500,000 turas laethúil breise de shiúl na gcos, ar rothar nó ar sheirbhísí leathnaithe an 

iompair phoiblí ar fud na tíre faoin mbliain 2030. 

• Caiteachas leanúnach agus seasta tras-Rialtasach de bheagnach €1 milliún in 

aghaidh an lae le haghaidh bonneagar siúil agus rothaíochta náisiúnta a chur ar fáil, 

lena n-áirítear Glasbhealaí, ar luach €3.6 billiún thar an 10 mbliain.  
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• €8 billiún a chaitheamh mar atá leagtha síos sa an PFN ar chosaint agus athnuachan 

bóithre náisiúnta réigiúnacha agus áitiúla thar an tréimhse 10 mbliain go dtí an bhliain 

2030 agus €1 billiún breise a chaitheamh ar íocaíochtaí CPP. 

• €5.8 billiún a chaitheamh ar infheistíocht i bóithre nua lena n-áirítear €675 milliún ar 

bhóithre réigiúnacha agus áitiúla nua thar an 10 mbliain atá romhainn. Éascóidh a 

leithéid roinnt seachbhealaí a thógáil lena n-áirítear iad síud a mbaineann le Baile 

Átha Í, Cill Dá Lua, Baile Átha an Rí, Bóthar Faoisimh Thuaidh Thrá Lí agus 

Droichead na Garbhóige Thoir i Sligeach atá mar chuid de thionscadal athnuachana 

an Chrainn Mhóir.  

 

9.3.3 Ról na gCathracha agus na n-Údarás Áitiúil  

Tá mórán cathracha ar fud na hEorpa ag déanamh beart áitiúil freisin chun cáilíocht an aeir 

a fheabhsú, ag aistriú go dtí srianta criosaithe agus cur cosc ar shenfheithiclí atá ar leibhéil 

níos airde an truaillithe agus a dtagann faoi réim Eurochaighdeáin níos luaithe na 

hastaíochta.  

Is rí-thábhachtach é nach mbeidh Éire ina hionad dumpála d’fheithiclí nach bhfuil cead 

rochtana acu a thuilleadh ar limistéir uirbeacha i ndlínsí eile, go háirithe an RA as a tagann 

mórán margadh na ngluaisteán athláimhe cheana féin. In ionad an fhormhuirir 1% a bhí ann 

cheana, chuir Buiséad na bliana 2020 formhuirear nua atá ceangailte le leibhéil na n-

astuithe NOx bunaithe ar an bprionsabal “íoc mar a thruaillítear”, i gcás dá airde leibhéal an 

NOx a astaíonn an carr is amhlaidh is airde an formhuirear a ghearrtar. Rinne Buiséad na 

bliana 2021 coigeartú ar struchtúr an fhormhuirir NOx rud a d’fhág go gcuirfí €200 leis na 

formhuirir a mbaineann leis na feithiclí siúd ar ard-astaíochtaí.   

Breathnaíodh ar chriosanna astaíochtaí ísle a bhunú, chomh maith le bearta eile bainistíocht 

an éilimh, sna cathracha sa ‘Five Cities Demand Management Study’ (Staidéar ar Bhainistiú 

Éileamh na gCúig Chathair) a choimisiúnaigh an Roinn Iompair maidir le Gníomh 81 de 

Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2019 a ceapadh chun tacú le tuilleadh laghdaithe ar leibhéil 

an NO2 sna cúig cheantar uirbeacha is mó: Baile Átha Cliath, Luimneach, Corcaigh, Port 

Láirge agus Gaillimh 

Tá sé tábhachtach go ndéanfaí measúnú ar na bearta seo, a chuirfeadh srian ar na feithiclí 

is mó truaillithe dul isteach i gceantair áirithe. Déanfar á bhforbairt a thuilleadh maidir le cur i 

bhfeidhm na straitéise seo agus beidh gá le comhoibriú ó roinnt geallsealbhóirí. 

https://www.gov.ie/en/publication/63517-publication-of-five-cities-demand-management-study-phase-1-report-and-toolkits/
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Cé go dtugann monatóireacht an ÁC faoi láthair ag suíomhanna éagsúla ar fud Bhaile Átha 

Cliath le fios go bhfuil  astuithe ón bhfarraige cosúil le salann mara ag scaipeadh ar fud na 

cathrach, ní thuigtear go maith an méid a chuireann an loingseoireacht le próifíl iomlán 

astaíochtaí truailleán an aeir sa chathair agus i gceantar an chalafoirt níos leithne. Léiríonn 

taighde idirnáisiúnta, áfach, go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag astaíochtaí 

truailleán an aeir a dtagann ón loingseoireacht ar cháilíocht an aeir i gcathracha cois cósta. 

Tá staidéar ar chionroinnt na bhfoinsí maidir le astuithe truailleán an aeir á dhéanamh faoi 

láthair chun astaíochtaí truailleán an aeir i gCalafort Bhaile Átha Cliath agus sa cheantar 

máguaird a  measúnú, á chur chun cinn ag an GCC le tacaíocht ón Roinn Iompair agus ó 

gheallsealbhóirí eile.  

 

9.3.4 TABIU 

Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) agus an Roinn Iompair (RI) ina 

gcomhchathaoirleach ar mheitheal oibre TABIU. Foilsíodh tuarascáil eatramhach ar dhul 

chun cinn na bliana 2021, inar tugadh forbhreathnú ar an earnáil agus a rinne cur síos ar 

chéad chéim na hoibre a chríochnaigh an mheitheal TABIU. Léiríonn an tuarascáil seo 

freisin an obair atá déanta go dtí seo, leagann sí amach na moltaí tosaigh le haghaidh 

gníomhartha agus éascaíonn sé tús a chur le feidhmiú na ngníomhartha seo.  

Cuireann an ‘Five Cities Demand Management Study’ (Staidéar ar Bhainistiú Éileamh na 

gCúig Chathair) , a choimisiúnaigh an Roinn Iompair maidir le Gníomh 81 de Phlean 

Gníomhaíochta Aeráide 2019, le hobair na meithle chomh maith. Dearadh an staidéar chun 

príomhthiománaithe bainistíocht an éilimh i gcomhthéacs na hÉireann a mheas (m.sh. brú 

tráchta, cáilíocht an aeir, cúinsí aeráide srl) mar chuid den scrúdú ar ról beart bainistíocht an 

éilimh i gcathracha na hÉireann, lena n-áirítear criosanna íseal-astaíochtaí agus na 

polasaithe i leith praghsáil na páirceála. 

Mar chuid den staidéar, rinneadh athbhreithniú ar na bearta i bhfianaise an dea-chleachtais 

idirnáisiúnta agus rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí náisiúnta chun a gcuid tionchar a 

mheas maidir le laghdú na n-astaíochtaí, dul i ngleic leis an bplódú tráchta, cáilíocht an aeir 

a fheabhsú, agus timpeallacht uirbeach iomlán na gcúig chathair a fheabhsú. Foilsíodh an 

staidéar in dhá chéim chun treoir a thabhairt do threo bearta an bheartais chomhlántacha 

um bainistiú an éilimh ar leibhéil áitiúil agus náisiúnta. 

Foilsíodh tuarascáil eatramhach na moltaí i mí Márta na bliana 2021, rud a chuir deireadh le 

Céim 1 den staidéar. Scrúdaigh sé seo na gnéithe cáilíochtúla a bhain le bearta bainistíocht 

an éilimh ar an ngearrliosta, agus tacar uirlisí áisiúla chun a chur ar chumas na 

https://www.gov.ie/en/publication/63517-publication-of-five-cities-demand-management-study-phase-1-report-and-toolkits/
file:///C:/Users/Colm.Lambert/Downloads/128942_715a9702-144d-444b-8b52-d24932ecc6fc%20(1).pdf
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ngeallsealbhóirí, ar nós na hÚdaráis Áitiúla, bearta bainistíocht an éileamh a aithint go tapa 

a mbeadh oiriúnach dá gcuid  comhthéacsanna áitiúla. Scrúdaíonn Tuarascáil Chéim 1 

bearta a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar bhealaí éagsúla de réir imthosca éagsúla i ngach 

ceann de na cúig chathair. Áirítear lena leithéid bearta praghsanna páirceála, Criosanna 

Malla, clubanna gluaisteán, obair solúbtha, Sráideanna Scoile, agus teorainneacha 

athraitheacha an luais. Cuireann an Tacar Uirlisí measúnú ar fáil ar chur chun feidhme na 

mbeart sin chomh maith le solúbthacht agus roghanna breise i leith hidirghabhálacha áitiúla 

agus náisiúnta.  

Rinne Tuarascáil Chéim 2, a foilsíodh i mí na Samhna 2021, tuar ar an tionchar a bheadh ag 

roinnt beart bainistiú an éilimh trí úsáid a bhaint as na múnlaí Mhórcheantar Bhaile Átha 

Cliath agus Iompair Réigiúnach de chuid an Údarás Náisíunta Iompair (ÚNI).  

I dteannta a chéile, cuireann Tuarascálacha na Taighde Chéim 1 agus Chéim 2 tacar moltaí 

bainistíocht an éileamh atá bunaithe ar fhianaise ar fáil do gach ceann dár gcúig chathair 

(rangaithe in ord na héifeachtachta) mar aon le treochlár náisiúnta chun laghdaithe plódú an 

tráchta, leibhéil an charbóin agus astaíochtaí truailleán an aeir a seachadadh sna cathracha 

sin. 

Cuirfear an tuarascáil Staidéir um Bainistíocht an Éileamh seo agus Plean Gníomhaíochta 

um Cháilíocht an Aeir i mBaile Átha Cliath isteach i moltaí deiridh na tuarascála TABIU a 

bhfuiltear ag súil lena foilsiú i Ráithe 3 na bliana 2022. 

  

https://www.gov.ie/en/press-release/19071-department-of-transport-publishes-five-cities-demand-management-research-report/
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10  Talmhaíocht 

Baineann tábhacht ar leith ag an talmhaíocht i gcúrsaí sóisialta, eacnamaíocha agus an 

chomhshaoil ríthábhachtach na hÉireann agus tá córais táirgeadh an bhia phríomhúil 

bunaithe ar na 137,000 feirm teaghlaigh beag agus meánmhéid de 32 heicteár ar an meán. 

Tá straitéisí agus spriocanna uaillmhianacha i bhfeidhm ag an earnáil chun breisluach 

earnáil na talmhaíochta a mhéadú ar fud an Stáit. Mar sin féin, is féidir lena leithéid straitéisí 

brú a chur ar iomlán na n-astuithe, go mór mór trí leibhéil ardaithe na ghníomhaíochta agus 

na tréada níos mó is féidir a bheith mar thoradh orthu. Toisc gur earnáil thábhachtach 

náisiúnta agus réigiúnach í freisin, tá sé tábhachtach an chothromaíocht a bhainistiú maidir 

le tosaíochtaí na mbeartas. Ó thaobh cháilíocht an aeir de, tá brú tar éis teacht ar na 

caighdeáin i leith astuithe an amónia agus ábhair imní eile an chomhshaoil mar thoradh ar 

an bhfás in  earnáil na déiríochta  agus ní mór aghaidh a thabhairt orthu seo trí bhearta 

faoisimh a chur i bhfeidhm mar is cuí ag leibhéal na feirme.  

10.1 Mar a Sheasann Cúrsaí 

Tagann thart ar 99% de hastuithe náisiúnta iomlána an amóinia (NH3) in Éirinn as earnáil na 

talmhaíochta. Mhéadaigh astuithe bliantúla an NH3 gach bliain ó 2014 go 2018, leis an 

bpríomh-bhrú orthu ag teacht as na straitéisí dírithe ar fhorbairt agus ar fhás na hearnála in 

Éirinn gan leibhéil cuí na mbeart maolaithe á gcur i bhfeidhm chun dul i ngleic lena leithéid 

fháis 

Tagann an-chuid de hastaíochtaí iomlána náisiúnta an NOx (34.4% sa bhliain 2019) agus na 

COSNManna (39.9% in 2019) as an talmhaíocht  chomh maith. Léiríonn na réamh-

mheastacháin is déanaí (na bliana 2021) na laghduithe an-bheaga a bhfuiltear ag súil leo 

maidir lena leithéid truailleán ón earnáil as seo go dtí an bhliain 2030. Is beag a chuireann 

an earnáil le hastaíochtaí foriomlána na ÁC2.5; tuigtear, áfach, go bhfuil ról suntasach ag an 

amóinia i gcruthú na n-ábhar cáithníneach tánaisteach.  

Cé go raibh astuithe an amóinia ag dul in airde den chuid is mó le deich mbliana anuas (Fíor 

12),  tugadh faoi deara gur tháinig laghdú beagnach 10kt ar leibhéil na bliana 2018 sa 

bhliain 2019. Le blianta beaga anuas, tá roinnt tionscnamh agus gníomhaíochtaí ar leith 

curtha i bhfeidhm ar leibhéal na feirme chun fás na n-astuithe a chomhrac nó a chosc. Ina 

measc seo tá: 

• Laghdú ar sciar na hamhphróitéine i mbia muice; 

• Leathadh sciodar íseal-astaíochta na n-eallach agus na muc; 
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• Seamair a fhás i mbáinseacha féir.Úiré Chosanta : Úiré Chosanta a úsáid mar 

leasachán ceimiceach na nítrigine ag leibhéal na feirme. 

Fíor 12: Treocht Astuithe an Amóinia sa Talmhaíocht, 2010 – 2019 (GCC, 2021) 

 

10.2 An Dúshlán 

Is ábhar imní é an sárú leanúnach seo ar ghealltanas astuithe an amóinia faoi Threoir TUAN 

de chuid an AE. Siad príomhréimsí gníomhaíocht na talmhaíochta a chuireann le hastuithe 

an amóinia ná úsáid an leasacháin agus cleachtais bainistíocht an aoiligh. Bíonn tionchar 

acu seo freisin ar leibhéil na n-astuithe NOx  agus COSNM ón earnáil6 agus cuireann siad 

ceist suntasach ar Éirinn maidir le hastuithe iomlána na dtruailleán a laghdú.  

Léiríonn réamh-mheastacháin an GCC don bhliain 2021 go mbeidh Éire ag comhlíonadh 

sprice na bliana 2020 don NH3 faoin mbliain 2022 agus ar an gconair ceart le haghaidh 

sprioc NH3 na bliana 2030 a bhaint amach. Ach tá a leithéid bunaithe ar ghlacadh iomlán leis 

na bearta a luaítear i gCuar Costas Laghdaithe Imeallaigh (CCLI) de chuid Teagasc agus sa 

chlár Ag-CIimatise. Níor cheart gannmheas a dhéanamh ar an dúshlán a bhaineann lena 

leithéid bearta agus le cur chun feidhme na spriocleibhéal a glacadh. Leanfaimid ar aghaidh 

ag dul i dteagmháil leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, le Ranna uile an Rialtais 

agus lena gcuid gníomhaireachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn 

maidir leis na bearta a glacadh, chun aon bhearta breise a aithint agus chun aon tacaíocht a 

aithint a theastaíonn chun cabhrú le glacadh méadaithe na mbearta reatha a cabhraíonn le 

hastaíochtaí truaillithe an aeir ón talmhaíocht a laghdú a thuilleadh. 
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10.3 Bearta chun Torthaí a Sheachadadh 

Cuireadh roinnt beart agus clár i bhfeidhm cheana féin le haghaidh feabhas a chur ar 

bhainistíocht an aoiligh agus na leasachán atá úsáid i dtalmhaíocht na hÉireann d'fhonn 

astuithe an amóinia a laghdú. Tá roinnt acu leagtha amach thíos i dTábla 6. 

Tábla 6: Bearta agus Cláir Reatha 

Beart/Clár Cur Síos 

Cód Dea-Chleachtais na 

Talmhaíochta (2019) 

Cáipéis treorach ina leagtar amach bearta an dea-

chleachtais chun astuithe an amóinia a mbaineann le 

gníomhaíochtaí talmhaíochta a bhaint nó a ísliú 

Clár Gníomhaíochta um 

Níotráití (2019) 

Beart-chlár a spreagann cleachtais talmhaíochta 

inbhuanaithe agus éifeachtúla agus a chuireann an 

dualgas ar dhianfheirmeoirí bearta um laghdú an 

amóinia a chur i bhfeidhm 

Scéim Spriocdhírithe um 

Nuachóiriú na Talmhaíochta 

Cúnamh airgeadais a chur ar fáil d'fheirmeoirí chun 

cabhrú le costas an trealaimh nua um leathadh an 

sciodair íseal-astaíochtaí 

Clár Sonraí agus 

Géanómaíochta na Mairteola 

Déine astuithe an amóinia agus na ngáis cheaptha 

teasa a laghdú trí phórú na n-ainmhithe siúd atá níos 

éifeachtúla ó thaobh an chomhshaoil de 

Scéim Glas an Agra-

Chomhshaoil Ísealcharbóin 

Tacaíocht a thabhairt do bhearta laghdaithe a chur i 

bhfeidhm ar fheirmeacha na hÉireann, ar nós úsáid na 

dtrealaimh um leathadh an sciodair íseal-astaíochtaí 

Clár Aistriú an Eolais Taighde nua a aistriú go leibhéal na feirme trí ghréasán 

comhairleach na feirme 

Suirbhé Náisiúnta na 

bhFeirme de chuid Teagasc 

Sonraí nua a chur ar fáil maidir leis na forbairtí in 

éifeachtúlacht an comhshaoil a rianú 

Clár Méar Eolais 2021 de 

chuid Teagasc 

Bunú 100 feirm taispeána ar fud na hÉireann atá dírithe 

ar an teicneolaíocht nua a chur i bhfeidhm chun astuithe 

na ngás cheaptha teasa agus an amóinia a laghdú 

CCLI Amóinia 2020 de chuid 

Teagasc 

13 beart faoiseamh an amónia a n-aithint ar féidir á gcur 

i bhfeidhm ar fheirmeacha na hÉireann 

Taighde Leanúnach Tá an iliomad tionscadal taighde ar siúl ar fud na 

hÉireann ag ionaid Teagasc agus ag na hollscoileanna 

chun bearta nua an fhaoisimh a bhunú. Faigheann na 

tionscadail seo tacaíocht ó mhaoiniú Rialtas na 

hÉireann 

Ag-Climatise 2020 Treochlár na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara 

ionas go mbainfidh Éire amach na spriocanna um ghás 
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ceaptha teasa agus um cháilíocht an aeir laistigh 

d'earnáil na talmhaíochta 

Plean Gníomhaíochta ar son 

na hAeráide 2021 

Tá Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 tógtha ar na 

gealltanais a tugadh don earnáil seo in Ag-Climatise 

agus téann sé níos faide trí athruithe ar 

ghníomhaíochtaí a mbaineann le hamóinia a ngealladh 

lena n-áirítear aistí bia na n-ainmhithe a athrú, úsáid na 

nítrigine ceimiceacha a laghdú agus bainistíocht na 

leasachán a fheabhsú 

 

10.4 Ag-Climatise – Treochlár do cháilíocht an aeir in 

earnáil na talmhaíochta 

Tá roinnt beart san áireamh in Ag-Climatise agus i bPlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide na bliana 2021 a chinnteoidh go gcuirfear an comhlíontacht is gá i gcrích i 

dtréimhsí na bliana 2020 agus na bliana 2030. I measc na mbearta is suntasaí tá:   

• An sprioc 60% de scaipeadh iomlán an sciodair trí leathadh sciodair íseal-astaíochtaí 

(LSÍA) a bhaint amach faoin mbliain 2022; 80% faoin mbliain 2025; agus 90% faoin 

mbliain 2027. 

• Laghdú úsáid na nítrigine ceimiceacha go huasmhéid 325,000 tona in aghaidh na 

bliana faoin mbliain 2030, le sprioc eatramhach 350,000 tona faoin mbliain 2025. 

• Toirmeasc ar úsáid na húiré, agus táirge úiré atá cóireáilte le coscaire úiréáis (úiré 

chosanta) a chur ina ionad faoi dheireadh na bliana 2023. 

• Seamair (agus speicis mheasctha) a cur isteach agus a cothabháil i ngach ath-shíolú 

féarthailte, ag éascú laghdú ar úsáid na nítrigine ceimiceacha. 

• Tacaíocht a thabhairt d'úsáid na gcothaitheach neamhcheimiceach cosúil le 

bithleasacháin. 

• Sciar na hamh-phróitéine in ábhair bhia an bheostoic a laghdú chun caillteanas an 

amóinia a íoslaghdú. 

• Géinitíopáil an tréada náisiúnta ar fad faoin mbliain  2030 le haghaidh pórú n-ainmhithe 

siúd atá níos éifeachtúla don chomhshaol a éascú.  

Tá a leithéid faoi réir fhorfheidhmiú iomlán ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, áfach, 

agus beidh gá le monatóireacht a dhéanamh air sna blianta atá le teacht. 

Tá ról ar leith ag an bhfeirmeoireacht i gcroílár gheilleagar tuaithe na hÉireann agus is as na 

feirmeoirí na tíre a thagann bia den scoth ar an gcaighdeán agus ar an gcáilíocht is airde atá 

i bhfeidhm. Is príomh-chaomhnóirí na tuaithe iad chomh maith, ag seachadadh mórán 
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seirbhísí an éiceachórais, ag bainistiú na bithéagsúlachta, ag cothabháil na bhfálta sceach 

agus an tírdhreach agus ag cur na gnáthóga ar fáil don fhiadhúlra.  

Tá freagracht níos leithne ar fheirmeoirí na hÉireann freisin maidir leis an timpeallacht agus 

dearadh Ag-Climatise chun cabhrú le hearnáil na talmhaíochta oibriú le chéile chun dul i 

ngleic le hathrú na aeráide agus le cáilíocht an aeir. Séard atá ann ná tús na h-uaillmhéine 

lena chinntiú nach bhfuil aon chomhghéilleadh idir cosaint an aeir a análaimid agus earnáil 

talmhaíochta na hÉireann a bheith mar cheannaire an domhain maidir le córais táirgthe an 

bhia inbhuanaithe.  
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11 . Tionscal, Fiontar agus Fuinneamh 

Cuireann tionscal, fiontar agus táirgeadh an fhuinnimh le hastuithe truailliú an aeir in Éirinn 

ar roinnt bealaí, lena n-áirítear:  

• an fuinneamh a úsáidtear le haghaidh tithe agus gnólachtaí a dtéamh agus a 

lasadh; 

• scaoileadh na gceimiceán le linn próisis na táirgthe agus an oibriúcháin, agus 

• iompar na n-earraí agus na n-amhábhar.  

Cé go bhfuil cur síos déanta ar an gcúis dheireanach sa chaibidil ar Iompar, tá an chuid seo 

dírithe ar an tionchar a bhíonn ag giniúint an fhuinnimh agus ag na próisis táirgthe ar 

cháilíocht an aeir. 

Ba bheag í earnáil na próiseála tionsclaíocha in Éirinn go dtí le déanái agus ní foinse mhór 

astuithe truaillithe an aeir atá inti fós faoi láthair. Leagtar amach samplaí de réimsí na 

tionsclaíochta agus an fhiontair a d’fhéadfaí cur le fardal truaillithe aeir na hÉireann de réir 

catagóire i dTábla 7. 

Tábla 7: Réimsí na Tionsclaíochta agus an Fhiontair  

Táirgí Mianra Úsáid Tuaslagóirí agus Táirgí Eile 

• Táirgeadh na Stroighne 

• Táirgeadh an Aoil 

• Cairéalacht agus mianadóireacht na mianraí 

• Tógáil agus scartáil 

• Stóráil, láimhseáil agus iompar na dtáirgí 
mianraí 

• Táirgí mianraí eile 

• Úsáid na n-Éalaitheachtaí agus na 
dTuaslagóirí lena n-áirítear 
múiscnimheanna 

• Pábháil na mBóithre le hAsfalt 

• Leathadh Cótaí na Péinte 

• Díbhealú agus Tirimghlanadh 

• Déantúsaíocht agus Próiseáil na dTáirgí 
Ceimiceacha 

• Priontáil 

• Úsáid Eile na dTuaslagóirí agus 
Gníomhaíochtaí Gaolmhara 

• Tionscal an Bhia agus na Dí 

• Táirgeadh, tomhaltas, stóráil, iompar nó 
láimhseáil eile na mbulctháirgí 

• Sceitheadh as Trealamh Leictreach 

• Smionagóirí agus Stiallaraí 

An Tionscal Ceimiceach 

• Táirgeadh na Miotal 

• Táirgeadh an Iarainn agus na Cruach 

• Táirgeadh na gCóimhiotal Fearóil 

• Táirgeadh an Alúmanaim 

• Táirgeadh na Luaidhe 

• Táirgeadh Miotail Eile 

11.1 Mar a Sheasann Cúrsaí  

Maidir leis na cúig phríomh-thruailleán, sí gníomhaíocht na tráchtála an fhoinse is mó na n-

astaíochtaí foriomlána an COSNM (Tionscal bia agus dí 26%, Éalaitheachtaí agus 

Tuaslagóirí, 20%) tar éis earnáil na talmhaíochta. Sí Giniúint na Cumhachta (20.6%) an dara 

foinse is mó d’astuithe agus earnáil an Tionscal (13%) ina dhiaidh sin. Tagann astaíochtaí 

ÁC2.5 (11.5%), NOx (8%) agus amóinia (níos lú ná 0.1%) as earnáil an tionscail freisin. Is 
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foinse astuithe na dtruailleán eile cosúil le miotail troma ard-thosaíochta agus miotail eile í 

an earnáil chomh maith. Tá miondealú níos déine orthu seo le fáil sa Tuarascáil Fardail 

Faisnéiseach.  

Ba fhoinse shuntasach na n-astuithe SO2 agus NOx. Mar sin féin, tá laghdú 97.8% tar éis 

teacht ar leibhéil an SO2 mar gheall ar an aistriú chuig gás nádúrtha, laghdú úsáid an ghuail 

le haghaidh giniúint an leictreachais, cur i bhfeidhm forleathan na teicneolaíochta um rialú na 

n-astaíochtaí NOX agus tógáil na stáisiúin cumhachta níos nua-aimseartha; agus tháinig 

laghdú 87% ar leibhéil an NOx idir na blianta 1990 agus 2019 chomh maith. 

Ón mbliain 2000 i leith, tá stáisiúin ghás-adhainte nua curtha in áit na stáisiún móin-adhainte 

ag Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) agus tá sé i mbun mórchlár iarfheistithe agus 

feabhsaithe a chur i bhfeidhm sna stáisiúin chumhachta i gcoitinne.  

11.2 An Dúshlán 

Tá leibhéil truailleán sna hearnálacha seo an-íseal ar an iomlán. Ón mbliain 1990 i leith, tá 

laghduithe suntasacha bainte amach ag Éirinn maidir le hastuithe na dtruailleán orgánach 

marthanach agus na dtruailleán miotal trom de réir a cuid gealltanais idirnáisiúnta agus don 

AE. 

Siad an príomh-thruailleán is ábhar imní don earnáil seo ná na COSNManna. Cé go bhfuil a 

leithéid astaíochtaí an truailleáin seo in Éirinn (114kt sa bhliain 2019) go mór faoi bhun na 

meánleibhéil ar fud an AE (<5,000kt sa bhliain 2018), dar le breathnóir sonraí astaíochtaí 

truailleán an aeir, de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, is féidir linn fós iarracht 

a dhéanamh ar tuilleadh laghduithe a bhaint amach.  

Tagann na hastuithe COSNM den chuid is mó ó Éalaitheachtaí agus ó Thuaslagóirí chomh 

maith le tionscal an Bhia agus na Dí. Ní mór monatóireacht ghéar a dhéanamh ar na 

hearnálacha seo sna blianta atá le teacht agus ba cheart tuilleadh taighde a dhéanamh chun 

deiseanna laghduithe breise a aithint.  

Bhí tionchar suntasach freisin ag na hathruithe a bhain le giniúint an leictreachais ar leibhéil 

na dé-ocsaíde sulfair agus na n-ocsaídí nítrigine. Mar sin féin, ní mór na hathruithe seo a 

chothromú freisin lena chinntiú go bhfuil an dóthain acmhainne ar fáil ar eangach náisiúnta 

an leictreachais agus d’fhéadfadh a leithéid a bheith mar ábhar imní de réir mar a aistríonn 

an iompar agus téamh na dtithe cónaithe chuig leibhéil níos airde an leictriúcháin. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4
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11.3 Bearta chun Torthaí a Sheachadadh 

11.3.1 Ceadúnú agus Forfheidhmiú 

Tá na foinsí tionsclaíochta is suntasaí maidir le truailliú an aeir rialaithe agus ceadúnaithe ag 

an GCC faoin Treoir Astaíochtaí Tionscail nó na rialacháin náisiúnta a mbaineann léi, agus 

tá na háiseanna ceadúnaithe seo faoi réir teorainneacha astaíochta maidir le truailleáin 

áirithe. Is féidir gníomh forfheidhmithe a bheith mar thoradh ar shárú ar choinníollacha an 

cheadúnais.  

Sí an GCC an t-údarás inniúil freisin maidir le forfheidhmiú na dTreoracha um Phéinteanna 

Maisiúla agus Tuaslagóirí, agus tá na húdaráis áitiúla freagrach as gníomhaíochtaí 

forfheidhmithe sna hionaid síud nach bhfuil ceadúnaithe ag an GCC. Rialaíonn na Treoracha 

seo astuithe na COSNManna ó raon earnálacha tionsclaíochta agus tráchtála (m.sh. 

tirimghlanadh, athbhailchríochnú na ngluaisteáin), agus trí uasleibhéil astaíochtaí a 

fhorfheidhmiú i dtáirgí éagsúla (m.sh. péinteanna, vearnaisí). Tá Fógraí Pionóis Sheasta 

(FPS) tugtha isteach in Éirinn chun cabhrú leis an bhforfheidhmiú ach tá an fadhb ann fós 

maidir le easpa na feasachta ar fhreagrachtaí agus ar chumas na n-oibreoirí, go háirithe i 

measc na ngnólachtaí beaga.  

11.3.2 Iarfheistiú Ghob na Muine 

Sé stáisiún cumhachta Ghob na Muine an t-aon foinse cumhachta gual-adhainte in Éirinn. 

Ón mbliain 2008 i leith, caitheadh €355m ar iarfheistiú an ngléasra chun na hastuithe SOx 

agus NOx a laghdú. Bhí baint mhór a leithéid oibre le titim na nastaíochtaí náisiúnta SOX ó 

earnáil na cumhachta ó thart ar 31kt sa bhliain 2007 síos go dtí 2.24kt sa bhliain 2019. Ar an 

gcaoi chéanna, laghdaigh na hastuithe náisiúnta NOX ó earnáil na cumhachta ó 28kt sa 

bhliain 2007 síos go dtí díreach faoi bhun 6kt sa bhliain 2019.  

11.3.3 Giniúint an Leictreachais as Móin 

Ag teacht le straitéis na hinbhuanaitheachta atá leagtha amach ag Bord na Móna, tá plean i 

bhfeidhm chun deireadh a chur de réir a chéile le húsáid na móna i nginiúint an 

leictreachais. Ceaptar go gcríochnóidh úsáid na móna ag stáisiún cumhachta Éadan Doire 

(EPL) de chuid Bhord na Móna faoin mbliain 2024. Díchoimisiúnaíodh stáisiúin chumhachta 

an BSL in Uíbh Fhailí Thiar agus Loch Rí i mí Nollaig na bliana 2020. Fágfaidh scoir na 

móin-adhainte go mbeidh ar a laghad 1.25 milliún tonna carbóin níos lú san aer gach bliain 

agus tiocfaidh laghdú suas le 9 milliún tonna ar méad na na n-astuithe suas go dtí an bhliain 

2027. Ar deireadh thiar thall, beidh tionchar dearfach ag foirceannadh giniúint na móna in 

Éirinn ar cháilíocht an aeir ón earnáil seo.  

https://www.epa.ie/our-services/compliance--enforcement/air/decorative-paints/
https://www.epa.ie/our-services/compliance--enforcement/air/decorative-paints/
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11.3.4 Taraif Chothaithe Isteach Fuinnimh In-athnuaite (TCIFI) 

Tacaíonn na scéimeanna TCIFI le forbairt an leictreachais in-athnuaite in Éirinn. Ceapadh 

na scéimeanna chun cinnteacht a thabhairt do ghineadóirí an leictreachais in-athnuaite trí 

íosphraghas a chur ar fáil dóibh le haghaidh gach aonad leictreachais a onnmhairítear chuig 

an eangach thar thréimhse 15 bliana. Dearadh na scéimeanna TCIFI le haghaidh forbairt 

giniúint an leictreachais in-athnuaite a spreagadh chun tacú le hÉirinn a cuid spriocanna 

maidir leis an bhfuinnimh in-athnuaite a mbaint amach. Tá sé maoinithe ag Oibleagáid 

Seirbhíse Poiblí (OSP) as a n-íocann gach tomhaltóir an leictreachais. Cuireann na foinsí in-

athnuaite neamh-dhó mar chumhacht gaoithe agus gréine le spriocanna na haeráide agus 

an aeir ghlain araon. Tá na scéimeanna seo agus na gníomhaíochtaí tacaíochta ag cabhrú 

leis an aistriú céimseach atá ar shiúl ó chineálacha giniúint na cumhachta níos truaillithe 

(m.sh. giniúint guail agus móna); le sciaranna níos airde d’fhuinneamh in-athnuaite a 

chumasú mar aon leis an nginiúint gás-adhainte.  

11.3.5 Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (STLI) 

Tá sé mar aidhm ag an scéim STLI ná cur chun cinn a dhéanamh maidir leis an leictreachas 

a ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite. Tá an scéim nua leagtha amach i gcomhthéacs an Phlean 

Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus Pacáiste an Fhuinnimh Ghlain de chuid an Aontais 

Eorpaigh (PFGE), go háirithe an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite agus forbairt Phlean 

Náisiúnta an Fhuinnimh agus Aeráide de chuid na hÉireann. Beidh an STLI ar 

chomhsheasmh le Pacáiste Fuinnimh Ghlan an AE agus le Treoirlínte an AE maidir le 

Státchabhair do Chaomhnú an Comhshaoil agus an Fhuinnimh 2014-2020. Beidh an STLI 

ag brath ar bhrú na iomaíochta chun uaillmhianta an fhuinnimh in-athnuaite a bhaint amach 

ag an gcostas is ísle is féidir do chustaiméirí an leictreachais agus éagsúlacht na 

teicneolaíochta chomh maith le rannpháirtíocht shuntasach an phobail á seachadadh ag an 

am céanna. Baineann an STLI le suíomhanna ar an mórthír agus amach ón gcósta (STLIF) 

araon. 
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12  - Rialáil agus Forfheidhmiú 

Teastaíonn iarracht chomhbheartaithe ar fud an phobail, ceannaireacht láidir agus 

comhoibriú leanúnach ar fud an Rialtais lena chinntiú go leanann cáilíocht an aeir ag 

feabhsú in Éirinn.  

Is ar Ranna an Rialtais agus ar ghníomhaireachtaí eile atá an fhreagracht na beartais agus 

na bearta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a theastaíonn chun na torthaí a bhaint amach 

do roinnt de na príomhearnálacha, ach sí an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

atá freagrach as a chinntiú go gcuirfear cúrsaí cáilíochta an aeir san áireamh nuair a bhíonn 

gach beartas náisiúnta á cheapadh. Ní féidir a leithéid a bhaint amach ach mar thoradh ar 

fheabhsú an chomhordaithe, an chomhoibrithe agus an fhaireacháin agus ar mhaoirseacht 

mhéadaithe ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. 

Tá dul chun cinn suntasach déanta sa réimse seo le comhoibriú agus idirghníomhú 

méadaithe idir na Ranna maidir le forbairt na mbeartas agus na straitéisí nua. Ina theannta 

sin, faoin gCód an Chaiteachais Phoiblí, ceanglaítear ar thionscadail meastachán a chur ar 

fáil ar a gcuid tionchar ar ÁC2.5, NOx, SOx agus COSNManna bunaithe ar chostais an 

dochair atá leagtha amach sa Treoir um CPS.  

12.1 Seachadadh Straitéis an Aeir Ghlain 

Sé príomh-uaillmhian Straitéis an Aeir Ghlain ná an seachadadh a spreagadh le haghaidh 

athrú saol an phobail a bhaint amach. Léirítear é seo i bpríomhaidhmeanna na Straitéise, 

siad sin:  

• A chinntiú go dtugtar aghaidh go tráthúil ar phríomhcheisteanna truailliú an aeir; 

• Na ceisteanna a mbaineann leis an aeir glan a chur isteach i bhforbairt an bheartais 

ar fud an Rialtais; 

• Bonn na fianaise a mhéadú chun cabhrú le truailliú an aeir a thuiscint agus aghaidh a 

thabhairt air; 

• An rialúchán a fheabhsú agus éifeachtúlacht an fhorfheidhmithe a mhéadú, agus 

• Feasacht ar thábhacht an aeir ghlain a chur chun cinn agus a hardú. 

Déanfar athbhreithniú rialta ar na gníomhartha agus ar na moltaí a bunaíodh ar fud na 

Straitéise chun á gcur i bhfeidhm, mar aon le tuarascálacha bliantúla an fhardail agus na 

réamh-mheastachán agus le torthaí an chláir mhonatóireachta ar cháilíocht an aeir 

chomhthimpeallaigh, chun an dul chun cinn a mheasúnú agus chun a chinneadh an bhfuil 

gá le gníomhartha nua.  

https://assets.gov.ie/43554/70a378231f1540b0a09a0560dc9dd26f.pdf


 

74 

 

12.2 Athbhreithniú ar an Straitéis 

Cáipéis bheo a bheidh sa Straitéis seo, faoi réir athbhreithnithe agus uasdátaithe, chun 

forbairtí leanúnacha an bheartais, rannpháirtíocht agus aiseolas na ngeallsealbhóirí, an 

taighde atá ag teacht chun cinn agus an fhianaise is déanaí a léiriú. 

Críochnófar an chéad athbhreithniú agus an tuarascáil ar an dul chun cinn sa bhliain 2023, 

tar éis fhoilsiú an chéad TFF eile agus i gcomhar le hullmhú an chéad Phlean Náisiúnta um 

Rialú ar Thruailliú an Aeir eile de chuid na hÉireann.  

12.3 Rialachas an Dúshláin 

12.3.1 Grúpa Forfheidhmiú Straitéiseach an Aeir Ghlain 

Ionas go mbainfear uaillmhian na Straitéise seo amach chomh maith leis tairbhí an 

chomhshaoil agus na sláinte a mbaineann léi, ba cheart go mbunófar struchtúr cuí an 

rialachais. 

Mar atá luaite thuas, déanfar monatóireacht ar an Straitéis seo ar bhonn leanúnach agus 

déanfar á huasdátú ar bhonn bliantúil. Cinnteoidh a leithéid go bhfanfaidh an Straitéis ina 

cáipéis bheo, agus gníomhaíochtaí nua, atá bunaithe ar ghréasán feabhsaithe na 

monatóireachta agus ar atn aighde leanúnach, á gcur léi mar is cuí..  

Bunófar an Grúpa um Fhorfheidhmiú Straitéiseach an Aeir Ghlan a ndéanfaidh gach roinn 

rialtais agus gach comhlacht poiblí a bheith freagrach as na gníomhartha a chur i gcrích a 

chinnteoidh na laghduithe ar thruailliú an aeir. Beidh an Grúpa faoi chathaoirleacht Ard-

Rúnaí Cúnta na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Cuirfear tuarascáil bhliantúil 

ar dhul chun cinn faoi bhráid an Choiste Comh-Aireachta agus faoi bhráid na Comh-

Aireachta, agus foilseofar í ina dhiaidh sin. Pléifidh agus athbhreithneoidh an Grúpa an dul 

chun cinn maidir leis na feabhsúcháin ar cháilíocht an aeir a bhaint amach agus na 

gníomhartha a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun déileáil leis na saincheisteanna a 

d'fhéadfadh a bheith ag teacht chun cinn.  

Beidh an Roinn fós i dteagmháil le gach Roinn Rialtais agus le gach comhlacht poiblí 

ábhartha eile agus tabharfaidh sí cuireadh dóibh tuarascáil a chur ar fáil ar bhonn bliantúil ar 

a gcuid gníomhartha chun tacú le cáilíocht an aeir. Bunófar creat tuairiscithe agus teimpléad 

sa bhliain 2022 agus cuirfear na chéad tuarascálacha faoi bhráid na Roinne sa bhliain 2023.  

I bhfianaise na sineirgí a mbaineann leis an aeráid agus leis na bearta comhlántacha a 

theastaíonn chun uaillmhian an aeir ghlain agus na haeráide a bhaint amach, leanfar den 
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straitéis seo a ailíniú leis an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide d’fhonn á chur ar 

bhonn reachtúil freisin chun tacú le rialachas na mbearta atá molta.  

12.4 Rialáil 

Tá truailliú an aeir á rialú ag an reachtaíocht phríomha faoin Acht um Thruailliú Aeir 1987. 

Rinneadh roinnt leasuithe ar an Acht thar na blianta chun a chinntiú go raibh sé oiriúnach 

don fheidhm agus gur féidir leis tacú leis na riachtanais a mbaineann le forfheidhmiú 

cháilíocht an aeir.  

Ina theannta sin, tá reachtaíocht an AE maidir le cáilíocht an aeir trasuite i reachtaíocht na 

hÉireann trí roinnt ionstraimí reachtúla agus tá reachtaíocht thánaisteach eile ceangailte leo 

seo chun na caighdeáin a shocrú, chun an mhonatóireacht, an tomhas, an tuairisciú agus an 

phleanáil chuí a chinntiú thar raon réimsí cháilíocht an aeir. 

Is léir go bhfuil gá anois le hAcht um Aer Glan nua chun a chinntiú go bhfuil an reachtaíocht 

oiriúnach don fheidhm agus sinne ag cur lenár n-uaillmhian sa réimse seo.  

Mar sin, déanfar athbhreithniú ar an Acht um Thruailliú Aeir agus ar gach reachtaíocht lena 

bhaineann maidir le cáilíocht an aeir sa bhliain atá romhainn chun a chinntiú gur féidir linn 

leanúint ar aghaidh ag cur an chreata reachtaíochta is cuimsithí ar fáil d'fhonn dul i ngleic le 

truailliú an aeir agus d'fhonn sláinte na ndaoine a chosaint.  

Tá meitheal oibre bunaithe cheana féin faoi choimirce líonra LCFCÉ de chuid an GCC le 

haghaidh forálacha forfheidhmiú an Achta 1987 (arna leasú) a scrúdú, agus ceaptar go 

gcuirfidh sí a tuarascáil agus a cuid moltaí ar fáil sna míonna amach romhainn. Ina dhiaidh 

sin, cuirfear grúpa níos leithne, le páirtíocht geallsealbhóirí uile na rialála, i bhfeidhm sa 

bhliain 2022 chun athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an Acht agus chun moltaí a 

dhéanamh maidir le leasú ar bith na reachtaíochta a theastaíonn lena chinntiú go bhfuil an 

creat is láidre is féidir i bhfeidhm. 

12.5 Forfheidhmiú 

Baineann tábhacht ar leith le forfheidhmiú éifeachtach na reachtaíochta um cháilíocht an 

aeir chun truailliú aeir a laghdú, agus go háirithe chun dul i ngleic le príomhfhoinsí na n-

astuithe is measa an ÁC2.5. Faoi réir reachtaíochta reatha um Thruailliú Aeir, siad na 

húdaráis áitiúla agus an GCC na príomhghníomhairí atá freagrach as gníomhaíochtaí an 

cheadúnaithe agus an fhorfheidhmithe. 



 

76 

 

12.5.1 Ról an GCC 

Tá an GCC freagrach as reachtaíocht an chomhshaoil a chur i bhfeidhm thar raon leathan 

gníomhaíochtaí, lena n-áirítear cáilíocht an aeir, chun comhlíontacht riachtanais an 

chomhshaoil a chinntiú. Tríd an gceadúnú agus an bhforfheidhmihú araon, rialaíonn sí na 

gníomhaíochtaí lena chinntiú nach n-eiseofar an méad astaíochtaí truaillithe a chuirfeadh 

sláinte na ndaoine i mbaol nó a ndéanfadh dochar don chomhshaol. 

Tábla 8: Obair an GCC 

Ceadúnú agus Ceadú Forfheidhmiú 

• Astuithe Tionsclaíochta 

• Rialú Comhtháite ar Thruailliú 

• Dramhaíl 

• Ionaid Dócháin Meánmhéide 

• Málathóirí Guail agus Soláthraithe 
Breosla Ar Leith 

• Diantalmhaíocht 

• Mórionaid Stórála an Pheitril 

• Údaráis Áitiúla 

• Áiseanna Ceadúnaithe 

• Ceimiceáin agus Substaintí Rialaithe 

Tá ról maoirseachta ag an GCC freisin i leith gníomhaíochtaí cosanta comhshaol na n-

údarás áitiúil, trí Líonra Feidhmíocht Forfheidhmiú an Chomhshaoil. Déanann na húdaráis 

áitiúla a gcuid pleananna forfheidhmithe a fhorbairt gach bliain le haghaidh na n-acmhainní 

atá ar fáil a leithdháileadh ar na háiteanna is mó a bhfuil gá leo, agus cuirtear sonraí ar na 

gníomhaíochtaí sin faoi bhráid an GCC. Ansin cuireann an GCC tuarascáil bhliantúil ar fáil 

maidir le feidhmíocht gach Údarás Áitiúil i leith a leithéid 

Cabhraíonn an caidreamh idir an GCC agus na húdaráis áitiúla le treochtaí a bhunú i 

ngníomhaíochtaí an fhorfheidhmithe, cuidíonn sé le tosaíochtaí na bliana a shocrú, agus 

cuireann sé faisnéis ar fáil don Rialtas chun cinntí níos eolasaí a dhéanamh maidir le 

forfheidhmiú na n-údarás áitiúil i leith an comhshaoil. Tacaíonn an Líonra um Chomhlíonadh 

agus Fhorfheidhmiú Comhshaoil na hÉireann (LCFCÉ ) lena leithéid, áit a n-oibríonn an 

GCC agus na húdaráis áitiúla le chéile chun dea-chleachtas agus saineolas a ghabháil 

d’fhonn acmhainní comhchoiteanna a fhorbairt chun cur chuige comhsheasmhach agus níos 

éifeachtaí a chomhordú i leith fhorfheidhmiú reachtaíocht an chomhshaoil in Éirinn.  

12.5.2 Ról na n-Údarás Áitiúil  

Tá ról rí-thábhachtacha ag na húdaráis áitiúla maidir le déileáil leis na gearáin a mbaineann 

le cáilíocht an aeir agus maidir le comhlíontacht na reachtaíochta ag an leibhéal áitiúil a 

chinntiú. Tá cumhachtaí ar leith ag na húdaráis áitiúla chun aghaidh a thabhairt ar astuithe 

truailleán an aeir lena n-áirítear forfheidhmiú na reachtaíochta maidir leis na rialacháin um 

https://www.epa.ie/our-services/licensing/
https://www.epa.ie/our-services/compliance--enforcement/
https://www.epa.ie/publications/compliance--enforcement/public-authorities/2016-2018-local-authority-environmental-enforcement-performance-indicators.php
https://www.epa.ie/our-services/compliance--enforcement/support-and-supervision-of-local-councils/niece-network/
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bhreosla soladach, na rialacháin um phéinteanna maisiúla agus um thuaslagóirí agus na 

rialacháin um an ngal peitriliam.  

12.6 An Forfheidhmiú á Neartú 

Déanann an EPA athbhreithniú ar fheidhmíocht na n-údarás áitiúil maidir le reachtaíocht an 

chomhshaoil a fhorfheidhmiú agus, ina athbhreithniú ar an mbliain 2020, leagtar béim ar an 

ngá atá le forfheidhmiú méadaithe ar cháilíocht an aeir – go háirithe maidir leis an 

bhforfheidhmiú i leith an ‘ghuail toiteach’. Luaigh an tuarascáil roinnt moltaí le haghaidh 

breithnithe. 

Ba é rátáil na feidhmíochta náisiúnta iomlána de chuid an GCC maidir le forfheidhmú 

cháilíocht an aeir ná ‘Faoi Bhun na Sprice’, mar a bhí sé gach bliain ó 2015. Leanann na 

tuarascálacha seo aird a tharraingt ar neamhréir leanúnach ah fhorfheidhmithe  ar fud na 

tíre, ina bhfuil roinnt údarás áitiúil ag cur na gcigireachtaí pleanáilte i gcrích agus rátaí an-

íseal an chríochnaithe ag cuid eile acu. 

12.6.1 Struchtúr Nua an Fhorfheidhmithe 

Mar chuid den Chlár don Rialtas, tá gealltanas maidir le cur chuige nua a fhorbairt i leith 

cháilíocht an aeir a fhorfheidhmiú i gcomhar le hEarnáil na nÚdarás Áitiúil chun an 

forfheidhmiú a fheabhsú.  

Geallann an Roinn go n-oibreoidh sí le hearnáil na nÚdarás Áitiúil chun a chinntiú go 

gcuirfear acmhainní ar leith i bhfeidhm chun an comhordú, an saineolas agus an chomhairle 

a chur ar fáil chun tacú le cur i bhfeidhm éifeachtach comhsheasmhach na reachtaíochta um 

cháilíocht aeir ar fud na tíre. Cinnteoidh an próiseas seo comhsheasmhacht níos fearr sa 

chur chuige i dtéarmaí cuspóirí, cinntí, gníomhartha, agus torthaí deiridh an chomhshaoil, 

chomh maith le gníomhaíochtaí forfheidhmithe comhordaithe a éascú le húdaráis eile ar nós 

An Garda Síochána agus na gCoimisinéirí Ioncaim.   

Tá múnlaí réigiúnacha an fhorfheidhmithe  bunaithe cheana féin i réimsí eile. Bhí tionchar 

an-dearfach acu, go háirithe i réimse na dramhaíola ina bhfuil Údaráis Ceannais 

Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola (UCRFDanna) i bhfeidhm le roinnt blianta 

anuas, agus tá torthaí feabhsaithe tar éis teacht as an gcomhchur chuige seo. . 

Táimid ag obair leis an gCumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA) agus le 

saineolaithe cáilíochta aeir na nÚdarás Áitiúil le haghaidh córas láidir tacaíocht an 

fhorfheidhmithe um cháilíocht an aeir  a bhunú d'fhonn comhsheasmhachta agus 

comhordaithe níos fearr a thabhairt chun dul i ngleic le dúshláin an fhorfheidhmithe is 

práinní.  
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Ba cheart go n-éascódh na tacaíochtaí sin comhordú gníomhaíochtaí an fhorfhiedhmithe um 

cháilíocht an aeir, na tosaíochtaí a leagan síos, forfheidhmiú na gcomhchuspóirí a leagan 

síos maidir le cáilíocht an aeir, forfheidhmiú comhsheasmhach reachtaíocht an aeir a 

chinntiú ar fud na tíre, agus pearsanra na n-údarás áitiúil á fhágáil mar chéadfhreagróirí ar 

an talamh ar sháruithe ar leith na rialachán. Tá a leithéid beartaithe ionas go n-éascófar an t-

athrú ón bhforfheidhmiú atá bunaithe ar phróisis agus ar fhorfheidhmiú na rialachán ar leith 

ina n-aonar, go dtí próiseas a dhíríonn an iarracht is treise ar saincheisteanna forfheidhmiú 

cáilíocht an aeir is tábhachtaí agus chun gníomh tapa, comhréireach agus éifeachtach a 

dhéanamh. 

12.6.2 Forfheidhmiú Ilghníomhaireachta 

Aithnítear an forfheidhmiú ilghníomhaireachta mar uirlis éifeachtach maidir le forfheidhmiú 

an chomhshaoil. Comhlíonann sé riachtanas idirghníomhaireachta atá ag dul i méid ó na 

húdaráis forfheidhmithe éagsúla, chun cur chuige cothrománach a chuimsiú thar 

fhorfheidhmiú an dlí. Éascaíonn a leithéid meithleacha tuilleadh oibríochtaí 

ilghníomhaireachta faoi stiúir an Gharda Síochána, comhroinnt na faisnéise agus an 

fhorbairt um chur chuige níos straitéisí i leith coireacht an chomhshaoil. Feidhmíonn siad 

freisin chun feabhas a chur ar chaidrimh idirghníomhaireachta agus ar roinnt an eolais agus 

tagann tuilleadh imscrúduithe faisnéis-threoraithe astu a bhfeabhsaíonn éifeachtúlacht an 

fhorfheidhmithe atá dírithe ar ghníomhaíocht amhrasta neamhúdaraithe. 

Tá úsáid an-mhaith á baint cheana féin as oibríochtaí ilghníomhaireachta atá á gcur i 

bhfeidhm i bhforfheidhmiú rialacháin na dramhaíola ar an leibhéal réigiúnach, ag a bhfuil 

struchtúir náisiúnta ag tabhairt tacaíocht dóibh. Tá a leithéid cur chuige comhordaithe ag 

teastáil anois chun cosc a chur ar dhíolachán an breosla ar ard-leibhéal sulfair a 

allmhairítear ó lasmuigh den Stát agus díolachán leanúnach na mbhreoslaí srianta sna 

Criosanna Íseal-dheataigh reath; agus le haghaidh comhlíontacht na rialachán a cinntiú sna 

blianta atá le teacht. 

I bhfianaise na nasc idir dó na mbreoslaí soladacha agus na héifeachtaí a mbaineann le 

truailliú an aeir ar an tsláinte, chomh maith leis an bhféidearthacht go ndéanfaí saobhadh ar 

an margadh do ghnóthais a chloíonn go cuí leis na rialacháin, tá gá le breis iniúchtaí agus 

forfheidhmithe ilghníomhaireachta, lena n-áirítear úsáid na bhfógraí íocaíochta seasta, agus 

déanfar a leithéid a seachadadh. 

Bainfear a leithéid amach trí na sineirgí a uasmhéadú leis na gréasáin atá ann cheana féin 

agus trí struchtúir na tacaíochta a fhorbairt do na tacaíochtaí réigiúnacha nua. Bunófar 

Coiste Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiú Cáilíocht an Aeir le ballraíocht ó Ranna Rialtais 
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eile chomh maith leis na gníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí, lena n-áirítear An Garda 

Síochána. Cruthóidh sé sin líonra de na comhlachtaí rialála a mbeidh nasc acu le 

gníomhaíocht mhídhleathach sa réimse seo a cosc agus cuirfidh sé an earnáil in ann 

freagairt don bhagairt a bhaineann lena leithéid gníomhaíochta le bearta chomhordaithe 

agus straitéiseach. Freastalóidh sé freisin chun tosaíochtaí an fhorfheidhmithe a leagan síos 

agus éascóidh sé úsáid mhéadaithe a baint as oibríochtaí ilghníomhaireachta ar an leibhéal 

áitiúil. 

12.6.3 Ag tacú le tuilleadh tástálacha agus seiceál na 

comhlíontachta 

Príomhghné maidir le feabhsú an fhorfheidhmithe is ea córas dúchasach cuí a fhorbairt le 

haghaidh na tástála agus na comhlíontachta. Baineann tábhacht ar leith lena leithéid agus 

caighdeáin nua á dtabhairt isteach maidir leis na breoslaí soladacha. 

Níl aon seirbhís saotharlainne oiriúnach bunaithe in Éirinn faoi láthair chun comhlíontacht 

rialacháin na mbreoslaí soladacha atá ann faoi láthair a seiceáil agus caithfidh na hÚdaráis 

Áitiúla úsáid a bhaint as saotharlanna atá bunaithe sa RA. Tabharfar aghaidh ar an gceist 

seo trí imscrúduithe breise chun an cur chuige is fearr a chinneadh maidir le bunú ionad 

tástála in Éirinn.  
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Bonn na Fianaise  
á Neartú 
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13  Bonn na Fianaise á Neartú 

Ionas go dtabharfar tacaíocht d'fhorbairt an bheartais sna blianta atá le teacht, beidh sé 

ríthábhachtach leanúint ar aghaidh ag cinntiú go bhfoghlaimímid ón meastóireachtaí ar na 

cláir reatha, go mbainfimid tuilleadh eolais as gabháil agus anailísiú níos fearr na sonraí 

agus go bhfoghlaimímid ón dea-chleachtas agus ón taighde atá ann cheana féin. 

13.1 Monatóireacht, Samhaltú agus Réamhaisnéisiú 

Baineann tábhacht mhór le rochtain a fháil ar fhaisnéis áitiúil, cothrom le dáta ar cháilíocht 

an aeir chun cur ar chumas an phobail cinntí eolasacha a dhéanamh agus chun eolas níos 

fearr a chur ar an mbeartas náisiúnta agus réigiúnach. Teastaíonn córas samhaltaithe agus 

réamhaisnéise ar ardchaighdeáin freisin chun ligean na saincheisteanna a aithint de réir mar 

a thagann siad chun cinn. 

Mar chuid dá ról mar an t-údarás inniúil ainmnithe in Éirinn, rinne an GCC gréasán náisiúnta 

na monatóireachta ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh a leathnú faoin gClár 

Monatóireachta um Cháilíocht Aeir Chomhthimpeallaigh (CMCAC). Tá a leithéid 

gníomhaíochta ar siúl ón mbliain 2017 agus tógadh ar an trí cholún thíos í: 

• Líonra náisiúnta monatóireachta méadaithe go mór a chuireann faisnéis fíor-ama 

feabhsaithe ar fáil don phobal; 

• Cumas samhaltaithe agus réamhaisnéise ionas go mbeadh réamhaisnéis leanúnach 

ar cháilíocht an aeir ar fáil don phobal, agus 

• Tuilleadh tuisceana agus rannpháirtíochta ag an bpobal sna saincheisteanna a 

mbaineann le cáilíocht an aeir a spreagadh. 

Rinneadh uasghrádú suntasach ar an CMCAC le blianta beaga anuas agus tá líonra na 

stáisiún méadaithe anois ó 29 go 97 (faoi mhí Eanáir na bliana 2022), agus an líon na 

stáisiún ag dul i dtreo 110 san iomlán faoi dheireadh thiar thall. Bailíonn gach stáisiún na 

sonraí a mbaineann le cáilíocht an aeir maidir le raon na dtruailleán d’fhonn an fhaisnéis a 

chur ar fáil don phobal agus d'fhonn measúnaithe a dhéanamh i gcoinne luachanna 

teorantach dlíthiúil na hEorpa agus i gcoinne treoirluachanna an EDS. 

Le blianta fada anuas, dhírigh Éire ar na tomhais ó stáisiúin na monatóireachta le haghaidh 

cáilíocht an aeir a mheas. Ach tá sé níos soiléire anois, áfach, go bhfuil gá níos mó le 

tuilleadh faisnéise ar chaighdeán áitiúil an aeir a chur ar fáil ar fud na hÉireann, lena n-

áirítear ag na láithreacha siúd nach bhfuil aon stáisiún monatóireachta acu.  
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Cuirfear leis an bhfaisnéis a faightear ón monatóireacht le cumas samhaltaithe agus 

réamhaisnéise nuafhorbartha, agus sé a bheidh mar aidhm acu ná réamhaisnéis leanúnach 

ar cháilíocht an aeir a chur ar fáil don phobal. 

Déanfar athbhreithniú mar sin ar an CMCAC sa bhliain 2022 chun na roghanna is oiriúnaí le 

haghaidh an t-seachadta amach anseo a sainaithint.  

Tá tionscadal nua de chuid an AE arna mhaoiniú ag LIFE ar a dtugtar LIFE Emerald ag cur 

le hobair an chláir freisin. Cuireadh tús le LIFE Emerald i mí Eanáir na bliana 2021 agus 

beidh sé i bhfeidhm suas go dtí mí Meitheamh na bliana 2024, agus atá ag fáil tacaíochta 

maoinithe freisin ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC). 

I measc na rudaí siúd a ndéanfaidh an tionscadail a sheachadadh, tá:  

• Córas réamhaisnéise náisiúnta trí lá; 

• Léarscáileanna Nowcast a gcuireann meastacháin ar cháilíocht an aeir ar fud na tíre idir 
pointí na monatóireachta; 

• Léarscáileanna na mbonnlínte stairiúla a mbaineann go náisiúnta agus leis na cathracha; 

• Deais bainistíocht cáilíocht an aeir a fhorbairt chun cáilíocht an aeir a thuar agus a 
mheasúnú; 

• Staidéar spáisléirithe ar Líonra Monatóireachta na hÉireann, agus 

• Rochtain ar shonraí samhaltaithe in aghaidh na huaire chun an fheidhmíocht a fhíorú go 
neamhspleách chun críocha fíorú an bheartais de chuid an AE.  

13.1.1 Monatóireacht ar Éiceachórais 

Cuireann Treoir TUAN (2016/2284) an dualgas ar na Ballstáit go mbeadh an faireachán ar 

dhroch-thionchair thruailliú an aeir ar an éiceachórais bunaithe ar ghréasán de shuímh atá 

ionadaíoch dá gcuid gnáthóga fionnuisce, nádúrtha agus leathnádúrtha agus cineálacha dá 

gcuid éiceachóras foraoiseachta, ó chur chuige éifeachtach na gcostas agus ón gcur chuige 

riosca-bhunaithe. Cé go bhfuil roinnt gníomhaíochtaí luatha tugtha chun críche chun líonra 

monatóireachta a leagan amach in Éirinn, tabharfar faoi obair bhreise chun an líonra agus 

éilimh na monatóireachta a bhaineann leis a bhfeabhsú a thuilleadh. 

Leanfaidh RCAC ar aghaidh ag obair leis na geallsealbhóirí lena chinntiú go mbaintear leas 

as an gcumas samhaltaithe agus monatóireachta ar fud an stáit chun bonn na fianaise a 

chur ar fáil a theastaíonn chun feabhas a chur ar cheapadh an bheartais sa réimse seo.  

13.2 Taighde  

Tá pobal bríomhar taighde an chomhshaoil ag Éirinn lena n-áirítear ionaid atá aitheanta go 

hidirnáisiúnta do thaighde an atmaisféir. Tá 17 dtionscadal taighde nua a bhaineann le 

réimse an aeir maoinithe ag an GCC amháin ón mbliain 2016 i leith, lena ngabhann 
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gealltanas de €3.3 milliún. I measc na maoinitheoirí suntasacha eile sa réimse seo tá an 

ÚIFÉ, Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ), An Chomhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ) 

agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM). 

Ar cheann de na torthaí is tábhachtaí a bhaineann le haon taighde a dhéantar is ea a 

chinntiú go gcuirtear na torthaí agus na moltaí in iúl do na geallsealbhóirí chomh fairsing 

agus is féidir, agus go háirithe do dhéantóirí an bheartais ábhartha, lena chinntiú go bhfuil 

forbairt an bheartais bunaithe ar an bhfianaise is déanaí. 

Chun a leithéid a bhaint amach, bunóidh an Roinn Fóram Taighde an Aeir Ghlain a 

thabharfaidh le chéile na taighdeoirí, lucht déanta an beartais agus na geallsealbhóirí eile 

chun a gcuid faisnéise agus a gcuid torthaí a roinnt agus chun bearnaí an eolais agus 

tosaíochtaí na taighde amach anseo a phlé. 

Déanfaidh an grúpa seo:  

• Comhoibriú leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 

agus Eolaíochta chun an tábhacht a bhaineann leis an taighde ar cháilíocht an aeir a 

thabhairt chun suntais agus, go háirithe, an taighde a chuireann bonn na fianaise ar 

fáil le haghaidh beartas eolach a dhéanamh; 

• Oibriú le comhpháirtithe an rialtais, maoinitheoirí na taighde agus gníomhaireachtaí an 

fhiontair le haghaidh deiseanna a aithint chun tuilleadh comhoibrithe agus 

rannpháirtíochta a chothú idir lucht déanta an beartais agus na taighdeoirí, agus chun 

feasacht a mhéadú ar tacaíochtaí na taighde agus na nuálaíochta atá ar fáil laistigh 

den Stát agus den AE; 

• Féachaint lena chinntiú go dtugtar aghaidh ar thosaíochtaí na taighde a mbaineann le 

cáilíocht an aeir i straitéisí na taighde agus i gcleachtaí tosaíochta na gcomhlachtaí 

éagsúla um mhaoiniú na taighde; agus 

• Naisc níos láidre a thógáil idir an RCAC agus ionaid na taighde a bhfaigheann maoiniú 

poiblí. 
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Rannpháirtíocht an Phobail 
agus Feasacht ar Oiriúnú 
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15  Rannpháirtíocht an Phobail agus Feasacht ar 

Oiriúnú 

Tá tionchar ag úsáid an fhuinnimh sna tithe agus sna gnóthaí, i roghanna an iompair, i 

mbaint úsáide as an talamh agus i gcleachtais na feirmeoireachta ar an Aer Glan. Ní 

bhainfear cuspóir na Straitéise seo amach ach amháin trí thacaíocht an phobail agus trí 

tuilleadh saoránach agus geallsealbhóirí ag glacadh páirte ann. Sé an aidhm ná oibriú leis 

an bpobal i gcoitinne agus i dtreo sprice feabhsú na tuisceanna, cumasú an ghnímh a 

chumasú agus tacú leis an athrú. 

Cé go bhfuil líonra monatóireachta ar cáilíocht an aeir comhthimpeallaighh den scoth ag 

Éirinn anois, le sonraí fíor-ama ar fáil ar líne, ní féidir a chuid éifeachtúlachta agus a chuid 

acmhainneachta a bhaint amach ach amháin má tá an pobal i gcoitinne níos feasaí agus 

níos eolaí ar conas rochtain agus léirmhíniú a fháil ar na sonra.  

Ar an gcaoi chéanna, ní bhainfidh na bearta chun aistriú go modhanna téimh baile is lú 

truaillithe nó chun roghanna iompair éagsúla a spreagadh an rath is airde amach ach má 

fhaightear an dóthain tacaíochta ón bpobal mar thoradh ar fheasacht mhéadaithe, ar 

thuiscint fheabhsaithe agus ar iompraíocht dhearfach a gcur chun cinn.  

Ní mór na tairbhí a mbaineann leis an aer glan agus na bearta atá á nglacadh chun á bhaint 

amach a chur in iúl go soiléir do gach geallsealbhóirr, ón bpobal go dtí na ENRanna agus 

comhlachtaí eile an Stáit . Caithfear plean cumarsáide éifeachtach agus cuimsitheach a chur 

i bhfeidhm chun na haidhmeanna seo a bhaint amach. 

Cuireann an clár Saoránach na hEolaíochta an chonair ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo pairt a 

ghlacadh i monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus dul i ngleic leis na 

saincheisteanna níos fairsinge maidir le cáilíocht an aeir chun tuiscint níos fearr a fháil ar 

cháilíocht áitiúil a gcuid aeir agus ar an tionchar a bhíonn ag a gcuid gníomhartha. Tá a 

leithéid oibre sa réimse seo obair sa réimse seo á tacú faoi láthair ag ceann de trí cholúin 

den Chlár Mhonatóireachta ar Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh a fheidhmíonn the 

Globe Programme (Clár na Cruinne) agus  Aer Glan le Chéile. 

Saoránach na hEolaíochta tríd an tionscadal GLOBE 

Tá obair an chláir Saoránach na hEolaíochta, atá dírithe ar thosaíocht an aeir ghlain, curtha i 

bhfeidhm ag an GLOBE programme (Clár na Cruinne) i bpáirt le An Taisce a thosaigh sa 

bhliain 2017 le feachtais an Earraigh agus an Fhómhair gach bliain. Go dtí seo, tá an oiliúint 

an GLOBE críochnaithe ag 64 mhúinteoir agus ghlac siad páirt ghníomhach sa chlár lena 

https://www.epa.ie/take-action/in-the-community/citizen-science/clean-air-projects/#d.en.84492
https://www.epa.ie/take-action/in-the-community/citizen-science/clean-air-projects/#d.en.84492
https://www.epa.ie/take-action/in-the-community/citizen-science/clean-air-projects/
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gcuid mac léinn. Tá os cionn 3,000 breathnú uaslódáilte ar shuíomh Gréasáin an GLOBE ag 

mic léinn Éireannacha agus tá múinteoirí agus mic léinn an GLOBE tar éis a gcuid taithí ar 

shonraí cháilíocht an aeir a bhailiú agus a anailísiú a roinnt ag imeachtaí náisiúnta agus 

idirnáisiúnta chomh maith. Ghlac 103 scoil páirt i bhfeachtas Earrach na bliana 2021. 

 

Aer Glan le Chéile   

Tá an GCC agus An Taisce ag obair i gcomhpháirtíocht leis an tionscadal seo a 

sheachadadh. Sé cuspóir foriomlán an tionscadail ná monatóireacht na dé-ocsaíd nítrigine 

ar mhórscála atá bunaithe ar an saoránach a chur ar fáil ionas go méadófar feasacht an 

phobail ar cháilíocht an aeir agus a rannpháirtíocht ann. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal 

freisin athrú beartais a chur i bhfeidhm agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn 

ag an monatóireacht ag an saoránach ar cháilíocht an aeir ar athrú iompair. Rinneadh clár 

píolótach Aer Glan le Chéile i mBaile Átha Cliath, rinneadh an príomhthionscadal i mBaile 

Átha Cliath i bhFómhar na bliana 2021 agus ceaptar go gcuirfear tionscadal eile i gcrích i 

gCorcaigh sa bhliain 2022.   

Tá roinnt tionscadal eolaíochta na saoránach eile ar siúl faoi láthair ar fud na tíre maidir le 

cáilíocht an aeir. Déanfaidh an Roinn breithniú agus measúnú ar fhéidearthacht oibriú níos 

dlúithe leis na tionscadail seo d’fhonn eolaíocht na saoránach a chur isteach iontu agus a 

chumhachtú sa taighde agus sna foilseacháin a mbaineann leo. 

Chomh maith leis sin, tá roinnt tionscnamh eile a fhaigheann tacaíocht ón RCAC a théann i 

dteagmháil le daoine ar fud an stáit, ar nós clár na Scoileanna Glasa agus an Comhrá 

Náisiúnta ar Ghníomhú ar son na hAeráide, agus scrúdóimid conas is fearr á bhfeabhsú 

agus á bhforbairt chun tuilleadh béime a dhíriú ar chúrsaí an aeir ghlain. 

Taispeánfar na tionscnaimh seo agus tionscnaimh eile ag ócáid de chuid Lá Idirnáisiúnta an 

Aeir Ghlain le haghaidh na Spéartha Gorma a cheiliúrtar gach mí Meán Fómhair. 

15.1 Cumarsáid 

Tá gá le straitéis náisiúnta na cumarsáide um cháilíocht an aeir chun feasacht an phobail a 

ardú ag gach leibhéal (an duine ar leith, an pnobail agus an ghnó) go bhfuil tionchar mór ag 

an aer glan tábhachtach ar an tsláinte, ar an táirgiúlacht, ar an ngeilleagar agus ar an 

gcomhshaol. 

Tabharfaidh an Roinn aghaidh ar a leithéid trí Ghrúpa Straitéise Náisiúnta um Chumarsáid 

an Aeir Ghlain a bhunú a roghnófar ó raon na ngeallsealbhóirí. Oibreoidh an grúpa i 

https://www.un.org/en/observances/clean-air-day
https://www.un.org/en/observances/clean-air-day
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gcomhar leis an nGrúpa Forfheidhmithe Straitéiseach agus leis an bhFóram Taighde ar 

Chaighdeán an Aeir chomh maith.  

Bunóidh an grúpa raon gníomhaíochtaí a nglacfar sa bhliain atá romhainn, lena n-áirítear: 

• Feachtais spriocdhírithe na feasachta ar cháilíocht an aeir ; 

• Tacú le feachtais na feasachta arna n-oibriú ag na húdaráis áitiúla; 

• Feasacht ar cháilíocht an aeir a chur chun cinn sna scoileanna; 

• Tuilleadh faisnéise a chur ar fáil ar líne ar na roghanna is féidir le daoine a dhéanamh 

chun cabhrú le feabhas a chur ar cháilíocht an aeir; 

• Treoir agus faisnéis a chur ar fáil ar phríomhcheisteanna cáilíocht an aeir; 

• Imeachtaí na feasachta áitiúla a éascú; 

• Oibriú leis na saineolaithe um athrú iompair chun an teachtaireacht a fheabhsú, agus 

• Tionscnaimh feasachta idirnáisiúnta á n-úsáid, mar Lá Idirnáisiúnta an Aeir Ghlain le 

haghaidh na Spéartha Gorma de chuid na NA, chun teachtaireachtaí agus feasacht ar 

cháilíocht an aeir a chur chun cinn.  

San fhadtéarma, cuirfidh an grúpa seo eolas ar fáil d’fhorbairt feachtas chumarsáide 

leanúnach agus inbhuanaithe, bunaithe ar shamplaí an dea-chleachtais agus ag uasmhéadú 

na sineirgí le tionscnaimh seanbhunaithe feasacht an comhshaoil eile. 

Déanfaimid óstáil freisin ar an gcéad Chomhdháil an Aeir Ghlain débhliantúil sa bhliain 2023 

a thabharfaidh cuireadh do chainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta na príomhcheisteanna a 

mbaineann le cáilíocht an aeir a phlé. 

15.2 Teagmháil agus Comhairliúchán 

Mar chuid de ghealltanas an Rialtais do theagmháil leis an bpobal a fheabhsú, tá an Roinn 

ag iarraidh próiseas rannpháirtíochta níos nuálaí, níos dearfaí agus níos leanúnaí a éascú le 

earnáil ENR an chomhshaoil agus leis an bpobal i gcoitinne ar cheisteanna cáilíocht an aeir. 

Leanfaimid leis na comhchomhairlí caighdeánacha aonuaire a reáchtáil ar fhorbairt na 

bpleananna agus na gclár a eascraíonn as cur i bhfeidhm Straitéis seo an Aeir Ghlain. 

Féachfaimid freisin le fóraim chomhairliúcháin níos nuaí agus níos cuimsithí a fhorbairt ar na 

phríomhcheisteanna a mbaineann le cáilíocht an aeir. 

Mar chéad chéim, beidh an Roinn ag cur Fóram an Aeir Ghlain le chéile, ina mbeidh na 

príomh-gheallsealbhóirí ag glacadh páirte, a thiocfaidh le chéile dhá uair sa bhliain d'fhonn 

na bpríomhcheisteanna a mbaineann leis an aer a phlé. Chun a leithéid a dhéanamh, 

ullmhófar páipéar gairid na gceisteanna le haghaidh comhairliúcháin sa bhliain 2022 a  
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