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Trácht Deiridh 
 

Fuair an tAire aighneacht agus shínigh sé an cinneadh - 25 Eanáir 2023 

 

Gníomh atá ag teastáil 
 

Cinneadh an Aire maidir leis an Scagadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí agus maidir le síniú an Ráitis um Scagadh le haghaidh 

Cinneadh Measúnachta Iomchuí, má cheadaítear é. 

 

Achoimre fheidhmeach 
 

Achoimre Fheidhmeach 
 
 
 

Tá ESB Wind Development Ltd ag iarraidh ceadúnas urthrá chun tabhairt faoi imscrúduithe láithreáin chun bonn eolais a chur faoi 

innealtóireacht agus dearadh feirme gaoithe amach ó chósta chontaetha Chorcaí agus Phort Láirge. 
 

Mar chuid de mheasúnacht an iarratais seo, ní mór don Aire cinneadh Scagadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí a dhéanamh 

de réir Ailt 6(3) de Threoir an AE um Ghnáthóga (Treoir 92/43/CEE) agus de réir Rialacháin 42(1) de Chomhphobail Eorpacha 

(Rialachán um Éin agus um Ghnáthóga 2011 arna leasú (Na Rialacháin). 
 

Tar éis an t-eolais ábhartha go léir a athbhreithniú, rinneadh moladh go nglacann an tAire leis an Scagadh do Thuarascáil MC agus go 

dtagtar ar an Scagadh seo a leanas do chinneadh: 
 

De réir Rialachán 42(6) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 IR 477 arna leasú, tá cinneadh 

déanta ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tar éis a scagtha go bhfuil gá le Measúnacht Iomchuí toisc gur dócha 

go mór go mbeidh tionchar suntasach ag an tionscadal, ina aonar nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, ar aon láithreán 

Eorpach. Ní féidir an riosca go mbeadh éifeachtaí suntasacha dóchúla ar láithreáin Eorpacha a eisiamh ar bhonn fianaise oibiachtúil. Tá 

an cinneadh seo bunaithe ar shuíomh, ar scála, ar mhéid agus ar fhad na forbartha beartaithe, lena n-áirítear oibreacha sealadacha, agus 

níor cuireadh san áireamh bearta atá beartaithe chun éifeachtaí suntasacha ar láithreáin Eorpacha a sheachaint nó a laghdú. 
 
 

Mioneolas 
 

Forbhreathnú 
 

Is é ESB Wind Development Limited, fochuideachta faoi lánúinéireacht ESB, a dhéanann an t-iarratas seo ar cheadúnas urthrá. Tá sé 

beartaithe ag ESB feirmeacha gaoithe amach ón gcósta a fhorbairt timpeall chósta na hÉireann chun tacú le spriocanna náisiúnta agus 

Eorpacha maidir le giniúint leictreachais in-athnuaite agus dícharbónú ár sochaí. 
 

Tá an tionscadal ‘Celtic Offshore Wind’ comhdhéanta de dhá thionscadal, is iad sin Celtic One Offshore Wind, tionscadal dúshraithe 

feistithe, agus Celtic Two Offshore Wind, tionscadal dúshraithe ar snámh. Tá Celtic Offshore Wind suite ó dheas de Chontae Chorcaí 

agus siar ó dheas de Chontae Phort Láirge, agus tá Celtic One Offshore Wind timpeall 7.5km ón gcósta.



Tá limistéar cuardaigh iomlán Celtic One Offshore Wind suite laistigh den teorainn 12 mhuirmhíle (nm). Is é limistéar cuardaigh 

dorchla na gcáblaí easpórtála an t-aon ghné de Celtic Two Offshore Wind atá suite laistigh den teorainn 12nm agus limistéar 

cuardaigh na sraithe tuirbíní suite lastall de. Chun críche an iarratais seo ar Cheadúnas Urthrá, áirítear i limistéar an Iarratais Celtic One 

Offshore Wind agus an chonair chábla easpórtála do Celtic Two Offshore Wind. 
 

Ní bhaineann an t-iarratas seo ar Cheadúnas Urthrá ach le hoibreacha Imscrúdaithe Láithreáin (IR) atá beartaithe. Is oibreacha 

sealadacha agus gearrthéarmacha iad seo. 
 

Beidh an tionscadal deiridh, na feirmeacha gaoithe, faoi réir iarratais ar thoiliú iomlán in am trátha agus tá sé lasmuigh de raon 

feidhme an iarratais seo. Tá an chéim thosaigh seo sa phróiseas forbartha foriomlán dírithe ar oibreacha IR a dhéanamh chun bonn 

eolais a chur faoi mheasúnuithe féidearthachta leanúnacha d’fhorbairtí, dearadh foriomlán na bhfeirmeacha gaoithe agus chun bonn 

eolais a chur faoi chomhlánú Thuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (TMTT) agus Ráiteas Tionchair Natura (RTN) le bheith 

in éineacht le haon iarratas ar thoiliú tionscadail amach anseo amháin. Tabharfar aghaidh ar thionchair na gcéimeanna tógála agus 

oibriúcháin aon fheirm ghaoithe bheartaithe le TMTT agus le RTN a bheidh in éineacht le haon iarratas ar thoiliú amach anseo. 
 

Tugtar faoi deara go síneann an limistéar staidéir tionscadail do for Celtic Two Offshore Wind thar an teorainn urthrá 12nm. Má agus 

nuair a bhíonn gá le ceadanna breise le haghaidh oibreacha imscrúdaithe don limistéar thar an teorainn 12nm agus go bhfuil próiseas i 

bhfeidhm chun iarratais a éascú, lorgófar iad sin. 
 

Measúnacht Chomhshaoil 
 

Mar chuid den mheasúnacht ar an iarratas seo ar cheadúnas urthrá, rinne Comhairleoir Mara na Roinne (Comhshaol) scagadh le 

haghaidh Measúnacht Iomchuí (Scagadh céim 1 agus 2) ar an dóchúlacht go mbeadh tionchar suntasach ag an iarratas ar Cheadúnas 

um Imscrúdú Suímh Urthrá ar láithreáin Eorpacha. 
 

Scrúdaigh Comhairleoir Mara na Roinne na doiciméid iarratais a chuir ESB Wind Development Limited isteach agus chuir siad 

bonn eolais faoin Scagadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí. Is iad seo ná: 
 

l Foirm Iarratais (Cluaisín 04) 

l Léarscáil Ceadúnais Urthrá (Cluaisín 05) 

l Sceideal na nGníomhaíochtaí arna n-Ullmhú ag an Iarratasóir (Cluaisín 06) 

l Ráiteas NMPF (Cluaisín 07) 

l SISAA (Cluaisín 08) 

l Ráiteas Tionchair Natura (Cluaisín 09) 
 

Tá láithreán gréasáin do Fhógraí Urthrá na Roinne, ina bhfuil an Fhoirm Iarratais agus an Léarscáil ar fáil faoi láthair ag 

https://www.gov.ie/en/foreshore -notice/b14d6-esb-celtic- offshore-wind-site-investigations- off-waterford -and-cork 

 
 

Scagadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí 
 

Chríochnaigh Comhairleoir Mara na Roinne (Comhshaol) an Scagadh (Cluaisín 03) le haghaidh Tuarascáil Mheasúnachta Iomchuí ar an 

30 Samhain 2022. Ba é tátal an Scagtha nach féidir le héifeachtaí suntasacha dóchúla mar thoradh ar an tionscadal seo, ar bhonn 

aonair nó i gcomhcheangal le pleananna agus tionscadail eile ar chuspóirí caomhnaithe na láithreán Eorpach a chur as an áireamh 

agus go bhfuil gá le Measúnacht Iomchuí mar sin. 
 

Tá moladh déanta go nglacfadh an tAire leis an Scagadh le haghaidh Tuarascáil Mheasúnachta Iomchuí agus go dtiocfadh sé chuig 

an Scagadh le haghaidh Cinneadh Measúnachta Iomchuí. 
 

I gcomhréir le hAirteagal 6(3) de Threoir an AE maidir le Gnáthóga (Treoir 92/43/CEE) agus Rialachán 42(1) de Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 arna leasú (‘Na Rialacháin’), tá Scagadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí 

(MI) déanta ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, chun measúnú, i bhfianaise an eolais eolaíoch is fearr agus na 

gcuspóirí caomhnaithe a bhaineann le láithreáin Eorpacha ábhartha, an mbeadh tionchar suntasach ag na Suirbhéanna Imscrúdaithe 

Suímh amach ó chósta Chontae Chorcaí agus Phort Láirge ina aonar nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile ar aon 

láithreán Eorpach. 
 

I gcomhréir le Rialachán 42(6) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 IR 477 arna leasú, tá 

cinneadh déanta ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tar éis scagadh a léiríonn go bhfuil gá le Measúnacht 

Iomchuí mar gur dócha go mbeidh tionchar suntasach ag an tionscadal, ar bhonn aonair nó i gcomhcheangal le pleananna nó 

tionscadail eile, ar shláine láithreán Eorpach, i bhfianaise chuspóirí caomhnaithe na láithreán sin. Ní féidir an riosca go mbeadh



éifeachtaí suntasacha dóchúla ar láithreáin Eorpacha a eisiamh ar bhonn fianaise oibiachtúil. Tá an cinneadh seo bunaithe ar láithreán, 

scála, fairsinge agus fad na n-imscrúduithe láithreán atá beartaithe, agus níor cuireadh san áireamh na bearta atá beartaithe chun 

éifeachtaí suntasacha ar láithreáin Eorpacha a sheachaint nó a laghdú. 
 

Tá cóip de gach ábhar a chuir bonn eolais faoin Scagadh don Mheasúnú Iomchuí ar fáil sna cluaisíní thuas 
 
 
 

Is i gCluaisín 01 a fhaightear Scagadh ar Chinneadh le haghaidh Measúnacht Iomchuí ráiteas, a d'ullmhaigh Comhairleoir Mara 

na Roinne (Comhshaol), le Cinneadh agus Síniú na hAire. 
 

I gCluaisín 02 tá Tuarascáil Chéim Scagtha Timpeallachta Chomhairleora Mara, arna hullmhú ag Comhairleoir Mara na Roinne 

(Comhshaol). 
 

I gCluaisín 03 tá Scagadh le haghaidh Tuarascáil Mheasúnachta Iomchuí, arna hullmhú ag Comhairleoir Mara na Roinne (Comhshaol) 
 

Curtha isteach chun go ndéanfaí cinneadh air agus é 

a shíniú. 

 

Aighneachtaí bainteach leis 

 

Níl aon aighneachtaí bainteach leis. 

 

Sonraí Úsáideora 
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ADHMHÁIL LÉITE: 

 

 (Tithíocht) 

(Tithíocht) 

 (Tithíocht) 

(Tithíocht) 

Nina Murray (Tithíocht) 

Cathal O'Miochain (Tithíocht) 

Niamh Redmond (Tithíocht) 

 


