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Tá aitheantas tugtha de sa 
Chlár Rialtais - ‘Ár dTodhchaí 
Comhroinnte’ - gur corr cinniúnach 
i stair na tíre seo againne atá ann 
faoi láthair.  Tá na dúshláin gan 
fasach atá le tabhairt faoi láthair 
mar gheall ar phaindéim COVID-19 
tar éis brú a chur ar an gcreatlach 

sóisialta agus eacnamaíoch ar bhealaí nach mbeifeá 
in ann a shamhlú fiú cúpla mí ó shin.  Agus muid ag 
leanúint ar aghaidh agus cúl tugtha againn don tréimhse 
a bhfuiltear ag súil leis gurb é an tréimhse is measa den 
phaindéaim agus aghaidh tugtha againn ar an atógáil, 
gur tasc práinneach é, seachas ar an gcosaint, ní féidir 
linn dearmad a dhéanamh go bhfuilimid ag déileáil le 
géarchéim aeráide agus éigeandáil bithéagsúlachta fós 
féin.  Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar aghaidh leis 
na tionscnaimh agus na beartais a chuirimid i bhfeidhm, 
ní amháin ar na dúshláin láithreacha a bhaineann leis 
an téarnamh tar éis COVID-19, ach ar na bagairtí 
comhshaoil fadtéarmacha chomh maith.  Deis a chaillfí a 
bheadh i gceist dá dtarlódh a leithéid, deis nach mbeidh 
againn arís go deo, b’fhéidir, teipeadh a mbeadh sé 
deacair do na glúine atá fós le teacht é a thuiscint nó 
maithiúnas a dhéanamh orainn mar gheall air.

Is tasc ollmhór atá i gceist leis, ach fós féin is tasc é a 
bhfuil rún daingean againn é a chur i gcrích, toisc nach 
féidir an timpeallacht shláintiúil agus cáilíocht na beatha 
atá tuillte ag ár saoránaigh a chur i gcrích ach amháin le 
téarnamh atá glas.  Ní féidir na cineálacha post a mbeidh 
éileamh orthu i ndomhan dícharbónúcháin a chinntiú 
ach amháin le téarnamh atá inbhuanaithe.  Ar ndóigh, 
nílimid inár n-aonar ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin 
seo nó ag iarraidh teacht ar réitigh.  Sa Réiteach Glas 
don Eoraip, tá treochlár leagtha amach don aistriú 
go geilleagar nua, ina n-aistrítear dúshláin aeráide 
agus comhshaoil ionas go ndéantar iad a iompú ina 
ndeiseanna.  Tá an ciorclacht i gcroílár an Réitigh Ghlas, 
agus tá sé mar aidhm aici cuidiú lena mianta comhshaoil 
a chomhlíonadh, agus ní amháin sin, ach a chinntiú go 
gcoinnítear acmhainní laistigh den gheilleagar áitiúil 
chomh fada agus is féidir.  Is am tráthúil é, mar sin, 
a bheith don ‘Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola le 
hAghaidh Geilleagar Ciorclach’ a bheith seolta.  
Mar a thugtar le fios san ainm, níl an ‘Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar 
Ciorclach’ teoranta don bhainistíocht dramhaíola, agus 
tugtar aghaidh ann ar an gcaoi a mbreathnaímid ar 
acmhainní ar bhonn níos leithne, ag gabháil agus ag 
uasmhéadú luach na n-ábhar a d’fhéadfaí a scriosadh 
san am atá thart.  Is é príomhchuspóir an Phlean 

Gníomhaíochta seo, dá bhrí sin, an béim a tharraingt ar 
ais suas saolré an táirge, chun fágáil réidh den dramhaíl 
dhochrach agus den dhearadh dochrach, saolré na 
dtáirgí agus na n-earraí a úsáidimid a leathnú agus an 
iarracht a dheánamh gan an dramhaíl a bheith ann ar 
chor ar bith, ar an gcéad dul síos - ar aon dul leis an 
gcoincheap maidir le todhchaí gan aon dramhaíl ar bith. 

Sa phlean, aithnítear deiseanna chun prionsabail an 
gheilleagair chiorclaigh a chur i bhfeidhm thar raon 
réimsí éagsúla leithéidí an bia, a ngineann 1.3 milliún 
tonna dramhaíola in aghaidh na bliana, nó Deireadh 
Saoil na Dramhaíola agus Fotháirgí, áit ar féidir le 
feabhsuithe sa réimeas rialála ábhar a atreorú ón 
dramhaíl go dtí an athúsáid áisiúil.  Tugtar lánéifeacht 
leis do go leor de na gealltanais atá tugtha sa Chlár 
Rialtais freisin, lena n-áirítear scéim taiscthe agus 
tabhairt arais a thabhairt isteach le haghaidh buidéil 
phlaisteacha, agus bearta a ghlacadh chun tacú le 
forbairt na hacmhainne cóireála dúchasaí, ag tacú leis an 
téarnamh eacnamaíoch náisiúnta.  Tá bearta á dtabhairt 
isteach againn chun déileáil le hearraí plaisteacha 
aonúsáide, a chuireann go mór leis an truailliú san 
éiceachóras againn agus inár dtimpeallacht mhuirí.  
Aithnítear sa phlean freisin an tábhacht a bhaineann 
leis an éicea-dhearadh agus leis an dearadh cliste chun 
an dramhaíl a chosc trí tháirgí a sheachadadh atá níos 
inúsáidte chun comhpháirteanna comhpháirteacha 
a athchúrsáil nó a athúsáid, agus tiomnaíonn sé don 
nuálaíocht a spreagadh sa réimse tábhachtach seo.  

Agus na céimeanna seo á nglacadh againn anois, tá 
deiseanna curtha ar fáil againn chun poist a chruthú i 
réimsí nua nuálacha, agus ag an am cheanna céanna 
tá ár lorg carbóin á laghdú againn agus táimid ag fáil 
cúnamh chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach. Ní 
amháin go léiríonn an ‘Plean Gníomhaíochta Dramhaíola 
do Gheilleagar Ciorclach’ leibhéal na huaillmhéine 
ar fud na hEorpa i réimsí an gheilleagair dramhaíola 
agus ciorclach ach tugann sé deis dúinn a bheith inár 
gceannairí san AE agus go hidirnáisiúnta maidir leis an 
ciorclacht a dhaingniú go deimhin ar fud ár sochaí agus 
ár ngeilleagair.  

Cuideoidh sé cinnte a dhéanamh de go gcomhlíonfaimid 
ár spriocanna dlí, agus ní amháin sin, ach go bhfuilimid 
ag athrú an tír seo, Éire, ionas go mbeidh sí in ann leas 
iomlán a bhaint as an ngeilleagar nua atá ag teacht chun 
cinn freisin.  Is céim í ar turas nua dúinn i dtreo todhchaí 
a bheidh níos gile agus níos inbhuanaithe, agus táim ag 
tnúth go mór leis na bhearta uaillmhianacha iomadúla a 
fheiceáil agus iad curtha i gcrích.  

Réamhrá leis an Aire Eamon Ryan
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Go traidisiúnta, ba ghnách go raibh an beartas 
dramhaíola dírithe ar an gcaoi a gcaithimid leis an 
dramhaíl a tháirgimid agus ar conas an chothromaíocht 
cheart a bhaint amach idir an athchúrsáil, an 
aisghabháil agus an diúscairt dramhaíola. Tá dul 
chun cinn suntasach déanta in Éirinn le fiche bhliain 
anuas faoin tslí a bhfuil ár bhfeidhmíocht curtha suas 
ordlathas na dramhaíola agus cúl tugtha againn ar an 
diúscairt mar an príomhrogha cóireála lena nglacaimid. 
In 2005, fuarthas i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa 
nach raibh ag éirí linn in Éirinn riachtanais na Creat-
Treorach Dramhaíola a chomhlíonadh “go ginearálta 
agus go leanúnach araon”, táimid go huile is go hiomlán 
comhlíontach, é sin agus táimid ar an mbealach chun ár 
gcuid spriocanna dramhaíola AE go léir a bhaint amach. 

Mar sin féin, ní féidir leis an mbeartas dramhaíola 
a thuilleadh a bheith dírithe ar conas an dramhaíl a 
tháirgimid a chóireáil, bunaithe ar shamhail líneach nó 
ar shamhail ‘take-make-waste’ nach féidir leanúint ar 
aghaidh leis go deo. Caithfidh an bhéim atá curtha sa 
bheartas againn a bheith níos leithne, a bhreathnú ar 
dtús ar an gcaoi a ndéanfaimid ábhair agus acmhainní 
a ídiú, conas a dhéanaimid dearadh ar na táirgí a 
úsáideann teaghlaigh agus gnóthais, conas a choiscimid 
giniúint na dramhaíola agus ídiú acmhainní agus conas 

a dhéanaimid saol táirgiúil na n-earraí agus na dtáirgí 
uile sa sochaí agus sa gheilleagar againn a síneadh 
amach. 

Is é sin le rá nach mór dúinn aistriú go 
geilleagar ciorclach. 
Tríd an dearcadh níos iomlánaíoch a bheith glactha 
againn, ligfear dúinn díriú ar thionchair na bpatrún 
tomhaltais atá againn seachas ar an nginiúint 
dramhaíola amháin. Ar an leibhéal domhanda, cuireann 
an tsamhail tomhaltais líneach le eastóscadh méadaithe 
acmhainní nádúrtha agus an diúscairt dramhaíola go 
mór le caillteanas gnáthóige agus bithéagsúlachta, 
agus cuireann sé leis an téamh domhanda freisin. De 
réir na tuarascála ar bhearna ciorclach 2020, tá méadú 
tagtha ar an tomhaltas ábhair suas ó 26.7 billiún 
tonna in 1970 go dtí 92 billiún tonna in 2017. Tá an 
t-eastóscadh acmhainní, gur cuirtear chun cailliúint an 
cuid is mó de, ar phríomhspreagadh an chaillteanais 
gnáthóige domhanda agus an dífhoraoisithe.

Tagann leathchuid d’astaíochtaí iomlána gáis cheaptha 
teasa (GHG) agus breis is 90% den chaillteanas 
bithéagsúlachta agus den strus uisce ón eastóscadh 
agus próiseáil acmhainní.  De réir na Náisiúin 
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Foinse: NWPP Annual Report 2019

Fíor 1:  An geilleagar ciorclach

Raw materials - Amhábhair
Design - An Dearadh
Production, Manufacturing - An Táirgeadh, 
An Déantúsaíocht
Distribution - An Dáileadh
Consumption, Use, Reuse, Repair - An Tomhaltas, 
An Úsáid, An Athúsáid, An Deisiú
Collection - An Bailiúchán
Recycling - An Athchúrsáil
Residual Waste - An Dramhaíl iarmharach
Circular economy - An Geilleagar ciorclach
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Aontaithe, dá mba tír í dramhaíl bhia, bheadh sí ar 
an tríú tír is measa maidir le gáis cheaptha teasa ar 
domhan, taobh thiar den tSín agus na Stáit Aontaithe 
agus sin an méid. 

Faoi 2050, beidh trí phláinéad leithéidí an domhail ag 
teastáil uainn chun freastal ar ár n-éilimh ar acmhainní 
sa chás go leantar ar aghaidh sa tslí a bhfuilimid.  
Leis an aistriú go geilleagar ciorclach, tugtar an deis 
todhchaí malartach inbhuanaithe a bheith againn, 
agus is céim bhunúsach é i dtreo spriocanna aeráide 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe (SDGanna) a bhaint amach. Teastaíonn 
claochlú a tarlú ar an mbealach a úsáidimid earraí 
agus a ndéanaimid iad a tháirgeadh chun spriocanna 
aeráide a bhaint amach. Níltear chun na laghduithe 
ar astaíochtaí a theastaíonn uainn a bhaint amach má 
glactar le samhail tomhaltais líneach ar aon dul leis 
an ‘gnó mar is gnách’. Measann Fondúireacht Ellen 
MacArthur nach féidir le hiarrachtaí gníomhaithe 
ar son na haeráide atá dírithe ar aistriú ó bhreoslaí 

iontaise i dtreo fuinneamh in-athnuaite agus arna 
bhforlíonadh le bearta éifeachtúlachta fuinnimh 
aghaidh a thabhairt ach ar 55% d’astaíochtaí. 

Tagann an 45% eile as rudaí a dhéantús. Dá bhrí sin, tá 
ról lárnach le himirt againn agus iarracht a dhéanamh 
níos lú ‘stuif’ a dhéantús, ag baint úsáid as  níos lú 
acmhainní - is é sin croílár an gheilleagair chiorclaigh - 
mar chuid den ghníomhú ar son na haeráide.     

Tá Éire lántiomanta don aistriú go 
geilleagar ciorclach.
Tá ról suntasach ag straitéisí an AE chun geilleagar na 
hEorpa a bhrú níos mó i dtreo samhail níos ciorclaí a 
chur i gcrích sa ‘Réiteach Glas don Eoraip’ ag críochnú 
leis an 2ú Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach a seoladh i Márta 2020. 

Aithnítear i bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach 2020 ‘Le haghaidh Eoraip níos glaine agus 
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níos iomaíche’ ón gCoimisiún Eorpach an gá atá leis 
an aistriú seo go geilleagar príomhshrutha iomlán a 
luathú.  Glactar le cur chuige iltoiseach ann maidir leis 
na dúshláin iomadúla atá i gceist:

• Creat nua beartais táirgí inbhuanaithe a 
ghiarálfaidh an t-athrú tríd an dearadh, leis 
an gcumhacht ceannaigh agus le straitéis 
thionsclaíoch nua.

• Tá 7 bpríomhshlabhra luacha táirge sainaitheanta 
ann: earraí leictreonacha agus TFC; cadhnraí agus 
feithiclí; an pacáistiú; plaistigh; teicstílí; ábhair 
tógála agus foirgníochta; agus an bia, uisce agus 
cothaithigh.

• Tá 6 phríomhbhearta maidir leis an dramhaíl 
molta ann, lena n-áirítear spriocanna laghdaithe 
dramhaíola; bailiúcháin a chomhchuibhiú; bearta 
maidir le substaintí is ábhair imní iad; níos mó 
critéar Deireadh Saoil Dramhaíola ar fud an AE a 
aimsiú; rialacha loingsithe a athbhreithniú.

• Idirghabhálacha straitéiseacha ar fud scileanna, 
beartas sóisialta, trasdul díreach, gníomhaithe 
ar son na haeráide, an státchabhair agus faoina 
bheith ag obair ar an mbonn domhanda.

Ar an mbonn intíre, mar gheall ar Threoracha 
Dramhaíola athbhreithnithe an AE a bheith trasuíte i 
mbliana (2020), daingneofar na gealltanais dhlíthiúla 
nua a comhaontaíodh in 2018 maidir leis an athchúrsáil 
agus an líonadh talún do 2025 agus do 2030 isteach i 
ngeilleagar agus i sochaí na hÉireann.  

Cé go soláthraíonn an iarracht chun na spriocanna a 
bhaint amach pointe tosaigh le haghaidh na hathruithe 
níos doimhne atá ag teastáil, tá níos mó á éileamh 
uainn fiú sula mbeidh na spriocanna seo i bhfeidhm. Tá 
ról le himirt ag gach uile earnáil, ag gach teaghlach, ag 
gach gnólacht agus eagraíocht ar fud na hÉireann chun 
an aistriú go geilleagar ciorclach a chur i bhfeidhm. 
Tríd an fheasacht mhéadaithe, cinntí tomhaltais 
níos eolasaí agus an ceannach isteach i ndáil leis an 
gcomhfhreagracht, is féidir le hÉirinn a bheith chun 
tosaigh san aistriú go geilleagar ciorclach chun tairbhí 
comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha a bhaint 
amach. 

Is plean atá dírithe ar an ngníomhaíocht atá sa ‘Phlean 

Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach’ 
seo lena gcuirfear Éire ar thús cadhnaíochta i ndáil 
le hiarrachtaí an AE. Is treochlár é d’Éirinn chun 
na deiseanna a bhaineann le bheith ina geilleagar 
ciorclach a thapú sna deich mbliana atá amach 
romhainn. Is toradh é ar an rannpháirtíocht fhairsing 
phoiblí agus gheallsealbhóirí trí rannpháirtíocht earnála 
in 2019, comhairliúchán foirmiúil poiblí in 2020 agus 
obair Ghrúpa Comhairleach um Dhramhaíl trasearnála 
(ballraíocht agus sonraí in Aguisín 1). 

Is iad na cuspóirí uileghabhálacha sa phlean 
gníomhaíochta seo ná: 

• an bhéim a aistriú ón diúscairt agus ón gcóireáil 
dramhaíola chun a chinntiú go bhfanfaidh ábhair 
agus táirgí in úsáid tháirgiúil ar feadh tréimhse níos 
faide agus ar an gcaoi sin go ndéanfar an dramhaíl 
a chosc agus tacófar leis an athúsáid trí chreat 
beartais a bheith ann lena ndíspreagtar an cur amú 
acmhainní agus lena dtugtar deiseanna ar fáil as 
dul leis an gciorclán;

• cuntasacht a chur ar tháirgeoirí a dhéanann earraí 
indiúscartha le haghaidh brabúis a mhonarú agus 
a dhíol ó thaobh an chomhshaoil de as na táirgí a 
chuireann siad ar an margadh;

• a chinntiú go dtacaíonn na bearta le samhlacha 
eacnamaíocha inbhuanaithe (trí thacú le húsáid 
ábhair athchúrsáilte in ionad ábhair úrnua, mar 
shampla);

• leas a bhaint as an tionchar atá ag na hearnálacha 
uile, an earnáil dheonach, T&F, táirgeoirí / 
déantóirí, comhlachtaí rialála, agus an tsochaí 
chathartha ina measc;

• tacú le socruithe institiúideacha soiléire láidre don 
earnáil dramhaíola, lena n-áirítear trí ról neartaithe 
a bheith ag na húdaráis áitiúla.   

 
Is féidir cuid de na bearta sa doiciméad seo a chur i 
bhfeidhm láithreach bonn. Teastaíonn athrú reachtach 
nó institiúideach ó roinnt eile díobh. Tabharfar isteach 
Bille um Bainistiú Dramhaíola (Geilleagar Ciorclach) 
nua chun an bonn riachtanach a chur leis na bearta 
ábhartha. Beidh obair an Ghrúpa Comhairleach 
Dramhaíola trasearnála a chuidigh leis an bplean seo 
a fhorbairt anois ag díriú ar tacaíocht a thabhairt lena 
chur i bhfeidhm.
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Geilleagar Ciorclach

Tá an téarma geilleagar ciorclach seanbhunaithe 
i measc líonraí agus pobail atá gaolmhar leis an 
gcosc agus laghdú dramhaíola. Ní thuigeann an 
pobal i gcoitinne é chomh maith sin, áfach.  Agus an 
feasacht ar an brú atá curtha againn ar ár n-acmhainní 
comhshaoil ag dul i méad, tá an coincheap ag 
leathadh amach anois ar fud earnálacha ar nós na 
déantúsaíochta, na talmhaíochta, na bainistíochta 
uisce agus iompair, gan ach cúpla cinn díobh a 
ainmniú.  Is féidir leis an ngeilleagar ciorclach cur le 
roinnt Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe de chuid 
na Náisiún Aontaithe (SDGanna), mar shampla SDG 
7 (Fuinneamh Inacmhainne agus Glan), SDG 8 (Obair 
mhaith agus Fás Eacnamaíoch), SDG 9 (Tionscal, 
Nuálaíocht agus Bonneagar), SDG 11 (Cathracha 
agus Pobail Inbhuanaithe), SDG 12 (Tomhaltas agus 
Táirgeadh Freagrach), SDG 13 (Gníomhú ar son na 
hAeráide), SDG 14 (Fiadhúlra Muirí), agus SDG 15 
(Fiadhúlra Talún).

I ngeilleagar ciorclach, déantar úsáid dramhaíola 
agus acmhainní a íoslaghdú; coimeádtar luach táirgí 
agus ábhar chomh fada agus is féidir leis an dea-
dhearadh, an mharthanacht agus an deisiú; agus nuair 
a bhíonn deireadh a shaoil bainte amach ag táirge, 
úsáidtear a chodanna arís agus arís eile chun táirgí 
úsáideacha breise a chruthú. Is minic a bhíonn rath ar 
an ngeilleagar ciorclach laistigh de shamlaí gnó éagsúla 
- scéimeanna roinnte le haghaidh uirlisí, rothair agus 
gluaisteán; socruithe léasaithe d’fhearais tí, rothair; 
an deisiú agus an t-ath-mhonarú.  Rogha malartach 
atá i gceist leis in ionad an ghnáth-gheilleagair línigh 
ina mbainimid méideanna móra acmhainní nádúrtha 
amach chun rudaí a dhéanamh nach bhfuiltear in ann 
iad a úsáid ach uair amháin sula gcaitear amach iad.  

I mbarr a mhaitheasa, más i ngeilleagar ciorclach a 
bheimid ag marachtáil, beimid in ann rochtain níos 
fearr a fháil ar rudaí atá dea-dheartha agus ar féidir  
iad a roinnt, a athúsáid, a dheisiú agus a athdhéanamh; 
agus nuair a choinnímid an déantúsaíocht agus an 
t-ath-mhonarú chomh áitiúil agus is féidir cuirimid 
an tionchar is lú agus is féidir ar cháilíocht ár gcuid 
uisce, aeir, ithrigh agus sláinte agus muid ag cur poist 
agus seirbhísí áitiúla ar fáil.  Le blianta beaga anuas 
tá an luach atá i gceist le slabhraí soláthair níos giorra 

agus níos áitiúla chun freastal ar ár riachtanais feicthe 
againn de réir mar a nochtar leochaileacht na slabhraí 
soláthair domhanda.

Is fada an lá ónar tugadh tús áite do chosc dramhaíola 
i mbeartas bainistíochta dramhaíola na hÉireann agus 
ba é sin an pointe tosaigh don smaointeoireacht ar 
an ngeilleagar ciorclach.  Ó bhí 2004 ann, tá ár gClár 
Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl arna bhainistiú ag 
an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 
chun tosaigh i bhforbairt beart agus tionscnamh a 
chothaigh éabhlóid an bheartais agus an chleachtais i 
dtreo gheilleagair chiorclaigh.  Tá an áit ina bhfuilimid 
anois ar an turas sin léirithe sa chlár reatha.  Léiríonn 
an taithí atá againn ar an mbonn náisiúnta go bhfuil 
deis agus acmhainn againn chun dul leis an ngeilleagar 
ciorclach.  Tá sé léirithe sna luathghluaisteoirí mar 
an Rediscovery Center, Recreate Ireland agus Dublin 
Bikes an méid is féidir a dhéanamh agus is údar 
spreagtha iad do thionscadail eile. Tá tionscnaimh atá 
déanta le déanaí, mar shampla Circuléire, ardán don 
déantúsaíocht chiorclach, ag cur leis an fheasacht atá 
ag fás ar fud na hearnála tionsclaíche chun glacadh leis 
an athrú atá le teacht. 

Na Dúshláin  
Is é an cuspóir atá againn ná geilleagar ciorclach a 
bheith againn a laghdaíonn an tionchar carbóin a 
bhíonn againn agus a chosnaíonn ár n-acmhainní 
nádúrtha, ár gcomhshaol agus ár sláinte. Tacaíonn 
geilleagar ciorclach den sórt sin le deiseanna, 
poist agus oiliúint fiontraíochta inmharthana agus 
inbhuanaithe. Úsáidtear uirlisí an gheilleagair nua-
aimseartha ar bhealach nua ann - ag baint leasa as 
an acmhainneacht atá san fhuinnimh in-athnuaite, sa 
dearadh in-athnuaite agus an sa gheilleagar digiteach 
chun luach a chruthú agus a athchruthú.  Níl aon 
chreat ama sonrach ann chun é seo a bhaint amach 
seachas é a dhéanamh a luaithe is gur féidir - mar atá 
leagtha amach thuas, tá na patrúin tomhaltais líneacha 
dhomhanda reatha contúirteach neamh-inbhuanaithe.  

Chuige sin, tá treoracha luachmhara leagtha amach 
sna Pleananna Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach 2015 agus 2020 leis an gCoimisiún Eorpach 
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i dtreo an athraithe bríche.  De réir mar a thagann 
na hathbhreithnithe reachtacha a comhaontaíodh in 
2018 i bhfeidhm in Éirinn, láithreach bonn, caithfimid 
cur leis an iarracht atá déanta againn arís chun dul 
i mbun tograí nua a fógraíodh i mí an Mhárta 2020.  
aChun an uaillmhian seo a chomhlíonadh, molann an 
Coimisiún Eorpach nach mór don AE dlús a chur leis an 
aistriú go samhail fáis athghiniúna lena gcuirtear leis 
an gcomhshaol níos mó ná má a aisbhaintear agus a 
dhéanann dul chun cinn i dtreo tomhaltas acmhainní a 
choinneáil laistigh de theorainneacha an domhain féin, 
agus a dhéanann iarracht an lorg tomhaltais a laghdú 
agus a ráta ciorclach i leith úsáid ábhar a dhúbailt sa 
tréimhse deich mbliana atá amach romhainn. Tá ról 
soiléir ag an mbeartas náisiúnta dramhaíola chun na 
huaillmhianta sin a bhaint amach.

Sa 2ú Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach, 
moltar na bearta ag seo a leanas a bhaineann leis an 
dramhaíl go sonrach:

• Spriocanna laghdaithe dramhaíola do shruthanna 
ar leith agus bearta eile maidir leis an dramhaíl a 
chosc 

• Samhail comhchuibhithe  a chur i bhfeidhm ar fud 
an AE faoin dramhaíl scartha a bhailiú agus faoin 
lipéadú chun an bailiúchán scartha a éascú 

• Modheolaíochtaí chun an méid substaintí is údar 
imní atá in ábhair athchúrsáilte agus in earraí a 
dhéantar díobh a rianú agus a íoslaghdú. 

• Córais faisnéise comhchuibhithe i gcás substaintí is 
ábhar imní a bheith ann 

• Fiosrú a dhéanamh faoin fhorbairt tuilleadh critéar 
deireadh saoil dramhaíola agus fotháirgí ar fud an 
AE. 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha maidir 
le lastais dramhaíola chun inrianaitheacht níos 
fearr a sholáthar ar lastais dramhaíola agus chun 
a chinntiú nach gcailltear acmhainní thar lear nó 
nach ndéantar iad a dhumpáil i dtríú tíortha a 
bhfuil cosaintí sóisialta nó comhshaoil i bhfeidhm 
iontu nach bhfuil chomh láidir is mar atá anseo. 

Chun na cuspóirí uileghabhálacha atá leagtha 
amach thuas a bhaint amach, áfach, tá sé áisiúíl na 
céimeanna atá riachtanach chun geilleagar ciorclach 

náisiúnta a bhaint amach agus spriocanna a leagan 
síos maidir le conas is féidir na céimeanna sin a chur 
i gcrích.  Beidh an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola 
seo ina dhoiciméad bunaitheach sa phróiseas sin.  
Feidhmeoidh na cuspóirí agus na gníomhartha beartais 
atá leagtha síos ag seo mar phreabchlár d’fhorbairtí 
eacnamaíocha agus sochaíocha níos leithne atá 
gaolmhar leis an ngeilleagar ciorclach.  Trí thosaíocht 
a thabhairt do phrionsabail um chosc dramhaíola thar 
gach gné den bheartas dramhaíola, beidh ról ag an 
earnáil seo maidir le sreabhadh acmhainní luachmhara 
a chosc ó úsáid tháirgiúil. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Ar aon dul leis an ngealltanas atá tugtha i gClár 

an Rialtais, bunóimid aonad geilleagair chiorclaigh 
laistigh den Roinn seo a mbeidh sainordú aige chun 
cur chuige iomlán an rialtais i leith an gheilleagair 
chiorclaigh a chinntiú;

• Ceann de na chéad chúraimí a bheidh air ná 
Straitéis Geilleagair Chiorclaigh Uile-Rialtais 
ard-leibhéil a fhorbairt.  Sa bhealach sin, socrófar 
an cúrsa d’Éirinn dá haistriú i dtreo gheilleagair 
chiorclaigh thar gach uile earnáil agus ag gach 
leibhéal den Rialtas.  Beidh an comhleanúnachas 
beartais ar fud an rialtais ríthábhachtach chun a 
chinntiú go leagfar gach luamhán beartais i dtreo 
an chuspóra chéanna; 

• Déanfaimid an Clár Náisiúnta um Chosc ar an 
Dramhaíl a athchumrú ionas go mbeidh sé mar 
an Clár don Gheilleagar Ciorclach in Éirinn. 
Faoi stiúir an EPA, beidh ról comhordaithe 
ainmnithe aige chun tacú le haonad geilleagair 
chiorclaigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe 
ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC) 
maidir le conas maoirseacht a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 
chun comhleanúnachas agus ailíniú gníomhaíochtaí 
náisiúnta agus áitiúla a fheabhsú agus chun a 
chinntiú go mbainfear amach an tionchar is mó is 
féidir;

• Ag obair i gcomhar leis na hOifigí Pleanála 
Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnacha agus leis 
an gCumann Bainistíochta Cathrach agus Contae 
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cuirfimid Plean Bainistíocht Dramhaíola Náisiúnta 
le haghaidh Geilleagair Ciorclach isteach in 
ionad na bPleananna Bainistíochta Dramhaíola 
Réigiúnacha atá ann faoi láthair, agus sa Plean nua 
sin beidh spriocanna i dtacha leis:
• Athúsáid
• An deisiúchán
• An t-ídiú acmhainní
• An leibhéil éillithe a laghdú. 

• Cuirfimid Grúpa Oibre um Gheilleagar Ciorclach 
idir-rannach i mbun in éineacht le ranna 
tosaíochta.  

• Déanfaimid Treochláir Earnála um an nGeilleagar 
Ciorclach lena gcuimseofar spriocanna tosaíochta 
um an gcosc dramhaíola. 

• Déanfaimid iarracht a chinntiú gur féidir le hÉirinn 
na tacaíochtaí atá ar fáil ón AE a uasmhéadú, lena 
faoin gCiste Aisghabhála agus Athléimneachta 
atá beartaithe ina measc, le haghaidh tionscadail 
gheilleagair chiorclaigh atá bainteach le sruthanna 
ábhair earnála tosaíochta.

• Tacóimid le cur chuige uaillmhianach ó thaobh 
an chomhshaoil de ag leibhéal an AE san 
idirbheartaíocht maidir le hathbhreithnithe 
a bheidh déanta amach anseo ar threoracha 
dramhaíola agus ar thionscnaimh gheilleagair 
chiorclaigh.

• Ar aon dul leis na gealltanais atá tugtha i gClár 
an Rialtais, tacóimid leis an Oifig um Sholáthar 
Rialtais chun samhail soláthair inbhuanaithe a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a fhéachann leis 
an tionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú agus an 
leas poiblí as táirgí agus seirbhísí a sholáthraítear a 
bharrfheabhsú.

• Déanfaimid athbhreithniú ar chuspóirí agus ar 
chleachtais na scéimeanna Freagrachta Táirgeora 
Breisithe chun leas a bhaint as an acmhainneacht ó 
thaobh gheilleagair chiorclaigh de.

• Cuirfimid leis an fheasacht i measc an lucht 
ceaptha beartas agus na n-ionadaithe tofa 
maidir leis an gcaoi ar féidir le forbairtí i ndáil leis 
an ngeilleagair ciorclach tacú leis an fhorbairt 
réigiúnach agus leis an soláthar post;

• Cuirfimid deiseanna ar fáil don earnáil tráchtála 
chun páirt a ghlacadh san aistriú go geilleagar 
ciorclach thrí ghealltanais earnála a úsáid le 

haghaidh táirgí agus cleachtais inbhuanaithe, mar 
shampla.

• Déanfaimid an reachtaíocht maidir le Deireadh 
Shaoil na Dramhaíola agus Fotháirgí a leasú 
chun fáil réidh le bacainní atá ann ar fhorbairtí i 
dtreo gheilleagar chiorclaigh (féach na Caibidlí ar 
Deireadh Shaoil na Dramhaíola agus Fotháirgí).

• Mar chuid den chlár oideachais agus feasachta 
a leagtar amach níos déanaí sa doiciméad seo, 
forbróimid straitéis cumarsáide chun an feasacht 
faoi cad is brí le haistriú go geilleagar ciorclach 
agus faoin acmhainneacht atá i gceist leis a chur 
chun cinn.

• Déanfaimid iarracht oibriú i gcomhar le páirtithe 
leasmhara eile lena chinntiú go gcuirfear scileanna 
a oireann do gheilleagar ciorclach, dála an 
dearaidh, an deisiúchán agus an t-athchóiriú san 
áireamh, sa phleanáil a dhéanfar amach anseo 
do scileanna náisiúnta agus sa phleanáil don Just 
Transition.

• Déanfaimid abhcóideacht ar son earraí athúsáidte 
agus deisithe a bheith áirithe i dtionscnaimh a 
fhaigheann maoiniú poiblí.

• Leathnóimid tacaíochtaí athúsáide, deisiúcháin 
agus comhroinnte leis an gClár um Gheilleagar 
Ciorclach nua agus le cláir phoiblí eile.

• Déanfaimid ról na hearnála poiblí agus na 
gcomhlachtaí poiblí a leathnú amach maidir leis 
an athúsáid tríd an Soláthar Poiblí Glas agus an 
Soláthar Ciorclach Poiblí agus leagfaimid síos 
sprioc íosta le haghaidh an tsoláthair earraí 
úsáidte.  

• Déanfaimid scrúdú ar sprioc náisiúnta athúsáide 
agus beimid ag cur brú ar spriocanna nua a bheith 
curtha amach ag an AE.

• Déanfaimid iniúchadh ar an ról is féidir le hearnáil 
dhigiteach na hÉireann a imirt chun dlús a chur 
lenár n-aistriú chuig geilleagar ciorclach.
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COVID-19 agus an Geilleagar Ciorclach

Mar gheall ar chomh mór agus chomh fairsing atá an 
tionchar atá COVID-19, tá an t-aistriú go geilleagar 
ciorclach tar éis éirí níos dúshlánaí fós. 
 
Tá méadú uafásach mór ar an mbonn domhanda 
tagtha ar an méid dramhaíola plaistí a bhaineann 
leis an dramhaíl tí agus leis an dramhaíl míocháine 
ó threalamh cosanta ar nós masc, éadaí cosanta, 
lámhainní agus as cuimíní sláintíochta a bheith úsáidte 
i bhfad níos mó. Bíonn go leor den ábhar sin sa líonadh 
talún agus áiseanna dramhaíola go fuinneamh sa 
deireadh. Ar ábhar imní níos mó ná sin, fiú, tá cuid de 
á dumpáil, agus téann sé sin isteach i gcúrsaí uisce 
sa deireadh, agus téann sé amach san farraige, sula 
dtagann sé ar ais ina dhiaidh sin ar an trá. 

Tá méadú tagtha ar an méid dramhaíola plaistí atá á 
ghineadh san earnáil bia agus fáilteachais ar fud an 
domhain freisin mar gheall ar an méid asraonta bia a 
bhfuil roghanna beir leat á dtairiscint acu agus mar 
gheall ar roinnt caiféanna agus siopaí caife a bheith ag 
diúltú glacadh le cupáin in-athúsáidte.

In Éirinn, thuairiscigh bailitheoirí dramhaíola méaduithe 
suntasacha ar an méid dramhaíola tí atá ann le bailiú. 
Ceaptar gur chúis amháin atá leis sin ná go bhfuil 
daoine ag glanadh amach an tí agus ag fáil réidh le 
han-chuid ábhar le linn na gcéimeanna luatha den 
fhreagra ar COVID-19 atá tugtha in Éirinn. I gnáth 
chúrsa an tsaoil, thairgfí cuid mhaith den ábhar sin 
le bheith athúsáidte nó lena athdhíol trí shiopaí 
carthanais.  Mar sin féin, toisc go raibh na siopaí sin 
dúnta ar feadh tréimhse fada ama, chríochnaigh earraí 
a bhféadfadh an dara nó an tríú saol táirgiúil a bheith 
acu le húinéirí nua sa bhosca bruscair iarmharach, agus 
sa deireadh rachadh siad chuig láithreáin líonta talún 
nó aisghabháil. 

Cé go bhféadfadh na deacrachtaí seo a fhágáil go 
mbeidh an t-aistriú go geilleagar ciorclach níos deacra i 
gcás sruthanna dramhaíola áirithe, in go leor bealaí eile 
cuireadh béim ar an ngá atá leis an gciorclán níos mó 
ná aon uair riamh roimhe seo mar gheall ar phaindéim 
COVID-19. Go luath in 2020 bhí thart ar 2.6 billiún 
duine ag maireachtáil faoi chineál éigin dianghlasála. 
Chuir níos mó ná 50 tír srianta ar an allmhairiú earraí. 

Chuaigh na hamanna seachadta i méid, cuireadh srian 
ar infhaighteacht lasta aer mar gheall ar eitiltí paisinéirí 
a bheith curtha ar ceal agus tá méadú mór tagtha ar 
chostais lasta aeir. 

Cé go bhfuil slabhraí soláthair bia in Éirinn agus isteach 
in Éirinn ag déanamh go maith fós, thuairiscigh an 
OECD saincheisteanna ar leith faoi conas slabhraí bia 
domhanda a choinneáil oscailte. Taobh amuigh de na 
saincheisteanna costas agus lóistíochta, tá dúshláin 
nua ann i ndáil le slabhraí soláthair atá tar éis teacht 
chun cinn mar gheall ar chaillteanas bia agus dramhaíl 
mar gheall ar mhoilleanna agus an laghdú atá tagtha ar 
an éileamh ar an earnáil fáilteachais idirnáisiúnta.  

Dúirt an Eagraíocht Trádála Domhanda “gur ionann 
paindéim COVID-19 agus cur isteach gan fasach ar an 
ngeilleagar domhanda agus ar an trádáil dhomhanda, 
de réir mar a dhéantar an ráta táirgthe agus tomhaltais 
a chur siar gach uile áit ar fud na cruinne”.

Tá athruithe ó bhonn ag tarlú san ionad oibre agus 
an méid daoine atá ag dul leis an gcianobair agus 
na milliúin daoine nach bhfuil ag taisteal chun na 
hoibre ó lá go lá choíche. Tá astaíochtaí GHG ag dul 
i laghad agus tá feabhsuithe suntasacha ar cháilíocht 
an aeir chomhthimpeallaigh tuairiscithe gach uile áit 
ar domhan de réir mar ardaíonn daoine aonair agus 
gnóthais ceisteanna faoin tsamhail ghnó mar is gnách. 

Tá leochaileachtaí nochtaithe ag COVID-19 inár 
múnla eacnamaíoch domhanda. Táthar ag déanamh 
athmhachnaimh ar fud an domhain mar gheall air faoi 
na bealaí a n-oibrímid, faoin mbealach a ndéanaimid 
rudaí a tháirgeadh, a iompar, a cheannach agus a ithe. 

Tá roinnt freagraí tábhachtacha ag baint leis an aistriú 
go geilleagar ciorclach maidir le, mar shampla:

• an riachtanas atá le táirgí a dhearadh agus a 
dhéanamh ar bhealach ina mbeifear in ann iad 
a athdheisiú, a athúsáid agus fiú a athmhonarú, 
b’fhéidir (mar shampla aerálaithe le linn na 
paindéime reatha);

• an féin-neamhspleáchas agus an táirgeadh/
tomhaltas áitiúil;
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• slabhraí soláthair níos giorra agus níos athléimní i 
ndáil le táirgí áirithe; 

• patrúin tomhaltais agus táirgeachta atá bunaithe ar 
an nganntanas agus an riachtanas; agus

• poist áitiúla, oiliúint agus deiseanna fiontraíochta 
a chruthú ag baint úsáide as acmhainní áitiúla agus 
ag soláthar seirbhísí deisithe agus athchóirithe 
áitiúla. 

Tá iarrachtaí gan fasach á ndéanamh ar fud an domhain 
chun vacsaín do COVID-19 a chur ar fáil ach faoi 
láthair na huaire is cuid dílis den saol laethúil é an 
víreas anois agus sin mar a bheidh sé go ceann i bhfad. 
Níl an mhaireachtáil leis an COVID-19 agus an t-aistriú 
go geilleagar ciorclach comheisiatach agus ní gá dúinn 
fanacht go dtí go bhfuil deireadh curtha le COVID-19 
sula nglacaimid leis an ngeilleagar ciorclach. 

Déanta na fírinne, is féidir leis an bhfreagra a dtugtar 
ar an bpaindéim an t-aistriú sin a luathú agus a 
chomhlánú.
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An Dramhaíl Bhardasach     
(Dramhaíl Tí agus Tráchtála)

Is í an dramhaíl bhardasach nó an Dramhaíl Sholadach 
Bardasach (MSW) an dramhaíl sin a tháirgimid sa 
bhaile, agus an dramhaíl den chineál sin a tháirgeann 
gnóthais.  De ghnáth, bailítear an dramhaíl sin ag taobh 
an bhóthair nó ag an cúl-dhoras, nó tugtar go díreach 
í chun ionaid fág anseo nó láithreáin taitneamhachta 
cathartha.  Níl i gceist leis an  MSW ach thart ar 10% 
den dramhaíl a ghintear san AE, ach tá sé casta é a 
bhainistiú toisc go bhfuil sé comhdhéanta de roinnt 
sruthanna éagsúla, an dhramhaíl ghinearálta, ábhair 
athchúrsáilte tirim measctha, agus an dramhaíl 
orgánach ina measc, agus tá líon mór de tháirgeoirí i 

gceist. Tá faisnéis staitistiúil faoin dramhaíl chathrach 
in Éirinn ar fáil ar shuíomh gréasáin an EPA. 

Tá forbairt MSW in Éirinn tagtha chun cinn go mór tar 
éis don Acht um Bainistiú Dramhaíola a bheith tugtha 
isteach in 1996. Tá roinnt tosca atá tar éis cur leis an 
éabhlóid seo, lena n-áirítear athruithe atá tagtha ar 
mhargaí idirnáisiúnta agus ar an reachtaíocht Eorpach, 
cleachtais atá tar éis athrú laistigh den tionscal 
dramhaíola agus an mór-athchóiriú institiúideach atá 
curtha i gcrích (lena n-áirítear seirbhísí comhroinnte 
údarás áitiúil a thabhairt isteach, an Oifig um 
Fhorfheidhmiú Comhshaoil a bhunú laistigh den EPA 
agus tabhairt isteach scéimeanna fada freagrachta 
táirgeoirí agus ról ENRanna comhshaoil).  

Le blianta beaga anuas, tá beartas an rialtais dírithe ar 
an dhramhaíl mar acmhainn. De réir fhigiúirí an EPA, 
diúscraíodh 23% den MSW go láithreáin líonta talún 
in 2017, síos ó 41% in 2012.  Cuirfidh gluaiseachtaí i 
dtreo geilleagair níos ciorclaí leis an treocht seo. 

Tá roinnt spriocanna ag Éirinn don bhliain 2020 faoi 
reachtaíocht dramhaíola na hEorpa, lena n-áirítear na 
spriocanna MSW seo a leanas:

• 50% de réir meáchain de pháipéar, miotal, 
plaisteach agus gloine a thagann ón mbaile le 
bheith réitithe lena athúsáid agus lena athchúrsáil

• Nach mbeidh na méideanna a gcuirtear chuig 
láithreáin líonta talúna mar dhramhaíl chathrach 
in-bhithmhillte níos mó ná 35% de na méideanna 
ar gineadh in 1995.

Le blianta beaga anuas tá dul chun cinn maith déanta 
in Éirinn chun na spriocanna atá againn a bhaint 
amach. Caithfimid níos fearr a dhéanamh, mar sin 
féin. In ainneoin éachtaí atá déanta le déanaí in Éirinn, 
ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag cur feabhsuithe 
suntasacha leis na rátaí coiscthe dramhaíola agus 
athchúrsála d’fhonn na spriocanna nua do 2025, 2030, 
agus 2035 a bhaint amach. D’fhan an ráta athchúrsála 
MSW go docht buan ag 41% idir 2012 agus 2016, agus 
thit sé go dtí 40% in 2017, rud a fhágann go bhfuil 
go leor oibre le déanamh fós chun an sprioc do 2020 
50% a bhaint amach.  In 2017, tháirg gach duine atá 
ina chónaí in Éirinn, ar an meán, 577 kg den dhramhaíl 

TEAGHLAIGH AGUS GNÓTHAÍ  
SPRIOCANNA 
ATHCHÚRSÁLA DO 
BHAILITHEOIRÍ 
DRAMHAÍOLA

TOBHACH AISGHABHÁLA 
DRAMHAÍOLA CHUN 
ATHCHÚRSÁIL A SPREAGADH

DATHANNA CAIGHDEÁNACHA DO 
BHOSCAÍ BRUSCAIR AR FUD AN 

STÁIT: GLAS D’ATHCHÚRSÁIL, DUBH 
DO DHRAMHAÍL IARMHARACH 
AGUS DONN DO DHRAMHAÍL 

ORGÁNACH

COMHLACHT 
MAOIRSEACHTA CHUN 

CEARTA TOMHALTÓIRÍ A 
BHAINISTIÚ  

FEACHTAS OIDEACHAIS 
AGUS FEASACHTA CHUN 
DEIGHILT DRAMHAÍOLA 
A FHEABHSÚ
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bhardasach, ráta atá i bhfad níos airde ná an meán 
Eorpach de 487 kg.  

Tá fadhb i gceist leis an éilliú araidí, agus figiúirí an 
EPA le déanaí ag tabhairt le fios nár cheart go mbeadh 
20% den ábhar i mboscaí bruscair athchúrsála tí ann, 
agus ba cheart go mbeadh 70% den ábhar sna boscaí 
bruscair dramhaíola ginearálta ón earnáil tráchtála i 
mboscaí athchúrsála nó araidí orgánacha. Is ionann 
é sin agus caillteanas ollmhór ar luach acmhainne, 
ardchostas neamhriachtanach do theaghlaigh agus 
do ghnóthais a mbeadh a muirear dramhaíola níos 
ísle trí dheighilt cheart, agus déanann sé dochar don 
infheistíocht i gcumas cóireála dúchasach. 

D’fhéadfadh feabhsuithe sna réimsí seo torthaí 
suntasacha a bhaint amach dár dtimpeallacht freisin. Tá 
sé measta ag an EPA go bhféadfadh an úsáid cheart na 
dtrí bhosca bruscair tí a fhágáil go laghdófar an méid 
dramhaíola sa bhosca bruscair dramhaíola ginearálta 
faoi aon trian, agus go bhféadfadh an ráta athchúrsála 
bardasaí (lena n-áirítear an dhramhaíl orgánach le 
haghaidh múirínithe agus díleá anaeróbach tríd an 
mbosca bruscair orgánaigh) méadú 50% (suas ó 40%). 
Tabharfar aghaidh ar an scaradh feabhsaithe a bheith 
déanta ag teaghlaigh agus ag an earnáil tráchtála mar 
ábhar práinne. 

An dramhaíl tí ‘toirtiúil’
De ghnáth, tuigtear go ndéantar am dramhaíl toirtiúil tí 
a scriosadh, leithéidí earraí móra tí cosúil le tochtanna, 
troscán nó bréagáin mhóra atá ró-toirtiúil le bailiú mar 
chuid de sheirbhísí rialta bailithe ó thaobh an chosáin. 
Soláthraíonn na láithreáin Chonláiste Cathartha na 
príomháiseanna bailithe den dhramhaíl den chineál seo. 
Tá fiontair shóisialta gníomhach i réimsí na hathchúrsála 
tochta, na hathúsáide troscáin agus na athchúrsála 
troscáin ach níl an margadh aibí go leor chun scálú a 
dhéanamh le go mbeidh tionchar leordhóthanach aige. 

Tá roinnt saincheisteanna lárnacha le tabhairt fúthu sa 
réimse seo lena n-áirítear: 

• Tá dramhaíl toirtiúil le feiceáil go mór sa dramhaíl a 
dhumpáiltear go mídhleathach timpeall na tuaithe. 

• An easpa bonneagair atá ann, go háirithe saoráidí 

chun ábhair a taisceadh go dlíthiúil a choinneáil 
glan agus tirim agus saoráidí chun earraí móra 
plaisteacha a stóráil.  

Tá roghanna ann a scrúdóimid chun cur leis an méid a 
dhéantar na hábhair seo a athúsáid agus athchúrsáil:

• Ionchorpraíonn comhlachtaí poiblí beartais 
athúsáide ina gcuid pleananna bainistíochta 
sócmhainní agus soláthair. 

• Cuirtear áiseanna fáiltithe iomchuí ar fáil ag 
láithreáin taitneamhachta cathartha. 

• Cuirfimid prionsabail an dearaidh ar an geilleagar 
ciorclach chun cinn sa tionscal troscáin baile agus 
sa tionscal tochta. 

• Cuirfimid cosc ar an dramhaíl toirtiúil ón líonadh 
talún.

An Dúshlán
Tá na spriocanna athchúrsála seo a leanas isteach i 
ndáil leis an MSW de réir athbhreithnithe atá déanta le 
déanaí ar an gCreat-Treoir Dramhaíola:

• 55% faoi 2025
• 60% faoi 2030
• 65% faoi 2035

Anuas air sin, leasaíodh an Treoir um Líonadh Talún 
chun ceanglas a dhéanamh nach rachaidh breis is 10% 
den MSW chuig láithreáin líonta talún faoi 2035.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach   
• Cuirfimid spriocanna athchúrsála dramhaíola 

bhardasach san áireamh mar choinníollacha 
chun cead bailithe dramhaíola a fhail (i.e. 
ceanglófar ar bhailitheoirí ráta athchúrsála 55% 
den dhramhaíl bhardasach a bhaint amach faoi 
2025, 60% faoi 2030 agus 65% faoi 2035). Is é 
an tionchar a bheidh aige sin ná go ndéanfar an 
tionscal dramhaíola a dhreasú, i gcomhthéacs 
struchtúr reatha an mhargaidh, chun an scaradh 
fheabhsaithe a chur chun cinn, i gcoimpléisc árasán 
san áireamh. 

• Oibreoimid chun an scaradh dramhaíola san earnáil 
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tráchtála a fheabhsú, lena n-áirítear feachtas 
feasachta agus gníomhaíochtaí forfheidhmithe a 
éilíonn boscaí bruscair deighilte agus an muirearú 
dreasaithe chun deimhniú go n-íoslaghdófar an 
dramhaíl agus go ndéanfar an scaradh dramhaíola 
i gceart.

• Déanfaimid códú datha na mboscaí bruscair ar 
fud an Stáit a chaighdeánú ar bhonn céimnithe 
(araid dramhaíola ginearálta le hainmniú mar 
araid ‘aisghabhála’: dath dubh; bosca bruscair 
athchúrsála d’ábhair thirime measctha: dath glas; 
araid dramhaíola orgánaí le bheith ainmnithe mar 
‘dhramhaíl orgánach bosca athchúrsála’: dath 
donn).

• Tabharfaimid isteach Tobhach Aisghabhála 
Dramhaíola de €5 in aghaidh an tona. Beidh 
feidhm aige sin ar oibríochtaí téarnaimh ag Ionaid 
Líonta Talún Dramhaíola Soladach Bardasach 
(MSW), ar Ionaid Dramhaíola go Fuinneamh agus 
ar Ionaid Chomh-Loiscthe agus ar Easpórtáil an 
MSW.

• Cinnteoimid go mbeidh an bhainistíocht 
dramhaíola tí agus tráchtála mar thosaíocht 
oibríochta agus forfheidhmithe do na páirtithe 
leasmhara go léir. 

• Oibreoimid chun feachtais athraithe iompraíochta 
poiblí inbhuanaithe agus sofheicthe a chur i gcrích 
faoi aon fhoirm amháin den bhrandáil, ag díriú 
ar dhaoine aonair, ar an ngnó agus ar an earnáil 
phoiblí chun cosc agus athchúrsáil dramhaíola a 
spreagadh.

• Féachaimid chuig an liosta caighdeánaithe 
náisiúnta earraí a bhfuiltear in ann glacadh leo 
sa bhosca bruscair athchúrsála tirim den athuair 
d’fhonn an liosta a leathnú amach chun níos mó 
ábhar in-athchúrsáilte a áireamh. 

• Scrúdóimid bealaí chun cinnte a dhéanamh de 
go soláthraíonn áitribh thráchtála gabhdáin 
dramhaíola scartha dá gcustaiméirí.

• Tabharfaimid isteach bearta breise chun an 
cosc dramhaíola agus an scaradh dramhaíola 
a spreagadh, lena n-áirítear, mar shampla, 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras muirir 
dreasaithe agus pionóis a thabhairt isteach dóibh 
siúd a dteipeann orthu an dramhaíl a scaradh.  

• Oibreoimid i gcomhar le páirtithe leasmhara 
ábhartha chun an scaradh dramhaíola i gcoimpléisc 

árasán a fheabhsú.
• Déanfaimid soláthar araid dramhaíola orgánaí 

éigeantach mar chuid de sheirbhísí bailithe 
dramhaíola do gach teaghlach.

• Forbróimid scéim dearbhaithe bainistíochta 
dramhaíola ardchaighdeáin do ghnólachtaí (lena 
n-áirítear árasáin a bhfreastalaíonn cuideachtaí 
bainistíochta orthu) le clárú leo. Fíoróidh sé seo 
go bhfuil áitribh ag comhlíonadh an chleachtais 
bhainistíochta dramhaíola is fearr i dtéarmaí cosc 
agus athchúrsáil na dramhaíola (lena n-áirítear an 
dramhaíl orgánach).

• Oibreoimid i gcomhar le páirtithe leasmhara 
lena chinntiú go mbeidh an earnáil dramhaíola 
sofhreagrach do threochtaí atá ag teacht chun 
cinn agus don dea-chleachtas maidir le roghanna 
bailithe agus cóireála dramhaíola.

• Oibreoimid chun rolladh amach agus glacadh 
príomhshrutha lipéadaithe pacáiste MyWaste a 
spreagadh.
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Teaghlaigh agus gnóthais a chumhachtú tríd an 
gcosaint níos fearr a thabhairt do thomhaltóirí 

Éilíonn margadh éifeachtach bailithe dramhaíola 
cothromú cumhachtaí ar fud comhlachtaí rialála 
(údaráis áitiúla agus an EPA, mar shampla), an tionscal 
bailithe dramhaíola, agus a n-úsáideoirí deiridh - 
teaghlaigh agus gnóthais ar fud na hÉireann. 

Níl aon chomhlacht reachtúil ag tabhairt faoi 
fhaireachán iomlán ar an margadh maidir le 
feidhmíocht nó muirir bailithe dramhaíola. Bunaíodh 
an Grúpa Monatóireachta Praghsanna (PMG) chun 
monatóireacht a dhéanamh ar an gcostas leanúnach 
atá i gceist leis an mbailiú dramhaíola cónaithe d’úinéirí 
tí ar fud na hÉireann de réir mar a bhí deireadh curtha 
de réir a chéile leis an ‘struchtúr ráta-comhréidh’. 
Déantar an mhonatóireacht uair sa mhí. Déantar 
an mhonatóireacht ar phraghsanna le cur chuige an 
rúnsiopadóra i leith thart ar aon trian amháin de na 
gnólachtaí bailithe dramhaíola ceadúnaithe a oibríonn 
sa Stát. 

Ar an gcaoi chéanna, níl aon nós imeachta tiomnaithe, 
reachtúil ann maidir le gearáin ó chustaiméirí. Faoi  
Alt	34	den	Acht	um	Bainistiú	Dramhaíola	ní mór go 
mbeadh cead ag an mbailitheoir dramhaíola, seachas 
más údarás áitiúil atá ann, an dhramhaíl a bhailiú chun 
críche luaíochta, d’fhonn brabúis nó d’fhonn aon ní 
eile, a dhéanamh i gcúrsa an ghnó, agus caithfidh 
sé na coinníollacha a ghabhann leis an gcead a 
chomhlíonadh. Ní mór do Bhailitheoirí Dramhaíola 
cead bailithe dramhaíola bailí a bheith acu, arna eisiúint 
ag an Oifig Náisiúnta um Cheadú Bailithe Dramhaíola 
(NWCPO) chun an dhramhaíl a bhailiú. Tá tacar 
caighdeánach coinníollacha ceangailte le gach aon 
chead a bhfuil sé de chuspóir acu an ghníomhaíocht 
a rialú ar bhealach atá solúbtha agus sofhreagrach 
chun an bailiúchán dramhaíola a rialú agus chun cur 
le comhlíonadh na gcuspóirí dramhaíola Réigiúnacha, 
Náisiúnta agus AE araon. Ar cheann de na coinníollacha 
sin, tá ceanglas ann go “Cairt Chustaiméirí” a bheith 
i bhfeidhm ag gach aon sealbhóir ceada. Is éard atá i 
gceist leis sin ná ráiteas, agus cur síos déanta ann ar 
an leibhéal seirbhíse ar féidir le custaiméir a bheith 
ag súil leis ón mbailitheoir dramhaíola tí. Caithfidh 
“Cairt Chustaiméirí” doiciméadaithe a bheith ag gach 
uile bhailitheoir dramhaíola tí, agus cóip de ar fáil ar 
shuíomh gréasáin an bhailitheora agus a gcaithfidh 
sonraí faoi na nithe seo a leanas a bheith ann: 

• Caighdeáin na seirbhíse do chustaiméirí 
• An idirchumarsáid le custaiméirí 
• Freagrachtaí an tsealbhóra tí 
• An phraghsáil, an mheicníocht muirir agus rochtain 

ar fhaisnéis chuntais 
• Nós imeachta chun gearáin a dhéanamh/a réiteach 
• Oideachas agus feasacht a ardú 
• Foirceannadh seirbhíse / aisíoctaí / conas an 

soláthraí seirbhíse a athrú 
• Conas trealamh agus úinéireacht boscaí bruscair a 

athrú. 

Féadfaidh an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe 
Dramhaíola (NWCPO) déileáil le gearáin ó chustaiméirí 
de chuid bailitheoirí dramhaíola taobh an bhóthair. 
Faightear idir 200 agus 250 gearán in aghaidh na 
bliana agus déantar iad seo a phróiseáil de réir prótacal 
caighdeánach. Ceanglaítear ar bhailitheoirí dramhaíola 
a thaispeáint don NWCPO gur tugadh aghaidh ar 
na gearáin agus go bhfuil siad curtha san áireamh 
san iniúchadh le haghaidh athbhreithnithe ar chead 
bailithe dramhaíola. San iniúchadh sin, déantar scrúdú 
ar an gcóras gearán atá i bhfeidhm agus ar na nósanna 
imeachta atá i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar 
na gearáin sin. Mar sin féin, ní éilíonn an reachtaíocht 
ná ní cheadaíonn don NWCPO gearáin shonracha ó 
thomhaltóirí a imscrúdú (mar shampla, maidir le ró-
mhuirear líomhnaithe srl.).  

Rinne an Grúpa Comhairleach um an Dramhaíl plé ar 
struchtúr an mhargaidh bhailiúcháin in Éirinn freisin. 
Tá achoimre ar an bplé sin ar fáil in Aguisín 4. Leagtar 
amach ann roinnt conclúidí tábhachtacha, mar seo a 
leanas:

• Bhí gairmiúlacht na hearnála dramhaíola in Éirinn 
le blianta beaga anuas ina thoisc ríthábhachtach 
chun an feidhmíocht feabhsaithe foriomlán a chur 
chun cinn.

• Féadfar go mbeidh buntáistí i gceist le struchtúir 
reatha an mhargaidh i dtéarmaí an luach ar airgead 
agus an tsolúbthacht. Mar sin féin, féadfar córais 
eile níos mó smachta a thairiscint do rialtóirí maidir 
leis an leibhéil feidhmíochta ráthaithe a bhaint 
amach agus cé go bhfuil feabhsuithe bainte amach 
(mar gheall ar Chairteacha Custaiméirí a bheith 
tugtha isteach, mar shampla), níl mórán cumhachta 
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ag an tomhaltóir, mar sin féin, toisc nach bhfuil 
nós imeachta gearán reachtúil, tiomnaithe ann 
don earnáil dramhaíola agus is féidir leis a bheith 
deacair do theaghlaigh agus do ghnólachtaí 
struchtúir phraghsála a chur i gcomparáid le chéile 
agus a dtáillí bailithe dramhaíola a rianú.

An Dúshlán
Chun cur leis an dul chun cinn atá déanta le blianta 
beaga anuas, ní mór dúinn cosaint an tomhaltóra a 
fheabhsú agus an tseirbhís do chustaiméirí a fheabhsú. 
Bainfimid é sin amach tríd an mhonatóireacht 
leanúnach a dhéanamh ar an margadh agus trí nós 
imeachta foirmiúil um réiteach gearán a chur ina bhun. 
Táthar chun na cairteacha seirbhíse do chustaiméirí 
a neartú agus beidh siad forfheidhmithe. De réir a 
chéile beidh pleananna praghsála cruinn, tráthúla 
agus soiléire le fáil go caighdeánach mar atá siad 
le soláthraithe fóntais eile agus beidh sainordú 
ag gnólachtaí bailithe dramhaíola a chinntiú go 
soláthraíonn siad faisnéis phraghsála chruinn agus 
thráthúil don phobal nuair a iarrann an pobal nó 
údaráis rialála í. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Déanfaimid an ról atá ag an NWCPO a leathnú 

amach ionas go mbeidh sé mar chomhlacht 
maoirseachta don mhargadh bailiúcháin, agus na 
cúraim seo a leanas aige:
• Anailís sonraí ar oibriú an mhargaidh
• Maoirseacht ar struchtúir agus ar phionóis 

muirir
• Maoirseacht ar an soláthar seirbhíse
• An bhainistíocht ar chearta tomhaltóirí agus 

meicníocht um ardú gearán;
• Cosaint sonraí

• Táthar chun ról an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna 
(PMG) a leathnú amach chun an mhonatóireacht 
a dhéanamh ar níos mó den mhargadh agus chun 
scrúdú a dhéanamh faoi an bhfuil na praghsanna 
chothrom agus thrédhearcach comhsheasmhach 
sa mhargadh agus ar an mbealach a ndéantar 
custaiméirí a chur ar an eolas faoi na bpraghsanna 
sin. Beidh na sonraí a bhaileoidh an PMG ina 

n-ionchur ríthábhachtach sa ról anailíse sonraí atá 
le freastal ag an NWCPO. 

• Déanfaimid athbhreithniú ar na córais luchtaithe 
dreasaithe atá ann cheana féin d’fhonn na córais 
sin a chaighdeánú agus chun cinnte a dhéanamh 
de go spreagfaidh siad an cosc dramhaíola agus an 
athchúrsáil dramhaíola araon.

• Éileoimid ar bhailitheoirí dramhaíola a chinntiú go 
bhfuil an fhoireann oilte go hiomlán chun faisnéis 
phraghsála chruinn a sholáthar don phobal.

• Táimid chun an chairt seirbhíse do chustaiméirí 
reatha a neartú, agus pionóis iomchuí a chur leis 
as an neamhchomhlíonadh, agus fíneálacha ina 
measc. 

• Éascófar do theachlaigh agus do ghnóthais 
rochtain éasca a fháil ar a gcuid sonraí dramhaíola 
agus ar a bplean praghsála chun comparáid a 
dhéanamh i gcoinne praghsanna bailitheoirí eile.

• Éileoimid ar ghnólachtaí bailithe dramhaíola a 
chinntiú go soláthraíonn siad faisnéis phraghsála 
chruinn agus thráthúil don phobal ar an bhfón agus 
/ nó ar a láithreáin ghréasáin.
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An Dramhbhia 

Tá an bia ríthábhachtach sa saol agus tá sé ceangailte 
inár gcultúr, inár síceolaíocht agus inár gcuid 
luachanna. Tá impleachtaí fada fairsinge maidir leis an 
ngeilleagar ciorclach ag ár gcórais táirgeachta bia agus 
an cineál tomhaltais bia agus na patrúin tomhaltais bia 
atá againn i dtéarmaí lorg carbóin na slabhraí soláthair 
domhanda, na hacmhainní a úsáidtear chun an bia a 
chur ar fáil dúinn, ar an mbord le hithe, agus an méid 
bia a chuirtear amú ag deireadh an tslabhra seo. 

Is féidir leis na cúiseanna go gcuirtear an bia amú 
casta agus is féidir leo a bheith pearsanta, cultúrtha 
agus eacnamaíoch araon chomh maith.  Mar gheall air 
sin, más mian linn an méid dramhaíola bia atá ann a 
laghdú, tá gá le roinnt cineálacha cur chuige a oibríonn 
i gcomhar a chéile a chur i gníomh.

Is é an tsainmníniú atá tugtha ar an dramhbhia ná 
‘aon bhia, nó aon chodanna den bhia atá do-ithe, a 
bhaintear den slabhra soláthair bia atá le haisghabháil 
nó le diúscairt (lena n-áirítear múirín, barraí a 
treabhtar/nár lománaíodh iad, an díleá anaeróbach, 
an	táirgeadh	bithfhuinnimh,	an	chomh	-	ghiniúint,	
an loscadh, an diúscairt i séarach, sa líonadh talún 
nó	a	chaitear	amach	san	fharraige	é’.		Is	féidir	linn	
smaoineamh air mar ‘bia nach n-itheann daoine é’ 
chomh maith’.

Tá timpeall ar 1 mhilliún tonna den dramhaíl bia ginte 
in Éirinn in aghaidh na bliana (gan an bia a chuirtear 
amú ón talmhaíocht a chur san áireamh); agus is ionann 
sin agus lorg carbóin 3.6 Mt CO2eq - figiúr an-ard go 
deo. Tagann thart ar 40% den mhéid sin ó oibríochtaí 
próiseála bia, agus is ón earnáil teaghlaigh agus 
tráchtála a thagann 60% de. 

Is ceist dhomhanda é an bia atá curtha amú toisc go:

• Bhfuil leibhéal ard acmhainní socraithe curtha amú, 
mar shampla an talamh, uisce, leasú, breoslaí a 
úsáidtear chun bia a fhás, a fhómhair, a phróiseáil, 
a phacáistiú, a iompar agus a stóráil.

• Tá fadhb eiticiúil i gceist leis an cur amú bia nuair 
atá bochtaineacht bhia ann i gcónaí i gcás roinnt 
saoránach.

• Teastaíonn don bhia curtha amú a bheith scartha, 
bailithe agus próiseáilte sa bhealach cuí agus 
ídítear acmhainní mar gheall ar na céimeanna uile 
sin.  Scaoiltear meatán, GHG atá i bhfad níos mó 
dáinséireach ná an carbón, isteach san atmaisféar 
nuair a dhiúscaítear an bia sa líonadh talún.

• Gearrann an mhaoirseacht rialála ar an táirgeadh 
bia agus ar an mbia curtha amú costais ar an 
gciste poiblí (an t-oideachas agus feasacht, rialáil 
bainistíochta dramhaíola srl.).

Tarraingítear aird ar an bpráinn agus ar an dúshlán atá 
ann aghaidh a thabhairt ar an dramhbhia ar leibhéal 
idirnáisiúnta i Sprioc 12.3 de Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna); “Faoi 
2030, an dramhbhia dhomhanda a laghdú faoi leith ag 
an gcéim mhiondíola agus tomhaltóra araon agus an 
caillteanas bhia a laghdú sna slabhraí táirgeachta agus 
sna slabhraí soláthair”. Measann na Náisiúin Aontaithe 
go gcuirtear amú aon trian den bhia ar domhan a 
tháirgtear do dhaoine é. Aithníonn an Tionscadal 
Gníomhaithe ar son na hAeráide  ‘Drawdown Project’ 
atá	lonnaithe	sna	SA	an	laghdú	ar	an	méid	dramhbhia		
atá ann mar an tríú deis is mó atá againn chun an 
téamh domhanda a aisiompú. 

Comhroinn pacáiste Geilleagar Ciorclach an 
Choimisiúin Eorpaigh 2015 an aidhm seo lena 
n-éilítear laghdú 30% ar an dramhbhia ar fud an 
AE faoi 2025 agus 50% faoi 2030, ag aithint an 

DRAMHBHIA

AN MÉID 
DRAMHBHIA 

A LAGHDÚ 
FAOINA LEATH 

FAOI 2030

ROGHANNA BAINISTÍOCHTA 
INBHUANAITHE DRAMHBHIA 
DO GACH TEAGHLACH 
AGUS GNÓ

INFREASTRUCHTÚR 
DEIGHILTE 

DRAMHAÍOLA DO 
CHÓNAITHEOIRÍ 

ÁRASÁIN
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dramhbhia mar cheann de chúig réimse tosaíochta. 
Anois, éilítear go sainráite leis an gCreat-Treoir 
Dramhaíola athbhreithnithe (2018/851/CE) “go 
nglacfaidh na Ballstáit cláir shonracha um chosc ar 
dhramhbhia laistigh dá gcláir um chosc dramhaíola”.  
Ina dhiaidh sin, sa 2ú Plean Gníomhaíochta um 
Gheilleagar Ciorclach bhí moladh tugtha ag an 
gCoimisiún Eorpach sprioc laghdaithe dramhbhia a 
chur i bhfeidhm trína ‘Straitéis	Farm	to	Fork’.

Ar an leibhéal náisiúnta, sainaithnítear an dramhbhia 
mar shruth dramhaíola tosaíochta laistigh den Chlár 
Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl atá á bhainistiú 
ag an EPA agus le blianta beaga anuas sannadh 
acmhainní méadaithe don limistéar mar aitheantas ar 
a thábhacht straitéiseach. Sa bheartas bainistíochta 
dramhaíola atá in Éirinn ach atá ag dul as feidhm ‘A 
Resource Opportunity’ (2012), féachtar ar an dramhaíl 
bhia ó thaobh na diúscartha de amháin.  Thacaigh 
Plean Gníomhaíochta ar Son na hAeráide 2019 le 
huaillmhianta na Náisiún Aontaithe agus an AE don 
dramhaíl a laghdú 50% ach níl bearta sonracha   
molta ann. 

Ordlathas an Dramhbhia
Le hordlathas na dramhaíola seo a leanas, tá an t-ord 
tosaíochta maidir le cosc agus bainistíocht dramhaíola 
bia leagtha amach:

• Cosc - seachain an dhrambhia a ghiniúint
• Daoine a Chothú - an bia breise a athdháileadh
• Beostoc a Chothú - bain úsáid as an mbia breise, 

nach bhfuil oiriúnach mar bhia do dhaoine mar 
bhia d’ainmnithe, nuair is cuí agus de réir na 
rialachán sábháilteachta bia

• An Díleá Anaeróbach - an dramhaíl bia 
dosheachanta a thiontú go bith-leasachán agus go 
bith-fhuinneamh 

• Múirín - déan múirín as an dramhaíl bia 
dosheachanta

• Diúscairt - is iad ionaid líonta talún an rogha is 
measa le haghaidh diúscairt an dramhbhia

Glacfaimid le hordlathas na dramhaíola mar atá leagtha 
amach ag seo thuas ina bhfuil an t-ord tosaíochta 
maidir le cosc agus bainistíocht dramhaíola bia.

Fíor 2: Ordlathas na Dramhaíola

Foinse: EPA

Prevent - Coisc 
Avoid generating food waste - Seachain an dhrambhia 
a ghiniúint
Feed People - Cothaigh Daoine
Redistribute surplus food - An bia breise a 
athdháileadh
Feed Livestock - Cothaigh an Beostoc
Use excess food, unsuitable for human consumption, 
as animal feed - Bain úsáid as an mbia breise, 
nach bhfuil oiriúnach mar bhia do dhaoine 
mar bhia d’ainmnithe
Anaerobic Digestion - An Díleá Anaeróbach
Convert unavoidable food waste to bio-fertiliser and 
energy - An dramhaíl bia dosheachanta a thiontú go 
bith-leasachán agus go bith-fhuinneamh
Compost - An Múirín
Make compost from unavoidable food waste - Déan 
múirín as an dramhbhia dosheachanta
Disposal - Diúscairt
Landfill or incineration are last resorts for food waste - 
Is iad an líonadh talún agus an loscadh an dá rogha 
is measa le haghaidh dhiúscairt an dramhbhia
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An Dúshlán  
D’aithin an pobal idirnáisiúnta scála agus tionchar na 
faidhbe dramhaíola bia agus, mar atá ráite roimhe seo 
thuas, léirigh sé a thiomantas i leith gníomhaíochta i 
Sprioc 12.3 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe (SDGanna).  

Tacaíonn Pleananna Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach an AE (2015 agus 2020) leis an gcuspóir 
seo agus tá an dramhbhia aitheanta i measc na 
n-earnálacha tosaíochta.

Molann Straitéis Farm-to-Fork 2020 an Choimisiúin 
Eorpaigh 27 beart chun inbhuanaitheacht dáileadh 
agus tomhaltas bia a mhéadú lena n-áirítear bearta 
sonracha chun an dramhbhia a laghdú, mar seo a 
leanas:

• Faoi R4 2022, togra a chur ar aghaidh chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar rialacha an AE maidir 
leis na marcálacha dáta ar an mbia (Úsáid faoi / 
Úsáid roimh);

• In 2023, chun spriocanna ar leibhéal an AE 
maidir leis an laghdú dramhbhia a chur ar aghaidh 
bunaithe ar shonraí a bailíodh ó bhallstáit sna 
blianta roimhe seo.

Le blianta fada anuas, d’éiligh an AE ar na ballstáit 
staitisticí dramhaíola a bhailiú agus a chur faoi bhráid 
oifig staitisticí na hEorpa Eurostat.  Faoi athruithe atá 
tar éis teacht isteach le déanaí ar dhlíthe dramhaíola 
an AE agus a bheidh tús curtha lena bhfeidhm in 2020, 
éilítear ar bhallstáit sonraí a bhailiú maidir leis an 
dramhbhia ar fud an tslabhra luacha lena n-áirítear ag 
céim na táirgthe phríomhúil, céim na próiseála agus na 
déantúsaíochta, an miondíol agus céimeanna eile den 
dáileadh bia, sna bialanna, seirbhísí bia agus teaghlaigh 
agus iad a chur san áireamh sna staitisticí a chuirtear 
chuig Eurostat ó 2021 ar aghaidh. Bunaithe ar na 
staitisticí seo, molfaidh an Coimisiún Eorpach sprioc 
laghdaithe dramhaíola bia do na ballstáit le haghaidh 
caibidlíochta agus comhaontaithe.

Tá an Rialtas tiomanta do spriocanna na Náisiún 
Aontaithe agus an AE agus athdhearbhaigh sé an 
tiomantas seo i bPlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide 2019.  Aithníonn an Rialtas an tábhacht 
a bhaineann le beartais laghdaithe dramhbhia a 
chomhtháthú ar fud an bheartais atá gaolmhar leis an 
ngíomhú ar son na haeráide, leis an agraibhia agus leis 
an bhfiontar, go háirithe. Roinneann Éire an uaillmhian 
méadaithe agus an feachtas chun rath a bhaint 
amach i ndáil leis an dramhbhia a chosc ar bhonn 
comhoibritheach ar fud an Aontais Eorpaigh. Chuir 
ár rannpháirtíocht in Ardán an AE ar Chaillteanais Bia 
go leor deiseanna ar fáil chun an taithí a roinnt, chun 
léargas nua a fháil agus a fhorbairt ar an gceist seo. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Leanfaimid orainn ag imirt ról ceannasach ar 

leibhéal an AE, ag obair le Ballstáit eile chun 
spriocanna agus tosaíochtaí earnála a chomhaontú 
lena soláthrófaraíonn bealach chun SDG na 
Náisiún Aontaithe a bhaint amach agus an 
dramhbhia a laghdú 50% faoi 2030.

• Agus muid ag obair i gcomhar le páirtithe 
leasmhara eile lena n-áirítear an EPA, tabharfaimid 
tosaíocht don bhailiú sonraí (go háirithe maidir 
le dramhbhia tráchtála) chun muid a chur ar ár 
gcumas na hidirghabhálacha a dhíriú agus chun 
deimhniú go mbeidh na sonraí a bhaineann leis 
an dramhbhia cruinn beacht agus tráthúil.  Tá 
sonraí a bhaineann leis an dramhbhia tráchtála 
ríthábhachtach don anailís a dhéanaimid.

Coisc
• Oibreoimid le raon páirtithe leasmhara chun 

Treochlár um Chosc ar an Dramhbhia a fhorbairt 
ina mbeidh sraith beart chun na laghduithe 
is gá chun ár ndramhbhia a laghdú faoi 2030 
leagtha amach, chun aon spriocanna gaolmhara 
eile a bhaint amach agus chun ár n-aistriú chuig 
geilleagar ciorclach a chur ar aghaidh. Beidh 
oibleagáid curtha ar an rialtas agus ar chomhlachtaí 
poiblí an t-ordlathas dramhbhia a chur san áireamh 
nuair atá bearta beartais á ndréachtú agus á gcur i 
bhfeidhm acu.

• Leanfaimid orainn acmhainní a thiomaint go 
náisiúnta don dramhbhia a chosc agus do rialáil  
na gcleachtas bailithe agus cóireála dramhaíola bia 
is fearr.
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• Trínár ngníomhaireachtaí agus ár gcomhpháirtithe
san earnáil phoiblí, tacóimid le treoirthionscadail
nuálacha chun réitigh a thriail ar chuid de na
dúshláin atá i gceist chun an dramhbhia a chosc.

• Déanfaimid an cosain dramhbhia agus an
bhainistíocht dramhbhia a chuimsiú i gclár an
Rialtais Ghlais ionas go mbeidh an earnáil phoiblí
ina ceannaire sa chosc dramhbhia.

• Is í an Roinn Talmhaíochta agus Mara (RTBM)
ceannaire Rialtas na hÉireann san SDG 12.3 agus
oibreoimid go dlúth leis an roinn sin chun laghduithe
uaillmhianacha sa dramhbhia a bhaint amach,
chomh maith le bearta eile a chuireann le slabhra
bia inbhuanaithe san Earnáil Agraibhia. Oibreoimid
i gcomhar leis an DAFM chun cuspóirí ábhartha de
chuid Straitéis Farm to Fork’ an AE a bhaint amach
chomh maith leis na cuspóirí inár Straitéis náisiúnta
um Fhorbairt na hEarnála Bia Orgánach 2019-2025.
Oibreoimid leis an earnáil phoiblí agus le speisialtóirí
soláthair phoiblí lena chinntiú go dtacaítear le
comhlachtaí poiblí ina n-iarrachtaí dramhaíl bia a
chosc agus dramhaíl dosheachanta a bhainistiú tríd
an soláthar poiblí glas.

• Oibreoimid i gcomhar le hearnálacha gnó
príomhúla lena chinntiú go ndéanann siad a gcuid
féin, ní amháin chun an dramhaíl a thagann chun
cinn ag an bpointe díola a laghdú, ach chun an
dramhaíl chomhthaobhachta a tharlaíonn níos ísle
agus níos airde ar an slabhra bia a laghdú chomh
maith, bíodh sé sin ar fheirmeacha, sa táirgeadh bia
nó inár dtithe féin.

• Oibreoimid i gcomhar le Grúpa Gníomhaíochta na
hEarnála Miondíola ar an Dramhbhia a Chosc sa
Slabhra Soláthair.

• Tacóimid le dearadh agus rolladh amach an
phacáistithe arna fhorbairt ag miondíoltóirí agus
ag an tionscal pacáistíochta a fhreastalaíonn ar
riachtanais chaomhnaithe bia agus nach spreagann
níos mó dramhaíola pacáistíochta, go háirithe an
pacáistiú plaisteach.

• Oibreoimid i gcomhar le miondíoltóirí chun
deireadh a chur pacáistí ilcheannaigh a bheith á
ndíol, ionas nach mbeidh tomhaltóirí ag ceannach
iomarca dóibh.

An tAthdháileadh agus an Bonneagar
• Ag baint úsáide as Cairt Dramhbhia an EPA,

tacóimid le sprioc dheonach i ndáil le miondíoltóirí 
agus leis an tionscal próiseála chun céatadán den 
bhia inite a bhronnadh.

• Tacóimid leis an deonú bia agus fiosróimid bealaí
chun an deonú bia don ghnó a éascú.

• Déanfaimid scrúdú ar an tionchar a d’fhéadfadh a
bheith ag toirmeasc a bheith curtha ar bia inite a
bheith scriosta roimh an dáta atá air faoinar cheart
é a úsáid.

• Fiosróimid na bacainní rialála agus dlíthiúla atá ar
ghníomhartha síntiúis déirce agus faoinar laghdódh
an dramhbhia dá dtabharfaí bia inite ó asraonta
miondíola go héigeantach.

• Ba mhaith linn an acmhainneacht atá i gceist
maidir leis an Díleá Anaeróbach (AD) agus an
acmhainn múirínithe dramhbhia a bhaint amach.
Soláthraíonn an AD agus an múiríniú deiseanna
d’fhorbairt réigiúnach trí thairbhí do phobail a
chur ar fáil tríd an díolachán fuinnimh agus leis an
múirín a ghintear sa cheantar áitiúil ar leith.

Bainistíocht	ar	an	Dramhbhia
• Úsáidfimid an Oifig Náisiúnta um Cheadanna 

Bailithe Dramhaíola agus sonraí eile maidir leis na 
‘boscaí bruscair donn’ chun straitéisí a fhorbairt 
agus imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir 
leis an teicneolaíocht nua tacú le húsáid níos mó 
díobh.

• Déanfaimid anailís ar an tionchar atá ag díolúine 
an tobhaigh um an líonta talún le haghaidh 
bithbhreoslaí agus faoinar cheart é a bhaint nó nár 
cheart.

• Trí athruithe a chur i bhfeidhm ar cheadanna 
bailithe dramhaíola, agus trí oibriú i gcomhar
le hearnáil na n-údarás áitiúil, cinnteoimid go 
mbeidh rochtain ag gach sealbhóir tí agus gach 
aon ghnólacht chun an dramhbhia a bhainistiú
a bhainistiú ar bhealach atá iontaofa, glan agus 
inbhuanaithe.

• Oibreoimid i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun athruithe rialála 
a chur i bhfeidhm ar dhlíthe pleanála agus 
tionóntachta atá de dhíth chun a chinntiú go 
gcuirtear bonneagar ar fáil do chónaith oirí árasáin  
chun tacú leis an deighilt dramhaíola bia atá ann.
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An Dramhaíl Phlaisteach agus Phacáistithe 

Tá an pacáistiú sainmhínithe i reachtaíocht an AE 
agus i reachtaíocht náisiúnta agus áirítear ann an 
pacáistiú díolacháin aonair, an pacáistiú grúpáilte 
agus an pacáistiú iompair. De réir reachtaíocht an 
AE, ní mór spriocanna athchúrsála a bhaint amach in 
Éirinn i ndáil leis na cineálacha pacáistíochta seo a 
leanas: an ghloine, an phlaisteach, an páipéar agus an 
cairtchlár, miotail agus an t-adhmad.Chomhlíonadh 
spriocanna uile an AE maidir leis athchúrsaíl agus 
aisghabháil na dramhaíola pacáistithe in Éirinn in 
2018.  Is ionann an ráta athchúrsála atá againn agus 
64%. Tá an t-athchúrsáil dramhaíola pacáistíochta go 
maith don chomhshaol toisc go n-úsáidtear acmhainní 
agus fuinneamh ann nach beag iad chun na sruthanna 
éagsúla ábhair phacáistithe a tháirgeadh. Mar shampla, 
i gcás táirgí a dhéantar as an alúmanam athchúrsáilte, 
baintear úsáid as 95% níos lú fuinnimh chun iad a 

tháirgeadh i gcomparáid leosan a dhéantar le hábhar 
úrnua iad.

De réir shonraí 2018, b’ionann an ráta aisghabhála 
i ndáil leis an dramhaíl phacáistithe atá againn agus 
91%. Fágann sé sin gur seoladh 282,866 tonna den 
dramhaíl phacáistithe lena aisghabháil ag saoráidí 
aisghabhála dramhaíola nó áitheanna stroighne 
a loisceann ábhar pacáistithe chun fuinneamh a 
ghiniúint, anuas ar na 663,322 tonna den dhramhaíl 
phacáistithe ar athchúrsáladh í. Seachnaíonn 
aisghabháil fuinnimh na hastaíochtaí a bhaineann le 
diúscairt dramhaíola pacáistíochta ag líonadh talún. 
I gcás áitheanna stroighne, seachnaíonn aisghabháil 
fuinnimh dó breoslaí iontaise a dhó trí ábhair 
dramhaíola a phacáistiú mar fhoinse breosla.

An Dúshlán
Tábla	1:	Ár	Spriocanna	AE	maidir	le	Pacáistiú	agus	
Athchúrsáil faoi 2025 agus 2030 

Na	Spriocanna	Uile	i	dtaca	leis	an	Aisghabháil	
agus	an	Athchúrsáil	Phacáistithe

Faoi 2025 Faoi 2030
Aisghabháil Nialas Nialas

Athchúrsáil 65% 70%

Spriocanna	Athchúrsála	i	leith	Ábhair	ar	Leith					
(arna n-ullmhú lena n-athúsáid ó 2025)
Ábhair Faoi 2025 Faoi 2030
Gloine 70% 75%

Páipéar agus Cairtchlár 75% 85%

Miotail 70% 80%

Plaisteach 50% 55%

Adhmad 25% 30%

Alúmanam 50% 60%

Pacáistiú 65% 70%

Tá sé léirithe sna figiúirí don bhliain 2018 agus do 
na blianta roimhe sin gur chomhlíonamar ár gcuid 
spriocanna pacáistíochta go léir, agus gur éirigh linn 
iad a shárú fiú, trí tairbhe a bhaint as an tsamhail um 
Fhreagracht Táirgeora Bhreisithe (EPR).  Mar sin féin, 
tá béim leagtha i staitisticí an AE air go bhfuil an cuma 

PLAISTEACH, PACÁISTÍOCHT AGUS 
PLAISTEACH AONÚSÁIDE (SUP)

SCÉIM TAISCE AGUS FILLTE 
DO BHUIDÉIL PHLAISTEACHA 
AGUS DO CHANNAÍ 

MAIDÍ BAITÍNÍ CADÁIS, 
SCEANRA, PLÁTAÍ, 
CORRAITHEOIRÍ, CIPÍNÍ 
ITHEACHÁIN, SOIP, 
COIMEÁDÁIN PHOLAISTIRÉINE 
AGUS TÁIRGÍ PLAISTEACHA 
OCSÓ-INMHILLTE

COSC AR MHÍREANNA AONÚSÁIDE Ó 
IÚIL 2021: 

LÍON NA SUPANNA AR AN 
MARGADH A LAGHDÚ GO 

SUNTASACH FAOI 2026

A CHINNTIÚ GO 
MBEIDH GACH 
PACÁISTÍOCHT 
IN-ATHÚSÁIDTE NÓ 
IN-ATHCHÚRSÁILTE 
FAOI 2030
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ar an scéal go ngintear níos mó pacáistithe phlaistigh 
in Éirinn in aghaidh an duine ná mar a dhéantar in aon 
Bhallstáit eile. Gníomhaíonn Repak de réir cheadú 
an Aire mar scéim chomhlíonta náisiúnta maidir leis 
an bpacáistiú. Faoi láthair, is féidir le táirgeoirí a 
n-oibleagáidí pacáistíochta a chomhlíonadh tríd an 
fhéinchomhlíonadh nó trí bheith ina mball de scéim 
chomhlíonta cheadaithe. Tá an-acmhainneacht ar fad, 
áfach, maidir leis an fheidhmíocht fheabhsaithe san 
athchúrsáil. Tá beagnach dhá thrian den phacáistiú 
plaisteach ar fad nach bhfuil ar an liosta reatha 
athchúrsála.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• D’fhonn leanúint ar aghaidh leis an dul chun cinn 

atá déanta againn go dtí seo, agus chun spriocanna 
pacáistíochta, aisghabhála agus athchúrsála 
an AE a bhaint amach, táimid chun spriocanna 
náisiúnta a thabhairt isteach le haghaidh na 
scéimeanna comhlíonta pacáistíochta laistigh dá 
réimsí ceadaithe. Áireofar orthu seo spriocanna 
sínte chun frámaí ama a chur ar aghaidh agus Éire 
a fhorbairt ar bhealach ionas gur tír í atá ar thús 
cadhnaíochta i measc thíortha an AE. 

• Leagfaimid síos spriocanna sonracha maidir le 
formáid an phacáistithe / na táirgí, le haghaidh 
cartáin dí agus bia, mar shampla.

• Ar aon dul leis na gealltanais atá déanta i gClár 
an Rialtais, táimid chun deireadh a chur leis an 
fhéinchomhlíonadh mar rogha faoin EPR. Mar 
thoradh air sin, éascófar EPR a bheith tugtha 
isteach go héigeantach i ndáil le gach uile 
tháirgeoir pacáistíochta roimh an spriocdháta don 
bhliain 2024 atá curtha síos ag an AE agus fágfar 
dá bharr go mbeidh ar gach uile tháirgeoir na táillí 
a éicea-mhodhnú.

• Táimid chun scéim taisce agus tugtha ar ais a 
thabhairt isteach le haghaidh buidéil phlaisteacha 
agus cannaí alúmanaim (is féidir tuilleadh sonraí a 
fháil i gCaibidil 9.  

• Déanfaimid cinnte de go mbaintear amach na 
cuspóirí maidir leis an bpacáistiú atá sa Phlean 
Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach agus sa 
Straitéis um an bPlaisteach in Éirinn trí chinnte a 
dhéanamh de go mbeidh an pacáistiú uile a bheidh 

ar fáil ar an margadh in Éirinn in-athúsáidte nó 
in-athchúrsáilte ar bhealach atá inmharthana ó 
thaobh eacnamaíoch faoi 2030.

• Mar chuid dár gcur i bhfeidhm de Phlean 
Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach an AE 
agus do mholtaí maidir le ceanglais éigeantacha 
maidir le hábhar athchúrsáilte ábhar pacáistíochta, 
scrúdóimid bearta chun tacú le húsáid mhéadaithe 
ábhar athchúrsáilte i bpacáistiú, lena n-áirítear 
tobhach plaisteach úrnua a thabhairt isteach. 

• Tacóimid le cur chuige uaillmhianach ó thaobh 
an chomhshaoil de sa phlé a dhéanfar leis an 
gCoimisiún Eorpach de réir mar a chuirtear 
athbhreithniú ar na bunriachtanais maidir leis  
an bpacáistiú ar aghaidh. Beidh béim leagtha 
againn ar:
• an róphacáistiú agus an dramhaíl phacáistithe 

a laghdú, trí bhearta éagsúla chun an dramhaíl 
a chosc a chur i bhfeidhm, agus ina measc siúd 
déanfar spriocanna sonracha a leagan síos;

• an dearadh le haghaidh na hathúsáide agus in-
athchúrsáilte an phacáistithe a chur ar aghaidh, 
lena n-áirítear machnamh a dhéanamh ar 
shrianta ar an úsáid gur féidir baint as roinnt 
ábhar pacáistithe le haghaidh feidhmchlár 
áirithe, go háirithe nuair is féidir táirgí nó córais 
malartacha in-athúsáidte nó earraí tomhaltóra 
a láimhseáil go sábháilte gan an pacáistiú;

• iarracht a dhéanamh chun castacht na n-ábhar 
pacáistíochta a laghdú, lena n-áirítear líon na 
n-ábhar agus na bpolaiméirí a úsáidtear;

• obair a dhéanamh i gcomhar leis na páirtithe 
leasmhara go léir agus Treoir EPR an 
Choimisiúin (a eiseofar in 2020) a chur san 
áireamh leis chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar an chóras pacáistithe an EPR atá ann in 
Éirinn cheana féin. Tabharfar aghaidh leis 
an méid seo ar ábhair éagsúla dála an éicea-
mhodhnaithe táillí, riachtanais tuairiscithe, 
an riail de minimis agus an ról atá ag cian-
díoltóirí srl. d’fhonn an comhoiriúnú agus an 
trédhearcacht a fheabhsú.

• Cuirfear dliteanas faoi tháirgeoirí as íosmhéid 80% 
de na costais a bhaineann leis an mbainistíocht 
dramhaíola ar an méid pacáistíochta a chuireann 
siad ar an margadh.

• Beidh táirgeoirí earraí pacáistithe SUP áirithe faoi 
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dhliteanas freisin as na costais atá i gceist chun na 
hearraí a chuireann siad ar an margadh a ghlanadh 
suas mar bhruscar.

• Oibreoimid chun na leibhéil éillithe sna boscaí 
bruscair athchúrsála a laghdú.

• Oibreoimid i gcomhar le soláthraithe pacáistíochta 
lena chinntiú go mbeidh ról acu chun críocha na 
dramhaíola pacáistithe príomhúla, tánaisteacha 
agus treasach a thagann chun cinn a laghdú, 
agus chun cinnte a dhéanamh de go mbeidh an 
pacáistiú uile ar an margadh in-athúsáidte nó 
in-athchúrsáilte ar bhealach atá inmharthanach 
ó thaobh eacnamaíoch faoi 2030. Mar chuid 
den phróiseas seo déanfaimid scrúdú ar cad é an 
fáth gur cosúil go ngintear níos mó pacáistithe 
phlaistigh in Éirinn i gcomparáid le Ballstáit eile.

• Mar chuid den chlár oideachais agus feasachta atá 
leagadh amach níos faide anonn sa cháipéis seo, 
nuair a fhéacfaimid ar Rannpháirtíocht Saoránach, 
déanfaimid:
• an phlaisteach agus an pacáistiú a chur chun 

cinn mar shaincheist phoiblí phráinneach 
(conas é a chosc, trí tháirgí saor ó phacáistiú 
a roghnú, m.sh.) agus conas an dramhaíl 
phacáistithe a thagann chun cinn a láimhseáil; 
agus

• feasacht na dtomhaltóirí a ardú faoi na 
buntáistí a bhaineann le coimeádáin in-
athúsáidte a úsáid agus oibriú i gcomhar le 
miondíoltóirí chun an soláthar de roghanna 
athlíonta a spreagadh.

• Comhoibreoimid leis an FSAI ar phacáistiú 
teagmhála bia maidir leis an athúsáid, ag aithint 
an cheanglais maidir leis an tsláinte agus 
sábháilteacht.

• Leanfaimid orainn ag forbairt mywaste.ie mar an 
uirlis chumarsáide chun na páirtithe leasmhara go 
léir atá ag feidhmiú sa réimse seo a chomhcheangal 
leis an bpobal lena chinntiú go mbeidh 
teachtaireacht náisiúnta chomhsheasmhach agus 
leanúnach ann.

• Úsáidfimid teachtaireachtaí cumarsáide chun léiriú 
conas atá ceantair údaráis áitiúil ag feidhmiú i leith 
na spriocanna náisiúnta.

• Déanfaimid scrúdú ar an mbealach a d’fhéadfaí an 
dramhaíl dheighilte a chur ar fáil ar an tsráid, agus 

ag imeachtaí agus féilte poiblí, trí bhoscaí bruscair 
athchúrsála a bhfuil an lipéadú aonfhoirmeach 
orthu a sholáthar.

• Leanfaimid orainn ag obair leis an RWMPO 
na lipéid athchúrsála mywaste.ie a chur chun 
go leanúnach d’fhonn cur chuige comhtháite 
a fhorbairt maidir le lipéid agus maidir leis na 
caighdeáin don saoránach chun tuiscint éasca a 
fháil ar an áit gur cheart an pacáistiú éagsúil a chur.

• Úsáidfimid sruthanna maoinithe náisiúnta agus 
sruthanna maoinithe AE aroan  le haghaidh na 
taighde ar an bplaisteach agus ar an bpacáistiú 
lena n-áirítear: 
• taighde ar ábhair atá á n-onnmhairiú thar lear; 

agus 
• taighde a dhéanamh agus deiseanna a 

aithint / a fhorbairt chun ábhair mhalartacha 
(phacáistithe) a athúsáid / a athchúrsáil.    
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An Phlaisteach Aonúsáide

Is éard is plaisteach aonúsáide (SUP) ann ná táirge a 
dhéantar go hiomlán nó go páirteach as an bplaisteach 
agus nach n-úsáidtear é ach uair amháin sula ndéantar 
é a dhiúscairt.  Tá na táirgí seo níos coitianta sa lá 
atá inniu ann agus muid ag aistriú níos faide i dtreo 
sochaí gnóthach gníomhach, gan stad gan staonadh.  
Cineálacha den phacáistiú atá i gceist le go leor de 
na hearraí seo, buidéil phlaisteacha, coimeádáin bia, 
cupáin caife, agus coimeádáin deochanna boga, gan 
ach cúpla samplaí a lua. Cailltear idir $80 - $120 
billiún gach bliain don gheilleagar domhanda trí ábhar 
pacáistithe plaisteach a chailliúint mar gheall ar an 
bplaisteach aonúsáide agus ní choinnítear ach 5% de 
luach an ábhair lena úsáid den athuair. Seachas na 
buntáistí atá i gceist don chomhshaol (lena n-áirítear 
an coigilteas GHG), dá laghdófaí SUP, laghdófaí an 
caillteanas foriomlán seo chomh maith trí acmhainní 
ábhartha luachmhara a choinneáil i gcúrsaíocht 
agus trí mhonaróirí a bhrú chun an luach a ghabháil: 
an pacáistiú laghdaithe (costais a ísliú dá bhrí sin) 
nó pacáistiú in-athchúrsáilte, in-athúsáidte nó in-
aisíoctha go hiomlán. D’fhéadfadh cinnte a dhéanamh 
de go gcuirfear Éire i riocht ina bhfuil sé in ann an 
cheannaireacht a glacadh ar an nuálaíocht sa réimse 
feidhme seo dá mba rud é go raibh dreasachtaí beartais 
soiléire ann (mar shampla, ionstraimí eacnamaíocha 
breise nó toirmeasc ar chineálacha áirithe ábhar). 

Táthar tiomanta dó in Éirinn dul i ngleic leis an 
díghrádú comhshaoil atá ag tarlú mar gheall ar 
SUPanna agus an pacáistiú plaisteach i gcoitinne.  
Thacaíomar le tabhairt isteach bearta chun déileáil 
leo ar leibhéal an AE agus táimid tiomanta do na 
dúshláin atá glactha ag na Ballstáit agus a rinne iad a 
chomhaontú ar leibhéal an AE a bhaint amach agus  
a shárú.

Tá dhá phíosa suntasacha de reachtaíocht an AE chun 
ár n-uaillmhian maidir leis na táirgí seo a threorú: 

1. Treoir 94/62/CE maidir le pacáistiú agus dramhaíl 
phacáistithe, ar a ngairtear treoir an phacáistithe i 
gcoitinne.  

2. Treoir (AE) 2019/904 maidir le laghdú a dhéanamh 
ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar 
an gcomhshaol, dá ngairtear an Treoir maidir le 
Plaistigh Aon-Úsáide go coitianta (SUP).

Tá sé mar aidhm ag Treoir an SUP aghaidh a thabhairt 
ar na hearraí arb ionann iad agus níos mó ná 70% den 
bhruscar muirí.  Cuireann an treoir seo cineálacha 
cur chuige ciorclach chun cinn ar aon dul le	Straitéis	
Eorpach	an	AE	um	Phlaistigh	i	nGeilleagar	Ciorclach	
agus ina dtugtar tús áite do tháirgí in-athúsáidte 
inbhuanaithe agus neamh-tocsaineacha agus do 
chórais athúsáid.  Tá sé mar aidhm aige an méid 
dramhaíola a ghintear a laghdú de réir bhinn ord 
tosaíochta na dramhaíola, den chéad dul síos.  
Rinneadh an chaibidlíocht i ndáil leis an treoir seo go 
han-tapa, agus rinneadh é a chomhaontú go han-tapa, 
agus bhí an mian a bhí ag  Ballstáit uile an AE dul i 
ngleic leis an fadhb mhór seo atá chuile áit léirithe 
sa luas sin.  Is treoir leathan í a mbeidh dúshláin le 
tabhairt mar gheall air, gan amhras.  Mar sin féin, 
fágann sé go bhfuil an Ballstát saor chun an bealach 
is fearr chun na híoscheanglais a bhaint amach agus a 
bheith uaillmhianach go sárófar iad.

An Dúshlán
Faoinár trasuíocht atá déanta againn ar an Treoir SUP, 
cuirfear cosc ar na míreanna SUP seo a leanas a chur ar 
mhargadh na hÉireann ón 3 Iúil 2021 ar aghaidh: 

• Baitíní Cadáis
• Sceanra
• Plátaí
• Meascthóirí
• Cipíní Ithiceáin
• Coinlíní Óil
• Coimeádáin bia agus dí polaistiréin 

breisleathnaithe
• Gach uile táirge plaisteach ocsó-indíghrádaithe

Ina theannta sin, faoin SUPD, toirmiscfear aon 
choimeádán dí (buidéil, cartáin srl.) suas le 3 lítear ó 
mhargadh na hÉireann ón 3 Iúil 2024 amach seachas 
amháin sa chás go bhfuil an caipín air ceangailte 
le príomhchuid an choimeádáin. Toirmiscfear ar 
tháirgeoirí dí aon bhuidéal SUP teirphthalait poileitiléin 
(PET) suas le 3 lítear a chur ar an margadh in Éirinn 
ó mhí Eanáir 2025 ar aghaidh más rud é nach bhfuil 
an plaisteach atá ann athchúrsáilte 25% ar a laghad. 
Toirmiscfear freisin aon bhuidéal SUP suas le 3 lítear 
a chur ar an margadh in Éirinn ó mhí Eanáir 2030 ar 
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aghaidh más rud é nach bhfuil an plaisteach atá ann 
athchúrsáilte 30%, ar a laghad. 

Faoin 5 Eanáir 2023, ceanglófar ar tháirgeoirí 
pacáistíochta na costais atá i gceist chun an bruscar 
a bhaineann leis na hearraí SUP seo a leanas a 
ghlanadh suas: 

• coimeádáin bhia
• paicéid
• rapair
• coimeádáin dí
• cupáin
• málaí siopadóireachta éadroma

Faoin 5 Eanáir 2023, beidh táirgeoirí de tháirgí tobac 
a bhfuil an phlaisteach iontu ag teacht faoi réir scéim 
EPR. Faoin 31 Nollaig 2024 beidh táirgeoirí balún, 
cuimleoga fliuch agus an fearas iascaireachta ag teacht 
faoi réir scéim EPR. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Táimid chun scéim taisce agus tugtha ar ais a

thabhairt isteach le haghaidh buidéil phlaisteacha
agus cannaí alúmanaim. Agus é seo á sheachadadh
againn, beimid ag obair go dlúth i gcomhar leis na
tionscail bhia agus dí, le miondíoltóirí, bailitheoirí
dramhaíola agus le saoráidí cóireála, agus lenár
gcomhghleacaithe i dTuaisceart Éireann chomh
maith.

• Déanfar é sin a bhaint amach trí na céimeanna seo
a leanas:
1. Comhairliúchán poiblí ar na roghanna dearaidh

(R3 2020)
2. Comhairliúchán poiblí ar an tsamhail is fearr

agus na dréachtrialacháin (R1 2021)
3. Tús feidhme a bheith curtha leis an

reachtaíocht bhunúsach (R3 2021)
4. An scéim a bheith tugtha isteach (R3 2022)

• Soláthrófar an bunús reachtach chun scéim DRS
a sheachadadh trí thrasuí na Treorach maidir le
hEarraí Plaisteacha Aon-Úsáide (3 Iúil 2021).

• De réir riachtanais an SUPD, tabharfaimid isteach
riachtanais EPR maidir le:
• táirgí tobac;

• balúin;
• ceirtíní taise (na cineálacha siúd nach bhfuil

faoi thoirmeasc iomlán) agus;
• an fearas iascaireachta.

• Táimid chun an méid SUPanna a chuirtear ar an
margadh a laghdú go mór faoi 2026 (i gcomparáid
le 2022) agus beidh an plean gníomhaíochta
forbartha againn faoi Iúil 2021 chuige sin.

• Leanfaimid orainn ag obair i gcomhar leis an Oifig
um Sholáthar Rialtais lena chinntiú go dtacaítear
go hiomlán le comhlachtaí poiblí ina n-iarrachtaí
earraí plaisteacha aonúsáide a sheachaint.

• Cuirfimid beartas ‘ar iarratas’ i bhfeidhm maidir le
hearraí plaisteacha aonúsáide le haghaidh bia agus
deochanna.

• Cé go bhfuil cosc curtha ar Bhallstáit an
pacáistiú a thoirmeasc óna bheith curtha ar an
margadh, tugann an Treoir SUP rogha chun earraí
pacáistíochta a thoirmeasc faoi nós imeachta
infhógartha de réir Threoir (AE) 2015/1535.  Tríd
an meicníocht seo a úsáid, táimid tiomanta do raon
breise earraí SUP a thoirmeasc, lena n-áireofaí
na rudaí seo a leanas a áireamh ach gan a bheith
teoranta dóibh:
• Ceirtíní taise (neamh-mhíochaine)
• Earraí maisíochta óstáin SUP
• Míreanna SUP siúcra agus anlainne.

Cupáin caife
Déantar 22,000 cupán caife a dhiúscairt in Éirinn gach 
lá, sin 6 in aghaidh an tsoicind, 200 milliún in aghaidh 
na bliana in Éirinn agus 500 billiún ar an mbonn 
domhanda. Tá roghanna in-athúsáidte ann cheana féin 
le haghaidh cupáin caife beir-leat - is sruth dramhaíola 
é seo atá inseachanta go huile is go hiomlán agus 
cuimsítear leis ról an rogha phearsanta maidir leis 
an aistriú go geilleagar ciorclach a chur i bhfeidhm. 
Beimid ag saothrú, ag obair i gcomhar leis an EPA agus 
eNGOnna lena n-áirítear an Conscious Cup Campaign, 
le himeacht ama chun an tsruth dramhaíola seo a 
dhíchur trí na bearta seo a leanas a ghlacadh:

• An “tobhach latte”, mar a thugtar air, a
thabhairt isteach:  D’fhoilsigh an Roinn páipéar
comhairliúcháin déanach in 2019 ina bhfuil breac-
chuntas déanta ar mholtaí maidir le tobhaigh
chomhshaoil, agus ar na táirgí seo ina measc. Is
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féidir teacht air ar shuíomh gréasáin na Roinne.
• Triail a dhéanamh fáil réidh go huile is go hiomlán

le cupáin caife i mbailte, in Institiúidí Ardoideachais
agus in ionaid iompair/tráchtála eile ar leith a
roghnófar.

• Bearta a thabhairt isteach chun cosc a chur ar
a n-úsáid neamhriachtanach (i gcaiféanna suí-
isteach, mar shampla) agus chun iallach a chur
ar mhiondíoltóirí laghdú praghais a thabhairt do
thomhaltóirí a úsáideann cupáin in-athúsáidte.

• An tOideachas agus cláir feasachta.
• Toirmeasc iomlán ar chupáin indiúscartha, sa

deireadh.

Cupáin Deochanna Fuara 
Is dúshlán ar leith atá ann in Éirinn iad na cupáin 
deochanna fuara indiúscartha toisc nach bhfuil an 
cultúr in-athúsáidte tar éis dul i bhfeidhm chomh 
furasta sin san earnáil mearbhia agus, níos tábhachtaí 
ná sin fiú, i gcás na gcupán dí beir-leat atá difriúil le 
cupáin caife toisc go n-úsáidtear sop leo, go hiondúil. 
Cuirtear fáilte roimh thionscnaimh atá tugtha isteach 

le déanaí ag imeachtaí spóirt gan cupáin a chur ar 
fáil ach amháin más cupáin in-athúsáidte atá i gceist, 
tionscnaimh ina léirítear go breá soiléir an chaoi ar 
féidir an sruth dramhaíola seo a dhíchur trí chumasc 
den dreasacht agus den oiliúint. 

• Chun aghaidh a thabhairt ar an méadú atá tagtha
ar an méad a n-úsáidtear cupáin deochanna fuara
indiúscartha, beimid ag obair ar fud an Rialtais
chun scrúdú a dhéanamh ar cheadúnú imeachtaí
mórscála ina n-úsáidtear cupáin phlaisteacha
(gan claibín agus sop) le haghaidh deochanna
fuara d’fhonn coinníollacha sonracha a shainordú
a mbeifeá in ann toirmeasc a chur ar chúpáin
dheochanna fuara indiúscartha a úsáid.

• Déanfaimid tograí maidir le tobhach ar chupáin
deochanna fuara a fhorbairt, ar aon dul leis an
tobhach latte.

• Oibreoimid i gcomhar a chéile leis na
geallsealbhóirí (IBEC, Cumann Bialanna na
hÉireann agus ISME, mar shampla) chun roghanna
in-athúsáidte a chur chun cinn.

• Déanfaimid reachtaíocht a thabhairt isteach chun
cosc a chur ar a n-úsáid neamhriachtanach (i
gcaiféanna suí-isteach, mar shampla) agus chun
iallach a chur ar mhiondíoltóirí laghdú praghais a
thabhairt do thomhaltóirí a úsáideann cupáin in-
athúsáidte.

Coimeádáin Bhia
Tá dúshlán casta i gceist leis na coimeádáin bhia, de 
réir mar a shainmhínítear iad faoin SUP, i bhfianaise 
an raon táirgí agus cineálacha pacáistíochta a 
bhaineann leo.  Tá coimeádáin bhia le fáil go forleathan 
sna hearnálacha mearbhia agus miondíola, agus i 
ngaráistí, i gcaiféanna agus bialanna. Níl aon “réiteach 
amháin a oireann do chách” ann maidir le roghanna 
in-athúsáidte don iliomad coimeádán bia atá ar an 
margadh, rud atá níos casta arís fiú, toisc nach mór 
do na roghanna athsholáthair cáilíocht ghrád bia a 
chomhlíonadh.  Tá obair ar siúl faoi láthair, in éineacht 
lenár gcomhghleacaithe san AE, chun na coimeádáin 
bhia ar cheart bearta laghdaithe tomhaltais a thabhairt 
isteach in Éirinn ina leith a shainaithint. 

• Cuirfimid tobhaigh chomhshaoil i bhfeidhm ar
choimeádáin bhia (anuas ar na cupáin caife agus
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cupáin deochanna fuara).
• Oibreoimid i gcomhar a chéile leis na 

geallsealbhóirí (IBEC, Cumann Bialanna na 
hÉireann, ISME agus an EPA, mar shampla) chun 
roghanna in-athúsáidte a chur chun cinn.

• Beimid ag obair ar fud an Rialtais chun scrúdú 
a dhéanamh ar cheadúnú imeachtaí mórscála 
d’fhonn coinníollacha sonracha a shainordú a 
mbeifeá in ann toirmeasc a chur ar choimeádáin 
bhia neamh-inathúsáidte a úsáid.

• Déanfaimid reachtaíocht a thabhairt isteach chun 
cosc a chur ar a n-úsáid neamhriachtanach (i 
gcaiféanna suí-isteach, mar shampla).
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Oideachas agus Athrú Iompraíochta a Mhéadú

Beidh gá ann le gach earnáil gníomhaithe a ghlachadh 
chun an t-aistriú go geilleagar ciorclach a bhaint 
amach, chomh maith leis an t-athrú iompraíochta a 
ghabhann leis. Beidh gá ann na cleachtais agus na 
hiompraíochtaí dearfacha a chur chun cinn agus na 
‘droch-nósanna’ atá curtha i mbun le blianta fada 
anuas - a dhíspreagadh nó a thoirmeasc. Cuid dár 
dtasc ná cleachtais agus iompraíochtaí bainistíochta 
dramhaíola aonair a nascadh le héifeachtaí an athraithe 
aeráide a mhaolú agus prionsabail an Gheilleagair 
Chiorclaigh a aistriú go gníomhartha praiticiúla bríocha 
do theaghlaigh, do ghnóthais agus do dhaoine aonair 
araon. 

Ní mór don tsochaí deireadh a chur leis an gclaonadh 
atá ann earraí a dhiúscairt go gasta, agus an nós sin 
a aisiompú. Is féidir dálaí eacnamaíocha feabhsaithe 
a bheith ann a fhágáil go mbítear ag iarraidh earraí 
ábharacha a fháil gan stad gan staonadh. Caithfidh 
dul i gcoinne an chlaonta sin trí fhilleadh ar phatrúin 
tomhaltais thraidisiúnta lena ndéantar earraí a 
athúsáid, a dheisiú agus a mhalartú.  

An Dúshlán  
Tuigeann an rialtas go maith an tábhacht a bhaineann 
leis an gcumarsáid éifeachtach san iarracht athrú 
iompraíochta a chur i bhfeidhm agus chun na críche sin 
bhunaíomar Grúpa Straitéise Cumarsáide Dramhaíola 
chun feachtais chumarsáide éagsúla atá dírithe ar 
theaghlaigh agus ar ghnólachtaí a chomhordú ar 
bhealach níos fearr. Le tamall beag anuas, agus go 
háirithe i gcomhthéacs COVID-19, tá méadú ag teacht 
ar an fheasacht atá ag an bpobal ar shaincheisteanna 
comhshaoil, agus fágann sé sin go bhfuil deis ann chun 

athrú iompraíochta a chur chun cinn. Oibreoimid chun 
cur leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo ag Clár 
Náisiúnta um Chosc Dramhaíola an EPA, go háirithe 
le StopFoodWaste.ie agus le tairseach Mywaste.
ie atá á reáchtáil ag na húdaráis áitiúla. Agus muid i 
mbun an chúraim seo a chomhlíonadh, caithfimid an 
chothromaíocht a bhaint amach idir an chumarsáid 
éifeachtach agus iomarca faisnéise a chur amach. 

Measures to Achieve Optimum 
Results
• Tionscnófar clár náisiúnta nua cumarsáide agus

oideachais, ag cur leis an obair atá déanta go
dtí seo leis an nGrúpa Straitéise Cumarsáide
Dramhaíola agus an Grúpa Comhairleach
Dramhaíola.

• D’fhéadfadh gá a bheith ann le meascán oibre
idir an dreasacht agus an forfheidhmiú chun cur
leis an dea-iompar agus ní mór béim a leagan
ar na buntáistí a bhaineann leis an iompraíocht
athraithe. Caithfidh an teachtaireacht ar fad
a bheith bunaithe ar fhianaise chun a bheith
éifeachtach.

• Ní mór na caighdeáin lipéadaithe atá ann faoi
láthair, chun faisnéis a thabhairt don tomhaltóir,
a fheabhsú, agus ba cheart go mbeadh
teachtaireacht ag táirgí faoin gcaoi ar chóir iad a
dhiuscairt ag deireadh a saoil. Teastóidh ionchur ó
na déantúsóirí táirgí ar an mbonn náisiúnta agus
ar leibhéal an AE chomh maith leis sin a bheith
éifeachtach.

• Agus cur chuige ‘ar an láithreán’ á ghlacadh,
breithneofar bealaí nua rannpháirtíochta,
mar shampla an t-ionad oibre agus líonraí
pobalbhunaithe.

• Déanfaimid scrúdú ar scéimeanna agus ar
choincheapa comhshaoil atá ann faoi láthair, lena
n-áirítear an Fhreagracht Táirgeora Bhreisithe agus
an Soláthar Poiblí Glas, chun cabhrú leis an athrú
iompraíochta a bheith curtha i bhfeidhm.

• Leanfaimid orainn ag dul i mbun comhairle leis an
bpobal agus ag plé ábhair leo, leis an tionscal agus
le páirtithe leasmhara eile ar bhonn tráthúil agus
an beartas agus an idirghabháil nua á ndréachtú
againn chun cinnte a dhéanamh de go mbeidh siad
éifeachtúil.
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An Dramhaíl Tógála agus Scartála

Is dramhaíl í an dramhaíl tógála agus scartála 
(T&S) a thagann ó aon oibreacha tógála/scartála 
agus forbraíochta (lena n-áirítear oibreacha ar an 
mbonneagar iompair). In 2017, bhailigh bailitheoirí 
dramhaíola údaraithe beagnach 5 mhilliún tonna 
den dhramhaíl T&S. Is í ithir agus cloch thochailte 
an chuid is mó den dhramhaíl tógála agus scartála, 
thart ar 80% di. Is éard atá i gceist leis an gcuid eile 
de ná an choincréit, brící, tíleanna, an miotal, gloine, 
adhmad, agus an phlaisteach. Léirítear leis sin an costas 
ollmhór agus an caillteanas luacha don earnáil tógála 
chomh maith le méideanna suntasacha dramhaíola 
inseachanta mar thoradh air. Is í an dramhaíl T&S an 
sruth dramhaíola is mó san AE, arb ionann é agus thart 
ar aon trian den dramhaíl go léir a tháirgtear. Is dúshlán 
mór do na tionscail tógála agus dramhaíola araon é 
bainistíocht a dhéanamh ar an dramhaíl T&S, dá bharr. 
Mar sin féin, is féidir le feabhsuithe ar an gcleachtas 
bainistíochta um an dramhaíl T&S go leor deiseanna a 
chruthú i dtéarmaí costais chomhshaoil agus airgeadais 
laghdaithe don tionscal agus don tsochaí araon.

Tar éis tréimhse den ísealghníomhaíocht le linn chúlú 
2008 - 2011, tá an gníomhaíocht tógála ag dul i méid 
le blianta beaga anuas ar aon dul leis an borradh atá 
tagtha ar an ngeailleagar, go háirithe i mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. Tá na huaillmhianta agus an fhís 
atá ag an Stát maidir leis an fhorbairt don tréimhse 20 
bliain atá amach romhainn leagtha amach i dTionscadal 
Éireann	2040	(TÉ	2040)	.Cuimsíonn	TÉ	2040	roinnt	
mórthionscadal tógála a bhfuil acmhainneacht 
mhór iontu chun an dramhaíl tógála a chosc agus 
a	athchúrsáil	agus	dúshlán	ó	thaobh	a	chinntiú	go	
bhfuil	sé	de	chumas	againn	bainistíocht	a	dhéanamh	
ar	an	dramhaíl	a	chruthaítear.	Má	tá	an	Stát	chun	na	
spriocanna a bhaint amach mar atá leagtha amach 
sa  Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027, tá sé 
ríthábhachtach go bhfuil dóthain acmhainne ann chun 
an méid ardaithe den dramhaíl tógála agus scartála 
atá beartaithe a aisghabháil agus / nó a dhiúscairt. 
Ó thaobh an gheilleagair chiorclaigh de, i ginearálta, 
áfach, tá sé níos tábhachtaí fós go gcuirtear an  
cosc agus an athúsáid go tréan i mbun sa 
ghníomhaíocht tógála. 

Tablá 2: Réamh-Mheastacháin don Tógáil & Scartáil 
2020 - 2022 (Bunaithe ar réamh-mheastacháin 
arna dtáirgeadh ag na hOifigí Pleanála Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiúnaí, Nollaig 2019) 

2020 2021 2022
Dramhaíl T&S 
iomlán

6,410,000 6,570,000 6,930,00

Gur ithir & 
cloch atá ann

5,000,000 5,130,000 5,410,000

In 2018, chuir an Roinn Grúpa Acmhainní Dramhaíola 
Tógála i mbun ar a raibh príomhpháirtithe leasmhara 
ón earnáil T&S chomh maith le páirtithe leasmhara 
san earnáil Dramhaíola.  Cuimsítear leis an ngrúpa 
ionadaithe beartais, rialála agus tionscail freisin chun 
ardán úsáideach a sholáthar chun saincheisteanna 
dramhaíola T&S a thagann chun cinn a phlé agus 
monatóireacht a dhéanamh orthu, lena n-áirítear 
cumas agus acmhainneacht na hearnála chun an 
dramhaíl T&S a chosc, a athchúrsáil agus a bhainistiú. 
Ag eascairt as an obair luachmhar a dhéantar sa 
Ghrúpa seo, ar leanadh ar aghaidh léi in 2019, tá dul 

DRAMHAÍL TÓGÁLA
 AGUS SCARTÁLA

ATHBHREITHNIÚ 
AR THREOIRLÍNTE 
DEA-CHLEACHTAIS 

2006 DO 
DHRAMHAÍL 

TÓGÁLA & 
SCARTÁLA

FÓGRA MAIDIR 
LE FOTHÁIRGE 
AGUS PRÓISIS 

CHINNTEOIREACHTA 
DEIREADH 

DRAMHAÍOLA 
A SHRUTHLÍNIÚ

GRÚPA OIBRE CHUN 
IARRATAIS NÁISIÚNTA 
DEIREADH DRAMHAÍOLA 
A FHORBAIRT DO 
SHRUTHANNA 
TOSAÍOCHTA 
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chun cinn suntasach déanta ar roinnt saincheisteanna 
is ábhar imní don earnáil, lena n-áirítear gur tháirg 
an EPA treoir maidir leis an ithir agus cloch mar 
fhotháirge, an dul chun cinn ar roinnt iarratas 
Deireadh Dramhaíola a bheith déanta ag an EPA 
agus an méid ábhair is féidir a ghlacadh lena chóireáil 
faoi chead saoráide dramhaíola a bheith dúbalta. Tá 
roinnt moltaí curtha le chéile ag an nGrúpa maidir le 
tuilleadh feabhsuithe san earnáil a bheidh curtha ar 
aghaidh as seo ag an Roinn, an EPA agus páirtithe 
leasmhara ábhartha eile. Ag eascairt as díospóireachtaí 
a tionóladh ag an gcéad chruinniú cuireadh ceithre 
fhoghrúpa i mbun chun déileáil le saincheisteanna 
tábhachtacha ar leith:

• Airteagal 27/ Deireadh Saoil na Dramhaíola / 
Teorainneacha tairsí ceada 

• Acmhainneacht / Réamh-mheastacháin 
• Cosc ar dhramhaíl / Dea-chleachtas ar an láithreán 

/ Geilleagar ciorclach 
• An Forfheidhmiú / Sreafaí dramhaíola  

Leanfaimid leis an obair atá déanta sna fhoghrúpaí 
chun na haidhmeanna aitheanta a bhaint amach, ag 
cur le cuspóirí uileghabhálacha an Ghrúpa Acmhainní 
Dramhaíola Tógála. Leanfar ar aghaidh leis an obair 
chun na moltaí arna dtáirgeadh ag na foghrúpaí a 
chur i bhfeidhm ag tacú le prionsabail an Gheilleagair 
Chiorclaigh a dhaingniú i ndáil leis an mbainistíocht 
dramhaíola san earnáil. 

An Dúshlán  
Sna blianta beaga atá amach romhainn, caithfidh an 
earnáil: 

• Cosc ar an dhramhaíl a chur chun cinn ar an gcéad 
dul síos; 

• Na teicnící is fearr atá ar fáil a leanúint; 
• Raon na dtáirgí athchúrsáilte agus na cuspóirí lena 

n-úsáidtear iad a leathnú amach; 
• Éileamh sa mhargadh ar tháirgí athchúrsáilte a 

chruthú; agus níos mó ábhar a dheighilt ar an 
láithreán chun an athchúrsáil a éascú; agus

• An sprioc a bhaint amach chun an ullmhúchán le 
haghaidh athúsáid, athchúrsáil agus aisghabháil 

ábhair eile (lena n-áirítear oibríochtaí athlíonta 
tairbhiúla ag baint úsáide as dramhaíl mar 
ionadach) de 70% de réir meáchain de dhramhaíl 
neamhghuaiseach T&S (gan ithreacha nádúrtha 
agus cineálacha cloiche nádúrtha a áireamh).  

Tá	gá	ann	le	pleanáil	a	dhéanamh	don	bhainistíocht	
dramhaíola	T&S	a	luaithe	is	gur	féidir	sa	tionscadal	
tógála, ag céim an choincheapa más féidir. Tá liosta 
acmhainní bailithe ag Clár Náisiúnta um Chosc 
Dramhaíola an EPA chun dramhaíl a chosc agus an 
cleachtas is fearr maidir le dramhaíl T&F - atá ar fáil ar 
shuíomh gréasáin an EPA.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Cuirfimid an t-athbhreithniú ar Threoirlínte Dea-

Chleachtais 2006 maidir le hullmhú Pleananna 
Bainistíochta Dramhaíola do Thionscadail 
Dramhaíola Tógála agus Scartála i bhfeidhm.

• Leanfaimid orainn ag cur bearta i bhfeidhm chun 
an dea-chleachtas a chur chun cinn, chun sreafaí 
dramhaíola a rianú agus forfheidhmiú a neartú mar 
atá molta ag an nGrúpa Acmhainní Dramhaíola 
Tógála. Cuimseofar mar chuid den dea-chleachtas 
a bheith curtha chun cáipéis ar ‘na teicnící is fearr 
atá ar fáil’ don earnáil.

• Ag obair i gcomhar le páirtithe leasmhara eile, 
déanfaimid cinntí náisiúnta faoi Dheireadh Saoil 
na Dramhaíola a lorg le haghaidh sruthanna 
dramhaíola T&S ar leith (féach Caibidil 15).

• Forbróimid treoir mhionsonraithe ar phróiseas 
Fotháirge Airteagal 27 do roinnt ábhar sonrach 
tógála agus scartála. 

• Cuirfimid an t-athbhreithniú ar Threoirlínte Dea-
Chleachtais 2006 maidir le hullmhú Pleananna 
Bainistíochta Dramhaíola do Thionscadail 
Dramhaíola Tógála agus Scartála i gcrích agus 
oibreoimid leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil chun an dramhaíl T&S a thabhairt 
faoi réir na dtreoirlínte pleanála reachtúla. 

• Tabharfar treoirlínte phlean bainistíochta um an 
dramhaíl T&S cothrom le dáta agus cinnteoimid 
go gcuirfear riachtanais phleanála i bhfeidhm go 
comhsheasmhach.
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• Cuirfimid dreasachtaí i bhfeidhm chun an méid
a úsáidtear ábhar athchúrsáilte a spreagadh
lena n-áirítear scrúdú a dhéanamh ar thobhach
féideartha ar úsáid comhiomlán maighdean
i dtionscadail tógála chun úsáid ábhair T&S
athchúrsáilte a dhreasú, nó tairseacha a thabhairt
isteach sa Soláthar Poiblí Glas.

• Ar aon dul leis na le tiomantais ábhartha atá i
gClár an Rialtais, leanfaimid orainn ag obair i
gcomhar le páirtithe leasmhara leithéidí na hOifige
um Sholáthar Rialtais, an EPA, Údarás Fuinnimh
Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) agus na Roinne
Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí (DPER) chun
cur leis an méid a gcuirtear critéir ghlasa san
áireamh sa soláthar.

• Forbróimid spriocanna athúsáid agus aisghabhála
do phlaisteach ón earnáil tógála agus scartála.

• Scrúdóimid modhanna chun ábhar dramhaíola a
scaradh ar an láithreán a spreagadh agus bheadh
aistriú gan scipeanna measctha nó praghsáil
dreasaithe nó ionstraimí airgeadais eile a úsáid go
deo i gceist leis sin chun tacú leis an scaradh.

• Agus muid ag obair leis na hÚdaráis Áitiúla,
forbróimid treoir maidir leis an gcoincréit bhrúite
agus an plandáil bóithre.

• Chun cur leis an gcomhsheasmhacht ar fud
na hearnála agus chun an bailiúchán sonraí a
fheabhsú, déanfaimid iarracht duillíní dramhaíola
a chaighdeánú. Ba cheart duillíní nua a thabhairt
isteach le bheith réidh don todhchaí trí úsáid
a bhaint as córas rianaithe duillín leictreonach
barrachód chun rianú a dheánamh ar cá théann an
dramhaíl a ghluaiseacht, gan a bheith teoranta don
gcuspóir sin.

• Déanfaimid athruithe rialála ionas go mbeifear
in ann Fógraí Íocaíochta Seasta a eisiúint chuig
láithreáin Áiseanna Dramhaíola / Deimhniú
Clárúcháin (CoR) / Cead Saoráide Dramhaíola
(WFP) nach gcuireann isteach Tuarascáil Bhliantúil
Chomhshaoil chomhlánaithe (AER) nó a chuireann
isteach AERanna atá míchruinn;

• Tacóimid le hoiliúint chun cur leis an ráta
feidhmithe i ndáil leis an dea-chleachtas ar fud na
hearnála.
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Teicstílí 

Is éard is teicstílí ná éadaí, coisbheart agus troscáin 
agus fearais taobh istigh (m.sh. cairpéid, cuirtíní, cóir 
leapa, troscáin) atá déanta ar a laghad de 80% de 
shnáithíní teicstíle de réir a mheáchain (bunaithe ar 
rialachán lipéadaithe teicstíle an AE 2011). Tá táirgeadh 
teicstílí ar cheann de na slabhraí luacha domhanda is 
casta, ina bhfuil na milliúin táirgeoirí agus na billiúin 
tomhaltóirí ag baint leis, lonnaithe ar fud an domhain. 
Ó 1975 go dtí seo, tá an méid táirgthe domhanda de 
shnáithíní teicstíle beagnach tar éis méadú faoi thrí 
agus le deich mbliana anuas tá praghsanna éadaí tar éis 
dul i laghad i gcoibhneas leis an mboilsciú. Mar thoradh 
ar phraghsanna a bheith níos ísle agus raon éadaí níos 
éagsúla a bheith ar fáil, tá tomhaltóirí tar éis i bhfad 
níos mó éadaí a cheannach; feiniméan ar a dtugtar ‘an 
mearfhaisean’. Meastar gur tháinig méadú 40% ar an 
méid éadaí a ceannaíodh in aghaidh an duine san AE 
idir 1996 agus 2012, agus nár caitheadh níos mó ná 
30% d’éadaí atá ag daoine le bliain anuas ar a laghad. 
Measadh gur chaith saoránaigh an AE beagnach 26kg 
de theicstílí an duine sa bhliain in 2017, agus gur 
caitheadh amach timpeall 11kg díobh go minic mar 
dhramhaíl mheasctha tí a chuirtear chuig loisceoirí nó 
chuig láithreáin líonta talún. Meastar go ndéantar níos 

lú ná 1% de na teicstílí ar fud an domhain a athchúrsáil 
chun teicstílí nua a dhéanamh astu toisc nach bhfuil 
teicneolaíochtaí ann chun teicstílí a athchúrsáil ina 
snáithíní úrnua ach díreach tar éis a bheith ar fáil le 
fíordhéanaí.

Déantar teicstílí iar-thomhaltóra a bhainistiú mar 
dhramhaíl agus mar neamh-dhramhaíl, ag brath ar 
intinn an duine atá ag fáil réidh leo agus an áit a 
gcuirtear iad. Cuireann sé sin leis an dúshlán atá i 
gceist chun teacht ar thuiscint ar an gcineál faidhbe a 
bhaineann leis na teicstílí chomh maith le cé chomh 
géire is atá an fhadhb sin. Cuirtear dramhaíl teicstíle 
i mboscaí bruscair ar taobh an chosáin, tugtar chuig 
láithreáin fóntas cathartha iad, é sin nó tagann siad as 
gníomhaíochtaí tráchtála agus tionsclaíocha leithéidí na 
déantúsaíochta, cúram sláinte agus seirbhísí níocháin. 

Ní dhéantar teicstílí a bhronntar lena n-athúsáid i 
siopaí carthanais, in ionaid fág anseo agus i siopaí 
tráchtála a thairgeann scéimeanna um thabhairt ar ais a 
aicmiú mar an dramhaíl ag an bpointe a nglactar leo. Ó 
tharla go bhfuil siad lasmuigh den réimeas bainistíochta 
dramhaíola, níl sé éasca na teicstílí a eascraíonn as na 
cosáin athúsáid seo a thomhas agus féadtar teicstílí a 
bhronntar lena n-athúsáid nuair a bhíonn siad mí-
oiriúnach lena n-athúsáid, mar gheall orthu a bheith 
salach nó ró-caite, mar dhramhaíl.

Déanann Cumann Siopaí Carthanas na hÉireann 
ionadaíocht ar 450 siopa atá ag feidhmiú ar fud na tíre. 
Measann sé go láimhseálann a gcuid comhaltaí thart ar 
23,000 tonna teicstílí gach bliain. Díoltar 12,000 tonna 
den méid iomlán sin mar bhaill éadaigh le hathúsáid (is 
ionann sin agus 11 milliún baill éadaigh, meastar), tá 
an 11,000 tonna eile mí-oiriúnach le díol agus díoltar 
iad le hathchúrsálaithe teicstíle tráchtála.  Meastar go 
bhfuil suas le 4,000 pointe bailithe éadaí tráchtála nó 
ionad fág anseo lonnaithe ar fud na tíre.  
Tuigtear go ndéantar an chuid is mó de na baill éadaigh 
a bhailítear iontu a onnmhairiú chuig margaí eile.

Laistigh den chóras bailithe dramhaíola, fuarthas sa 
Staidéar	Saintréithe	Dramhaíola	2018	gurbh ionann 
teicstílí	(gan	clúidíní	a	áireamh),	i	ndáil	leis	an	dramhaíl	
tí,	agus:

TEICSTÍLÍ
TIONCHAIR 

DHOMHANDA 
AR THRÁDÁIL 

IDIRNÁISIÚNTA 
TEICSTÍLÍ 

ÚSÁIDTE A 
CHUR SAN 
ÁIREAMH

GRÚPA 
GNÍOMHAÍOCHTA 

TEICSTÍLÍ CHUN 
SCRÚDÚ A DHÉANAMH 

AR ROGHANNA 
CHUN CIORCLAÍOCHT 

TEICSTÍLÍ AMACH 
ANSEO A FHEABHSÚ

OIBRIÚ LE DEARTHÓIRÍ AGUS 
MIONDÍOLTÓIRÍ ÉIREANNACHA 
CHUN AIRD A THARRAINGT AR 
ÉICEADHEARADH D’ÉADAÍ AGUS 
DO THEICSTÍLÍ 

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach | Polasaí Náisiúnta Dramhaíola na hÉireann 2020-2025

44

https://www.epa.ie/pubs/reports/waste/wastecharacterisation/householdsurveysfinalreport.html


• 10% den ábhar a théann sa bhosca bruscair 
ginearálta; agus 

• 3% den ábhar a théann sa bhosca bruscair 
athchúrsála.

Leanadh ar aghaidh leis an staidéar chun próifíl 
náisiúnta comhdhéanamh dramhaíola tí ó thaobh 
an chosáin a ghiniúint agus measadh go bhfuil méid 
bliantúil na dteicstílí, sa sruth bailithe dramhaíola, 
seachas clúidíní agus teicstílí cúram sláinte thart ar 
63,000 tonna.

Chun feabhas a chur ar an tuiscint atá againn ar 
na cineálacha teicstílí agus an méid teicstílí iar-
thomhaltóra, tá an EPA, mar chuid den NWPP, tar 
éis staidéar a choimisiúnú ar na cineálacha agus na 
méideanna atá i gceist sa sruth ábhair seo in Éirinn.  Tá 
sé beartaithe don staidéar a bheith críochnaithe faoi 
dheireadh 2020.

An Dúshlán
De réir na Gníomhaireachta Comhshaoil Eorpaí in 
2019, is é an brú ar an tslabhra soláthair ó theicstílí an 
ceathrú ceann is airde le húsáid amhábhar agus uisce, 

tar éis bia, tithíocht agus iompar, agus an cúigiú ceann 
is airde d’astaíochtaí gáis cheaptha teasa. D’aithin an 
tAontas Eorpach an tábhacht a bhaineann le táirgeadh 
teicstílí agus tomhaltas teicstílí don chomhshaol.  Tar 
éis athbhreithniú a bheith déanta ar an gCreat-Treoir 
Dramhaíola in 2018, éilítear ar Bhallstáit bailiúchán 
ar leith dramhaíola teicstíle a chinntiú faoi 2025, ar a 
dhéanaí.  Cuirfidh an Coimisiún Eorpach treoir ar fáil 
chun leibhéil arda bailithe ar leithligh de dhramhaíl 
teicstíle a bhaint amach. Déanfaidh an Coimisiún 
cinneadh freisin, faoi dheireadh 2024, ar cheart 
spriocanna maidir le hullmhú dramhaíola teicstíle le 
haghaidh athúsáid agus athchúrsála a thabhairt isteach 
agus tá gníomh tuairiscithe tarmligthe á ullmhú lena 
athúsáid chun an infhaighteacht sonraí a neartú. 

Áiríodh sa dara Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach an AE (2020) teicstílí mar cheann de chúig 
shlabhra luacha táirge tosaíochta atá le comhtháthú 
sa chreat beartais táirgí inbhuanaithe faoin bPlean 
Gníomhaíochta.  Tá an Coimisiún ag moladh Straitéis 
chuimsitheach a bheith curtha i gcrích ag an AE do 
Theicstílí in 2021 a mbeidh sé mar aidhm aici an 
t-iomaíochas agus an nuálaíocht thionsclaíoch a 
neartú, an margadh do theicstílí inbhuanaithe agus 
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ciorclach a threisiú, lena n-áirítear an margadh um 
athúsáid teicstílí, aghaidh a thabhairt ar an mear-
fhaisean a agus samhlaí nua gnó a chur ar aghaidh.  I 
measc na mbeart atá beartaithe tá:

• An creat nua táirgí inbhuanaithe a chur i bhfeidhm 
ar theicstílí lena n-áirítear bearta éicea-dhearaidh 
a fhorbairt chun a chinntiú go bhfuil táirgí teicstíle 
oiriúnach don gheilleagar ciorclach, ag cinntiú 
go nglacfar le hamhábhair tánaisteacha, ag dul i 
ngleic le ceimiceáin ghuaiseacha agus cumhacht a 
thabhairt do thomhaltóirí gnó agus príobháideacha 
teicstílí inbhuanaithe a roghnú agus rochtain éasca 
ar sheirbhísí athúsáid agus deisiúcháin;

• Dreasachtaí agus tacaíocht a sholáthar do shamhlaí 
táirge-mar-seirbhís, ábhair chiorclacha agus próisis 
táirgthe agus an trédhearcacht a mhéadú tríd an 
gcomhoibriú idirnáisiúnta;

• Treoir a sholáthar chun leibhéil arda bailithe ar leith 
don dhramhaíl teicstíle a bhaint amach;

• Borradh a chur faoin sórtáil, athúsáid agus 
athchúrsáil teicstílí lena n-áirítear tríd an 
nuálaíocht, feidhmchláir thionsclaíocha agus bearta 
rialála dála an EPR a spreagadh.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
Go dtí go mbeidh treoir an CE maidir leis an mbailiú 
scartha agus an Straitéis Teicstíle don AE in 2021 
atá beartaithe chomh maith le ‘Staidéar ar na 
Cineálacha agus Méideanna atá i gCeist Le Teicstílí Iar-
Thomhaltóirí in Éirinn’ leis an EPA, díreoidh na bearta 
atá leagtha amach thíos ar an tuiscint atá againn faoi 
láthair ar an sruth dramhaíola teicstíle laistigh den 
Stát chomh maith le prionsabail maidir leis an treo a 
bhfuiltear ag dul i ndáil leis an mbainistíocht teicstíle 
amach anseo. 

Déanfaimid: 
• Moltaí creata bailiúcháin ar leith a fhorbairt a 

chuirfidh san áireamh na tionchair dhomhanda a 
d’fhéadfadh a bheith ag an trádáil idirnáisiúnta ar 
theicstílí úsáidte agus i gcomhairle le hoibreoirí 
bailiúcháin atá ann cheana.

• Athbhreithniú a dhéanamh ar rialáil na mbanc 
bailiúcháin teicstíle chun comhoiriúnacht le 
SDGanna a chinntiú.

• Tacú le sonraí feabhsaithe maidir leis an gcineál 
agus an méid atá i gceist sa tsruth teicstílí úsáidte.

• Cosc a chur ar theicstílí a bheith curtha sa bhosca 
bruscair ginearálta, sa líonadh talún agus san ionad 
losctha.

• An t-éicea-dhearadh d’éadaí agus do theicstílí a 
chur chun cinn i gcomhar le dearthóirí faisin agus 
miondíoltóirí Éireannacha. 

• Tacú le feachtas oideachais agus feasachta maidir 
le teicstílí mar théama de chuid SDG 12 An 
Táirgeadh agus an Tomhaltas Inbhuanaithe.

• In 2021, grúpa gníomhaíochta gearrthéarmach 
tionscail teicstíle chur i mbun chun deiseanna a 
shainaithint d’fhonn:
• leas a bhaint as luach (poist, luach 

eacnamaíoch agus acmhainní) na dteicstílí 
atá in Éirinn, lena n-áirítear athúsáid agus 
ullmhúchán le haghaidh athúsáid agus 
athchúrsáil; agus

• roghanna a iniúchadh chun an ciorclán i 
dteicstílí a fheabhsú amach anseo lena 
n-áirítear an acmhainneacht a bhaineanna le 
scéimeanna Freagrachta Táirgeora Bhreisithe a 
bheith tugtha isteach do theicstílí. 

• Sa mheántéarma agus san fhadtéarma an ról 
a scrúdú a d’fhéadfadh a bheith ag ionstraimí 
eacnamaíocha (tobhaigh, mar shampla) ar ‘an 
mearfhaisean’ agus a d’fhéadfadh tacú le táirgeoirí 
dúchasacha ar luach níos airde tríd an difríocht sa 
chostas a laghdú. 
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Tagraíonn an bonneagar bainistíochta dramhaíola 
don phearsanra, do na cuideachtaí, feithiclí bailithe 
dramhaíola agus saoráidí cóireála dramhaíola atá 
i bhfeidhm chun an dhramhaíl a bhailiú agus a 
bhainistiú. Bailíonn an earnáil phríobháideach formhór 
mór na dramhaíola in Éirinn. Ar an gcaoi chéanna, is í 
an earnáil phríobháideach a oibríonn formhór mór na 
saoráidí dramhaíola.

Os a choinne sin, déanann an earnáil phoiblí 
réamhphleanáil do bhainistíocht dramhaíola. Tá Éire 
roinnte ina trí réigiún (Connacht-Uladh, an Deisceart 
agus an Oirthear-Lár na Tíre) chun críocha na pleanála 
dramhaíola.  Tá plean bainistíochta dramhaíola ag gach 
réigiún faoi láthair, agus leagtha amach ann na beartais 
chun an dramhaíl a chosc agus a bhainistiú ar bhealach 
sábháilte agus inbhuanaithe sa réigiún sin. Tá na 
húdaráis áitiúla freagrach go reachtúil as na pleananna 
seo a ullmhú. Cuireadh oifig bainistíochta dramhaíola 
i mbun i ngach aon réigiún chun cur i bhfeidhm na 
bpleananna a fhoirmiú agus a chomhordú. Clúdaíonn 
na pleananna reatha an tréimhse 2015-2021, agus 
beidh ullmhú Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do 
Gheilleagar Ciorclach ríthábhachtach chun an plean 
athsholáthair a fhoirmiú. Beidh an plean a bheidh ag 
teacht isteach ina ionaid ina dhiaidh ríthábhachtach 

chun na cuspóirí agus spriocanna beartais náisiúnta a 
bhaint amach.

Bunaithe ar shonraí an EPA  chruthaigh gach 
duine a chónaíonn in Éirinn 577 kg de dhramhaíl 
chathrach ar an meán in 2017. Cuireann sé sin brú 
ar ár mbonneagar déileáil leis an méid dramhaíola 
atá á ghiniúint againn, rud a fhágann go bhfuilimid 
neamhchosanta don dochair comhshaoil a d’fhéadfadh 
a bheith ann agus / nó moilliú féideartha i bhforbairt 
ár ngeilleagair mar gheall ar easpa asraonta chun an 
dramhaíl a bhainistiú a bheith ann. Is príomhthosaíocht 
é acmhainn theagmhasach leordhóthanach a sholáthar 
chun a chumasú don Stát teagmhais dona dá leithéid a 
sheasamh. 

Ní tháirgtear ár ndóthain ábhair anseo in Éirinn chun 
tacú leis an tionscal in-athchúrsála inmharthana do 
shruthanna dramhaíola áirithe dála an pháipéir, an 
chruaigh nó an alúmanaim (nach mór iad go léir a 
onnmhairiú lena n-athchúrsáil). In Éirinn athchúrsáiltear 
an ghloine, an t-adhmad agus toirt bheag den 
phlaisteach. Thairis sin, in ainneoin phrionsabal na 
cóngarachta a thugann le tuiscint gur cheart an 
dhramhaíl a dhiúscairt chomh gar agus is féidir don áit 
ar cruthaíodh í, go hiondúil, níl an chumhacht againn 
an dramhaíl a threorú chuig saoráidí áirithe nó fiú í a 
choinneáil in Éirinn chun críocha cóireála. Tá Éire ag 
brath ar onnmhairí cathrach, T&S, pacáistithe agus 
dramhaíola eile d’fhonn an dramhaíl a thairgimid a 
bhainistiú - meastar go mbeidh sé 9.5 milliún tonna i 
gceist in 2020. Fágann sé sin go bhféadfadh an Stát a 
bheith neamhchosanta má bhíonn suaití seachtracha ar 
an margadh easpórtála nach bhfuil neart againn orthu 
agus ciallaíonn sé freisin go bhfuilimid ag onnmhairiú 
ábhair, fuinnimh agus post a d’fhéadfaí leas a bhaint 
astu anseo.

Mar gheall air sin, beidh an baol ann i gcónaí go 
bhféadfadh asraonta ar fud an AE (mar shampla, 
saoráidí Dramhaíola go Fuinneamh nach bhfuil ag obair 
go barr a n-acmhainneacht), nó saoráidí san RA tar 
éis Brexit a bheith níos iomaíche i gcoinne saoráidí in 
Éirinn. Mar thoradh air sin, níl smacht díreach againn 
ar ár gcuid dramhaíola agus chaithfí aon iarracht a 
dhéanann Ballstát prionsabal na cóngarachta a chur i 
bhfeidhm ar leibhéal Stáit a mhionshocrú go cúramach 

Ag Tacú le Cumas Cóireála Dúchasach An 
Bonneagar um Bainistiú Dramhaíola

CÓIREÁIL

ATHBHREITHNIÚ 
A DHÉANAMH AR 

THACAÍOCHT STÁIT 
D’FHORBAIRT AN 

INFREASTRUCHTÚIR 
ATHCHÚRSÁLA

SRUTHANNA 
DRAMHAÍOLA A 
NGLACTAR LEO 

AG LÁITHREACHA 
CONLÁISTE 

CATHARTHA A 
CHAIGHDEÁNÚ 

SCRÚDÚ A DHÉANAMH AR 
REACHTAÍOCHT AGUS AR 
NÓSANNA IMEACHTA CHUN 
INFREASTRUCHTÚR BAINISTÍOCHTA 
DRAMHAÍOLA A FHORBAIRT
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ionas go ndéanfar cinnte de go gcomhlíonfar leis na 
rialacha Cúnaimh Stáit chomh maith le prionsabal na 
saorghluaiseachta earraí. 
Mar sin féin, is féidir linn, agus ba cheart dúinn, 
an creat beartais agus rialála a úsáid chun na 
coinníollacha cearta a chruthú chun tacú le hacmhainn 
dhúchasach trí, mar shampla, bearta chun a chinntiú go 
gcríochnóidh an t-ábhar ceart sa bhosca bruscair ceart 
agus i riocht oiriúnach, agus ar an gcaoi sin é a chur ar 
fáil do bailiú ar leithligh agus athchúrsáil, athúsáid nó 
deisiú ina dhiaidh sin. Tá córais praghsála dreasaithe 
le tacaíocht ó fhorfheidhmiú láidir comhsheasmhach 
riachtanach chuige seo. 

Tá sé tábhachtach chomh maith go roinnfear an 
fhreagracht i páirtithe leasmhara eile as ár spriocanna 
athbhreithnithe AE a sheachadadh - lena n-áirítear 
trí choinníollacha leasaithe cead bailithe dramhaíola. 
Tabharfaidh sé seo dreasacht shuntasach chun an 
scaradh dramhaíola a chur ar aghaidh i ndáiríre, 
ag méadú luach na n-ábhar a théann sa bhosca 
bruscair athchúrsála agus sna haraidí donn, ag tacú 
le hinmharthanacht na hacmhainneachta athchúrsála 
dúchasaigh chomh maith le háiseanna múirínithe   
agus díleá.

An Dúshlán
Is é an príomhchuspóir aige sin ná tacú leis an 
acmhainneacht cóireála leordhóthanach agus iomchuí 
ag saoráidí dúchasacha a fhorbairt - ar chúiseanna 
comhshaoil agus eacnamaíocha - lena chinntiú go 
ngabhtar acmhainneacht chiorclach agus acmhainne 
iomlán na n-ábhar in Éirinn. Tagraíonn an focal 
leordóthanach sa chomhthéacs seo don toirt cé go 
bhfuil sé oiriúnach anseo maidir leis an láithreán a 
bhfuil an próiseas cóireála lonnaithe san ordlathas 
dramhaíola chomh maith. Cé gur chuidigh an t-aistriú 
ón diúscairt linn in Éirinn ár spriocanna AE a bhaint 
amach, ní mór dúinn tiomáint ar aghaidh agus dul níos 
airde suas an t-ordlachas dramhaíola agus an spleáchas 
ar athshlánú a laghdú sa mheántéarma. 

 Mar thoradh ar fhorbairtí i margaí easpórtála le blianta 
beaga anuas tá laghdú suntasach tagtha ar luach an 
pháipéir a onnmhairítear le haghaidh athchúrsála. 
Ar an taobh eile den scéal, ábhar ardluacha is é laíon 

páipéir atá éasca le díol ar phraghas i bhfad níos airde 
ná an páipéar gan chóireáil. Tá an Roinn agus an earnáil 
dramhaíola ag scrúdú earnáil na bpáipéar san Eoraip 
d’fhonn inmharthanacht saoráide cóireála dúchasaí a 
chinneadh agus chun déanamh amach cad é an rogha 
is fearr d’Éirinn. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach

• Cinnteoimid go mbeidh Plean Náisiúnta um
Bainistíocht Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach i
bhfeidhm faoi Eanáir 2022, in ionad na dtrí Phlean
Réigiúnach um Bainistiú Dramhaíola.

• Is iad na hOifigí Réigiúnacha um Pleanáil
Bainistíochta Dramhaíola na príomhchinnteoirí i
ndáil le gach saincheist oibríochta maidir leis an
bpleanáil bhainistíochta dramhaíola.

• In éineacht le páirtithe leasmhara eile, déanfaimid
athbhreithniú ar ról an Stáit i dtacú le forbairt an
bhonneagair athchúrsála dúchasaigh.

• Déanfaimid leibhéil níos airde den scaradh a
chur ar aghaidh chun tacú leis an infheistíocht sa
chumas cóireála.

• Déanfaimid scrúdú ar an reachtaíocht agus na
nósanna imeachta a rialaíonn forbairt bonneagair
dramhaíola agus an féidir próisis agus amlínte a
shruthlíniú.

• Tabharfaimid isteach reachtaíocht / nósanna
imeachta chun soláthar acmhainne teagmhasach a
neartú.

• Scrúdóimid bearta, lena n-áirítear an reachtaíocht,
chun cumhachtaí na n-údarás rialála a neartú chun
an dramhaíl a threorú agus chun a chinntiú go
bhfuil cumas teagmhasach ag bailitheoirí.

• Déanfaimid ról na hionaid taitneamhachta
cathartha a shainmhíniú go foirmiúil agus
aontóimid liosta caighdeánach de shruthanna
dramhaíola a nglacfar leo ag na láithreáin éagsúla.

• Scrúdóimid conas a d’fhéadfaí an dramhaíl scartha
agus boscaí bruscair athchúrsála leis an lipéadú
aonfhoirmeach a chur ar fáil ar thaobh na sráide,
agus ag imeachtaí agus féilte poiblí.

• Oibreoimid leis an earnáil dramhaíola chun
infheistíocht a spreagadh chun bailiú agus scaradh
plaistigh bog agus plaistigh dubha a cheadú.
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Fotháirgí

In imthosca áirithe, féadfar substaintí a mheas 
mar fhotháirge seachas mar dhramhaíl. Tá luach 
eacnamaíoch soiléir aige sin d’oibreoirí toisc go ligfear 
dóibh ábhar den sórt sin a chóireáil mar acmhainn 
seachas mar dhramhaíl dá bharr. Tá buntáistí an 
geilleagair chiorclaigh níos leithne i gceist toisc go 
ndéanfar cinnte de go ndéantar saol táirgiúil acmhainní 
a fheabhsú agus a leathnú amach ach go mbeidh córas 
éifeachtúil inbhuanaithe ag teastáil uaidh chomh maith 
chun feidhmiú go héifeachtach. 

D’fhonn a bheith measta a bheith ina fhotháirge, 
caithfidh an substaint nó an mhír na coinníollacha seo 
a leanas a chomhlíonadh:

• is cinnte go mbainfear úsáid bhreise as an 
tsubstaint nó as an mír;

• is féidir an tsubstaint nó an mhír a úsáid go 
díreach, gan aon phróiseáil bhreise seachas an 
gnáthchleachtas tionsclaíoch;

• déantar an tsubstaint nó an mhír a tháirgeadh mar 
chuid dhílis de phróiseas táirgthe; agus 

• tá úsáid bhreise dleathach sa mhéid is go 
gcomhlíonann an tsubstaint nó an mhír na 
ceanglais ábhartha maidir leis an gcosaint táirgí, 
comhshaoil agus sláinte i dtaca leis an úsáid ar 
leith agus nach mbeidh drochthionchar foriomlán 
comhshaoil nó sláinte an duine mar thoradh air.

Is í an reachtaíocht lena rialaítear cinntí fhotháirgí in 
Éirinn ná Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Treoir 
Dramhaíola) 2011, (S.I. 126 de 2011).  Trasnaíonn 
Rialachán 27 den Ionstraim Reachtacha seo Airteagal 
5 de Chreat-Treoir Dramhaíola 2008 (Treoir 2008/98 
/ AE) agus leagtar amach ann na himthosca inar 
féidir ábhar a mheas mar fhotháirge seachas mar an 
dhramhaíl.  

Ní mór cinneadh a dhéanann oibreoir eacnamaíoch 
faoi Airteagal 27 a bheith curtha faoi bhráid an EPA, 
a choimeádann clár agus ar féidir leo cinneadh a 
athbhreithniú agus a chur ar ceal. Is féidir tuilleadh 
faisnéise faoi phróiseas Airteagal 27 a fháil ar shuíomh 
gréasáin an EPA.

Tar éis próiseas comhairliúcháin fairsing a ndearnadh le 

páirtithe leasmhara ábhartha, i mí an Mheithimh 2019, 
d’fhoilsigh an EPA Treoir mhionsonraithe ar Fhotháirgí 
Ithreach agus Cloch, atá faoi réir líon suntasach fógraí 
seachtháirge don EPA.  Ba cheart go gcabhródh an 
treoir seo le hoibreoirí agus iad a spreagadh chun an 
próiseas seachtháirge a úsáid chun an iomarca ithreach 
agus cloiche neamh-éillithe a úsáid ar bhealach 
dleathach agus tairbhiúil seachas iad a dhiúscairt mar 
dhramhaíl. Tá an treoir ar fáil ar shuíomh ghréasáin 
an EPA.

An Dúshlán
D’fhéadfaí an próiseas fotháirge reatha a fheabhsú 
chun níos mó dearfachta agus níos freagracha níos 
tráthúla a sholáthar. I roinnt freagraí ar tugadh do 
chomhairliúchán na Roinne (Feabhra 2020) cuireadh 
imní in iúl faoin gcóras reatha a rialaíonn an próiseas 
seachtháirgí in Éirinn, go háirithe maidir leis an am a 
thógann sé chun cinntí críochnaitheacha a dhéanamh 
ar fhógraí agus an easpa soiléireachta a fheictear don 
phróiseas. Ní mór dúinn éifeachtúlacht an phróisis a 
fheabhsú má táimid chun acmhainn ciorclach stádas 
seachtháirge a bhaint amach go hiomlán. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Oibreoimid le húdaráis rialála agus le páirtithe 

leasmhara eile chun an próiseas fógra seachtháirge 
a shruthlíniú, ag díriú go háirithe ar shruthanna 
dramhaíola tosaíochta aitheanta. Chuir an EPA tús 
le próiseas comhairliúcháin phoiblí ar dhoiciméad 
treorach nua in Aibreán 2020. Scrúdóidh sé seo 
saincheisteanna amhail cé atá i dteideal fógra a 
thabhairt, toirmeasc a chur ar ábhar a úsáid sula 
ndéanfar cinneadh an EPA a thabhairt chun críche 
agus teimpléid shonracha a chomhaontú chun 
cabhrú leis an tionscal fógra a thabhairt. Scrúdófar 
freisin amlínte sonracha a leagan síos le haghaidh 
tuilleadh iarratas ar fhaisnéis agus gníomhaíochtaí 
maidir le nuair a sháraítear na spriocdhátaí sin. 

• Mar chuid de seo tabharfaimid táille iomchuí 
isteach maidir le gach fógra faoi Airteagal 
27 don EPA.  Chabhródh táille den sórt sin 
leis an bpróiseas athbhreithnithe le haghaidh 
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fógraí a mhaoiniú agus spreagfadh sé iad siúd 
atá ag iarraidh cinneadh Airteagal 27 fógra 
ardchaighdeáin a chinntiú a chomhlíonann na 
critéir go léir.

• Oibreoimid leis na páirtithe leasmhara go léir 
chun úsáid chuí phróiseas Airteagal 27 a chur 
chun cinn chun an méid ábhair a théann isteach 
in áiseanna dramhaíola a d’fhéadfaí a úsáid go 
táirgiúil in áiteanna eile a íoslaghdú. Oibreoimid go 
háirithe leis an earnáil phoiblí chun a chinntiú go 
n-úsáidtear próiseas Airteagal 27 nuair is iomchuí i 
ngach conradh san earnáil phoiblí. 

• Oibreoimid leis an EPA agus le hearnáil na 
n-údarás áitiúil chun a fháil amach an bhféadfadh 
údaráis áitiúla fógraí Airteagal 27 maidir le hábhair 
áirithe, mar shampla an ithir agus an cloch atá 
neamh-éillithe, a mheas d’fhonn acmhainní EPA a 
shaoradh do cheantair eile agus an t-am a laghdú 
riachtanach chun cinntí a thabhairt chun críche.
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Deireadh Saoil na Dramhaíola 

Tagraíonn Deireadh Saoil na Dramhaíola don 
phróiseas lena bhfágtar nach bhfuil ábhar a bhí mar 
ábhar dramhaíola mar ábhar dramhaíola go deo mar 
gheall air a bhith athchúrsáilte na aisghabhálta.  Tá an 
próiseas seo bunaithe i reachtaíocht, eadhon Airteagal 
6 den Chreat-Treoir Dramhaíola (Treoir 2008/98 / 
CE), a trasuíodh le Rialachán 28 de Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Treoir Dramhaíola), 2011.  

Leagtar amach sa reachtaíocht coinníollacha nach 
mór a chur san áireamh sular féidir stádas deireadh 
dramhaíola a thabhairt.  Tá na coinníollacha sin leagtha 
amach ag seo thíos.

• Is chun críocha sonracha atá an tsubstaint nó an 
mhír le bheith úsáidte.

• Tá margadh nó éileamh ann ar shubstaint nó ar 
mhír dá leithéid.

• Comhlíonann an tsubstaint nó an mhír na ceanglais 
theicniúla chun críocha sainiúla agus comhlíonann 
sí an reachtaíocht agus na caighdeáin atá ann 
cheana is infheidhme maidir le táirgí.

• Ní bheidh drochthionchar foriomlán comhshaoil nó 
sláinte an duine mar thoradh ar úsáid na substainte 
nó an ruda.

Is féidir cinntí maidir le deireadh saoil na dramhaíola a 
dhéanamh ar thrí leibhéal, mar a leanas:

1. Cinntí ar leibhéal an AE, a bhfuil feidhm acu ar 
fud an Aontais Eorpaigh ar fad.  Go dtí seo níor 
bunaíodh ach 3 chritéar deireadh dramhaíola ar 
leibhéal an AE.  Baineann siad sin leis na táirgí ag 
seo a leanas:
• Dramh-iarainn, dramh-chruach agus 

dramh-alúmanaim
• Cuilléid ghloine (gloine athchúrsáilte atá brúite 

agus atá réidh le leá arís)
• Dramh-chopair

2. Critéir náisiúnta, atá i bhfeidhm ar fud na tíre.  Ní 
dhearnadh aon chinntí náisiúnta maidir le deireadh 
dramhaíola in Éirinn go dtí seo. 

3. Cinntí cás aonair, nach mbaineann ach leis an 
oibreoir a rinne an t-iarratas ar stádas deireadh 
dramhaíola chuig an EPA le haghaidh cinnidh. 

Tá an EPA freagrach as cinntí a dhéanamh ar iarratais 

deireadh dramhaíola in Éirinn. Is féidir tuilleadh 
faisnéise faoin bpróiseas agus sonraí faoi chinntí 
deireadh dramhaíola a deonaíodh go dtí seo a fháil ar  
shuíomh gréasáin an EPA.

Tá luach suntasach ag baint le cinneadh deireadh 
dramhaíola toisc go gceadaíonn sé táirgí nua a 
chruthú ón ábhar agus é a thógáil amach as an 
gcóras rialála dramhaíola freisin. Mar sin tá ról 
suntasach aige le himirt agus muid ag bogadh chuig 
geilleagar níos ciorclach, trí ábhar a bhogadh suas 
an t-ordlathas dramhaíola agus luach a bhaint as an 
méid a bheadh scoite amach roimhe seo.  Cuidíonn 
sé seo linn spriocanna athchúrsála a bhaint amach, 
éascaíonn sé úsáid mar tháirge agus laghdaíonn sé 
brú ar bhonneagar dramhaíola.  Is comhbhuntáiste 
tábhachtach é astuithe laghdaithe carbóin a eascraíonn 
as ábhair mhaighdean a athsholáthar. 

I roinnt freagraí ar tugadh do chomhairliúchán na 
Roinne a ndearnadh le déanaí cuireadh imní in iúl faoin 
gcóras reatha a rialaíonn an próiseas maidir le Deireadh 
Shaoil na Dramhaíola in Éirinn, go háirithe maidir leis 
an am a thógann sé chun cinntí críochnaitheacha a 
dhéanamh ar fhógraí agus an easpa soiléireachta a 
fheictear don phróiseas. Ní mór dúinn éifeachtúlacht 
an phróisis a fheabhsú má táimid chun acmhainneacht 
ciorclach an stádas Deireadh Saoil na Dramhaíola a 
bhaint amach go hiomlán.  Mar atá luaite cheana féin, 
d’fhoilsigh an EPA dréacht-treoir le déanaí chun cabhrú 
le hiarratasóirí iarratas deireadh dramhaíola a ullmhú 
agus d’oscail sé próiseas comhairliúcháin chun deis a 
thabhairt do gheallsealbhóirí trácht a dhéanamh ar a 
bhfuil ann. Is féidir an dréacht-treoir a fháil ach ceann 
de na naisc ag seo a chliceáil:
http://www.epa.ie/pubs/advice/waste/product/
endofwasteguidancepart1.html
http://www.epa.ie/pubs/advice/waste/product/
endofwasteguidancepart2.html 

An Dúshlán
Níl aon tairseacha nó spriocdhátaí sonracha deireadh 
dramhaíola leagtha amach sa reachtaíocht.   Mar 
aitheantas ar an ról tábhachtach atá ag deireadh 
dramhaíola, áfach, maidir le cuidiú le spriocanna eile a 
bhaint amach, mar athchúrsáil, táimid tiomanta d’oibriú 
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an réimse seo a fheabhsú.  Chuige sin, táimid ag leagan 
síos na spriocanna seo a leanas:

• Déan an próiseas iarratais agus cinnteoireachta
um deireadh saoil dramhaíola a shruthlíniú.
Spreagfaidh sé seo úsáid níos mó as an bpróiseas
ag an tionscal agus cuideoidh sé le spriocanna
athchúrsála na hÉireann a bhaint amach, agus ar
an gcaoi sin an brú ar bhonneagar diúscartha agus
aisghabhála dramhaíola a laghdú.

• Faigh stádas deireadh dramhaíola do roinnt
sruthanna dramhaíola tosaíochta, go háirithe san
earnáil T&S.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Tabharfaimid táille chuí isteach le haghaidh iarratas

um deireadh saoil dramhaíola.  Chabhródh táille

den sórt sin leis an bpróiseas cinnteoireachta 
d’iarratais deireadh dramhaíola a mhaoiniú agus 
spreagfadh sé iad siúd atá ag lorg cinneadh 
deireadh dramhaíola chun iarratas ardchaighdeáin 
a chinntiú a chomhlíonann na critéir go léir.

• Oibreoimid le húdaráis rialála agus le páirtithe
leasmhara eile chun an próiseas iarratais agus
cinnteoireachta maidir le deireadh dramhaíola a
shruthlíniú, lena n-áirítear a fháil amach an bhfuil
gá le reachtaíocht nó creataí ceangailteacha eile a
fhorbairt.

• Scrúdóimid ar cheart d’údaráis áitiúla iarratais
áirithe deireadh saoil na dramhaíola a chinneadh,
agus cinnteoimid freisin go gcoinnítear an
chomhsheasmhacht sa phróiseas cinnteoireachta
maidir le deireadh saoil na dramhaíola.
Chuimseodh sé seo iarratais ó oibríochtaí atá
rialaithe cheana féin ag leibhéal údaráis áitiúil agus
a chuideodh le hacmhainní EPA a shaoradh chun
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díriú ar réimsí tosaíochta náisiúnta.  
• Déanfaimid iarracht grúpa oibre a bhunú chun 

feidhmchláir náisiúnta deireadh dramhaíola a 
fhorbairt do shruthanna dramhaíola tosaíochta 
aitheanta, ag cur leis an taithí a fuarthas ó na 
feidhmchláir éagsúla a bhaineann go sonrach le 
hoibreoirí a bhfuil stádas deireadh dramhaíola 
bainte amach acu go dtí seo.  Is éard a bheadh sa 
ghrúpa oibre seo geallsealbhóirí ábhartha agus 
comhlachtaí rialála, lena n-áirítear comhlachtaí 
um chaighdeán táirge agus deimhniúcháin. 
Chinnteoimid nach mbeadh drochthionchar ag 
bunú grúpa oibre den sórt sin ar an bpróiseas 
cinnteoireachta ar iarratais deireadh dramhaíola 
a bhaineann go sonrach le hoibreoirí nó amach 
anseo.
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I ngeilleagar ciorclach, caithfear táirgeoirí a choinneáil 
cuntasach as inbhuanaitheacht na dtáirgí a chuireann 
siad ar an margadh

Is éard atá i bhFreagracht Táirgeora Bhreisithe (EPR) 
ná cur chuige beartais chomhshaoil ina ndéantar 
freagracht táirgeora as táirge a leathnú go dtí an chéim 
iar-thomhaltóra de shaolré táirge. Faoi mhúnla EPR, 
glacann táirgeoirí an fhreagracht (airgeadais agus / nó 
eagraíocht) as earraí athúsáidte a bhailiú nó a thógáil ar 
ais agus as a n-athchúrsáil a shórtáil agus a chóireáil.

Baineann Éire úsáid as an tsamhail EPR chun déileáil 
le roinnt sruthanna dramhaíola agus forbraíodh 
Tionscnaimh um Fhreagracht Táirgeoirí bunaithe 
ar an bprionsabal íoc táirgeoirí.  Is iad na sruthanna 
dramhaíola atá clúdaithe faoi na scéimeanna EPR atá 
ann cheana féin in Éirinn ná:

• Na Rialacháin um Bainistiú Trealamh Dramhaíola
Leictreach agus Leictreonach (WEEE)

• Cadhnraí

• Pacáistiú
• Feithiclí deireadh saoil (ELVanna)
• Boinn
• Earraí feirme plaisteacha.

Go dtí seo, d’oibrigh na scéimeanna seo go rathúil 
agus chuir siad ar chumas na hÉireann ár spriocanna 
athchúrsála baile agus AE a bhaint amach. D’éirigh 
leo freisin chun go n-éireodh le hÉirinn a chuspóirí 
comhshaoil foriomlána a bhaint amach agus rinne siad 
méideanna suntasacha dramhaíola a atreorú ó líonadh 
talún. Tá achoimre ar fheidhmíocht agus dul chun cinn 
reatha na hÉireann i dtreo spriocanna an AE ar fáil ar  
shuíomh gréasáin an EPA. 

An Dúshlán
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach, tar éis dó 
na rialacha maidir le scéimeanna EPR a athbhreithniú 
faoin gCreat-Treoir Dramhaíola, spriocanna laghdaithe 
dramhaíola a chur ar aghaidh do shruthanna ar 
leith mar chuid de shraith beart níos leithne ar 
chosc dramhaíola i gcomhthéacs athbhreithnithe 
ar an Treoir Pacáistithe. De réir spriocanna an AE a 
tugadh isteach leis an bPacáiste Reachtaíochta um 
Gheilleagar Ciorclach agus leis an Treoir maidir le 
hEarraí Plaisteacha Aon-Úsáide (SUP), ní mór iarracht a 
bheith déanta in Éirinn an ghiniúint dramhaíola iomlán 
a laghdú go suntasach agus na spriocanna seo a leanas 
a bhaint amach:

• Spriocanna ábhar-shonracha d’ábhair phacáistithe
éagsúla agus ráta athchúrsála pacáistíochta uile de
65% faoi 2025 agus 70% faoi 2030.

• Tabhair aghaidh ar an sruth dramhaíola is
mó fáis ar domhan (WEEE), trí na spriocanna
uaillmhianacha bailiúcháin WEEE de 65% a bhaint
amach ó 2019 ar aghaidh.

• Dreasacht a sholáthar do tháirgeoirí táirgí a
dhearadh a chuireann le cosc dramhaíola agus a
éascaíonn athchúrsáil trí a marthanacht, a n-in-
inúsáidteacht, a n-inúsáidteacht, a n-athchúrsáil
agus a láithreacht substaintí guaiseacha a chur san
áireamh.

• Cloí le coinníollacha Treoir Réime Dramhaíola
(WFD) maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais atá
le híoc ag táirgeoirí.

Freagracht Táirgeora Bhreisithe

FREAGRACHT BHREISITHE 
TÁIRGEORA (EPR)

EPR ÉIGEANTACH 
DO GACH TÁIRGEOIR 
PACÁISTÍOCHTA 
ROIMH SPRIOCDHÁTA 
2024 AN AE E 

RIALACHA NUA LE 
HAGHAIDH SCÉIMEANNA EPR 
CHUN DEA-CHLEACHTAS IN 
ATHCHÚRSÁIL DRAMHAÍOLA 
A DHREASÚ AGUS DLÚS 
A CHUR FAOI DHEARADH 
TÁIRGÍ NÍOS FEARR

TÁIRGEOIRÍ FAOI DHLITEANAS TÁILLÍ    
ÉICEAMHODHNAITHE
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• Faoin Treoir SUP caithfear scéimeanna nua EPR a 
thabhairt isteach le haghaidh táirgí tobac ina bhfuil 
scagairí plaisteacha, balúin, sreangáin fhliucha agus 
fearas iascaireachta (féach Caibidil 9).

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach

• Tabharfaimid isteach EPRanna nua do na 
sruthanna	dramhaíola	atá	liostaithe	sa	Treoir	SUP.	

• Leathnóimid EPR na mbonn chun gach catagóir 
boinn dá bhforáiltear san 8ú	Sceideal	de	
Rialacháin na mBonn a áireamh.

• Bainfimid féinchomhlíonadh táirgeoirí aonair mar 
rogha ar fud na EPRanna go léir. 

• Tógfaimid ar rath ár scéimeanna EPR atá ann 
cheana chun leas a bhaint as acmhainneacht 
ciorclach.

• Neartóimid próiseas ceadaithe na scéime Aireachta 
chun a chinntiú go gcumhdaítear na costais a 
bhaineann le bailiú agus cóireáil táirgí deireadh 
saoil go leordhóthanach leis na táillí a íocann na 
táirgeoirí leis an scéim. 

• Déanfar an próiseas ceadaithe a athbhreithniú 
freisin chun a chinntiú go gcuirfidh gach scéim 
EPR pleananna straitéiseacha ar fáil do gach sruth 
dramhaíola a chothóidh níos mó rannpháirtíochta 
ar feadh an tslabhra soláthair le fócas ar leith ar na 
hearnálacha dearaidh agus déantúsaíochta.  

• Déanfaimid athbhreithniú ar an rialachán 
Deireadh Saoil na Dramhaíola agus Fotháirgí 
chun fáil réidh leis na bacainní atá ar fhorbairt 
geilleagair chiorclaigh a bhaineann lenár sruthanna 
dramhaíola EPR atá ann cheana féin.

• Glacfaimid riachtanais nua an AE maidir le 
scéimeanna EPR, soláthróimid dreasachtaí agus 
spreagfaimid comhroinnt faisnéise agus dea-
chleachtas maidir le hathchúrsáil dramhaíola agus 
spreagfaimid dearadh táirgí níos fearr.

• Cuirfimid feabhas ar rialachas agus trédhearcacht 
scéimeanna EPR chun na nithe seo a leanas a 
sholáthar: 
• sainmhíniú soiléir ar róil agus freagrachtaí na 

dtáirgeoirí, 
• spriocanna bainistíochta dramhaíola atá 

intomhaiste, 

• córais bailithe sonraí agus tuairiscithe sonraí 
agus 

• seirbhísí comhionanna agus neamh-
idirdhealaitheacha do gach rannpháirtí.

• Cinnteoimid go modhnóidh scéimeanna EPR, nuair 
is féidir, na ranníocaíochtaí airgeadais a íocfaidh 
táirgeoirí faoi 2023. 

• Trí choinníollacha na gceaduithe Aireachta faoina 
bhfeidhmíonn siad, sainordóimid go gcuireann 
gach scéim EPR le samhail maoinithe náisiúnta 
inbhuanaithe d’fheasacht agus d’fhorfheidhmiú. 

• Déanfaimid ár mbailiú agus anailísiú sonraí 
a bharrfheabhsú chun tacú le cinntí agus 
idirghabhálacha beartais agus iad a threorú.

• Déanfaimid scrúdú ar an ról a bheidh ag clár 
náisiúnta do gach uile shruth EPR. 

• Éileoimid ar scéimeanna EPR taifeadadh na 
gcleachtas athúsáid atá ann a chur ar bhonn 
foirmiúil agus forbairt na gníomhaíochta athúsáid 
in Éirinn a leathnú chun cuspóirí an gheilleagair 
chiorclaigh a bhaint amach. 

• Sula dtabharfar isteach spriocanna an AE, 
glacfaimid spriocanna náisiúnta athúsáid. 

• Trí choinníollacha na gceaduithe Aireachta faoina 
bhfeidhmíonn siad, déanfaimid fócas athchúrsála 
reatha na scéimeanna EPR a aistriú suas i dtreo iad 
a chosc agus a athúsáid chun cuspóirí an ordlathais 
dramhaíola a léiriú níos fearr. 

• Gníomhóimid ar mholtaí iomchuí i dtuarascáil 
an láithreáin Áiseanna Cathartha chun a ról i 
sruthanna dramhaíola EPR a threorú.

• Úsáidfimid sruthanna maoinithe náisiúnta agus 
AE chun tacú le taighde agus nuálaíocht maidir le 
gach ceann de na sruthanna dramhaíola EPR chun 
cuspóirí an Gheilleagair Chiorclaigh a chur chun 
cinn. 

• Déanfaimid scrúdú ar an fhéideartacht tuilleadh 
socruithe EPR a thabhairt isteach le haghaidh 
sruthanna dramhaíola eile lena n-áirítear, mar 
shampla:
• Teicstílí
• an dramhaíl toirtiúil lena n-áirítear tochtanna 
• péint
• cógais leighis
• an dramhaíl feirme ghuaiseach.

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach | Polasaí Náisiúnta Dramhaíola na hÉireann 2020-2025

59

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/400/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/400/made/en/print


Prepared by the Department of the Taoiseach
gov.ie

An Forfheidhmiú Dramhaíola

60



Tá forfheidhmiú éifeachtach na reachtaíochta 
dramhaíola ríthábhachtach do chreidiúnacht ár gcórais 
bainistíochta dramhaíola. Tá feabhsuithe suntasacha 
tagtha isteach in Éirinn i dtaca leis an bhforfheidhmiú 
dramhaíola le blianta beaga anuas chomh maith le 
hathrú i gcultúr an chomhlíonta atá ar aon dul leis. 
Tá struchtúr nua forfheidhmithe réigiúnach tar éis 
comhsheasmhacht agus comhordú níos mó a thabhairt 
isteach, agus fágann sé sin go bhfuil deireadh curtha le 
gníomhaíochtaí dramhaíola mídhleathacha suntasacha 
le tairbhí comhshaoil ar aon dul leis ar láithreáin 
aitheanta ar fud na réigiún.  Tá dúshláin nua atá casta 
fós ann, áfach, agus caithfimid freagairt a thabhairt le 
réitigh nuálacha agus níos mó solúbthachta maidir leis 
an mbealach a ndéanaimid iad a sheachadadh.

Tá an forfheidhmiú dramhaíola éifeachtach riachtanach 
chun:

• sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint 
• aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna ar leith - an 

dumpáil neamhdhleathach m.sh.;
• éifeacht a thabhairt do chuspóirí beartais;
• cinnte a dhéanamh de gur machaire réidh atá 

ann ó thaobh cothromaíochta laistigh den earnáil 
dramhaíola rialáilte;

• sláine an chórais rialála a choinneáil;
• éifeacht choisctheach a sholáthar. 

Is é príomhchuspóir na n-údarás áitiúil i dtéarmaí an 
fhorfheidhmithe dramhaíola ná an comhlíonadh rialála 
a bhaint amach maidir le gníomhaíochtaí dramhaíola 
i réimse feidhme an údaráis áitiúil. Clúdaítear raon 
leathan de róil leis sin, lena n-áirítear an forfheidhmiú 
rialála, cigireachtaí agus bearta iomchuí a dhéanamh 
ionas go mbeidh páirtithe ábhartha éagsúla 
comhlíontach, aghaidh a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
dramhaíola neamhúdaraithe agus freagairt a thabhairt 
do ghearáin chomhshaoil.

Tá sé de dhualgas ar gach uile údarás áitiúil déileáil 
le haon chásanna den diúscairt neamhdhleathach 
dramhaíola ina gceantar féin agus an gníomh 
forfheidhmithe iomchuí a dhéanamh, ar an gcéad dul 
síos. Tá cumhachtaí suntasacha ar fáil d’údaráis áitiúla 
faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, chun iad a chur ar 
a gcumas dul i ngleic leis an ngníomhaíocht dramhaíola 
mídhleathach. Áirítear leis sin an chumhacht chun 
gearáin a imscrúdú, cionta a ionchúiseamh, iarratas 
a dhéanamh chun na Cúirteanna chun fíneálacha a 
ghearradh, dul isteach agus iniúchadh a dhéanamh ar 
áitribh i gcás go bhfuil forais réasúnacha ann chun a 
chreidiúint go bhfuil riosca truaillithe comhshaoil ann, 
ordú a thabhairt do shealbhóir dramhaíola fáil réidh leis 
ar bhealach áirithe laistigh de chreat ama ar leith agus 
monatóireacht agus iniúchadh a dhéanamh ar shaoráidí 
coinneála, aisghabhála agus diúscartha dramhaíola.

Faigheann na húdaráis áitiúla cúnamh ó thrí Údarás 
Ceannasaithe Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola (WERLAnna) ar cuireadh i mbun in 
2015 iad, is iad sin Réigiúin an Deiscirt, Réigiún 
an Oirthir agus Láir, agus Réigiún Chonnacht/
Uladh. Tá freagracht ar na hOifigí WERLAn (Údaráis 
Ceannasaithe Réigiúnacha Forfheidhmithe Dramhaíola 
na hÉireann) as gníomhaíochtaí forfheidhmithe 
dramhaíola a chomhordú laistigh de na réigiúin ar leith, 
as tosaíochtaí agus comhchuspóirí a leagan síos maidir 
leis an bhforfheidhmiú dramhaíola, as forfheidhmiú 
comhsheasmhach na reachtaíochta dramhaíola a 
chinntiú agus leantar leis gurb iad na pearsanra údaráis 
áitiúla mar na céad fhreagróirí ar an láithreán. Tá 
Coiste Stiúrtha Náisiúnta ann a dhéanann maoirseacht 
ar an obair a dhéanann na WERLAnna agus a bhfuil 
ionadaithe air ó raon leathan údarás rialála agus 
forfheidhmithe dlí.

An Forfheidhmiú Dramhaíola

FORFHEIDHMIÚ  

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA 
SUÍOMHANNA 

NEAMHÚDARAITHE AGUS 
SRAITH STRAITÉISÍ 
FRITHDHUMPÁLA 

FÓGRAÍ UM PIONÓS SOCRAITHE 
LE HAGHAIDH SÁRUITHE AR AN DLÍ 

RÓL LEATHNAITHE AG 
PRÍOMHÚDARÁIS RÉIGIÚNACHA 
FORFHEIDHMIÚCHÁIN 
DRAMHAÍOLA (WERLA) CHUN 
DÉILEÁIL LE DÚSHLÁIN TOSAÍOCHTA 
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Comhlíonann an EPA a feidhmeanna forfheidhmithe 
um an dramhaíl tríd an Oifig Forfheidhmithe i leith 
cúrsaí Comhshaoil (OEE). Tá sainordú ag an OEE an 
comhlíonadh comhshaoil feabhsaithe a bhaint amach 
trí cheadúnais de chuid an EPA arna n-eisiúint i leith 
gníomhaíochtaí dramhaíola, tionsclaíocha agus eile, a 
fhorfheidhmiú.  Tá ról maoirseachta aige freisin maidir 
le gníomhaíochtaí na n-údarás áitiúil i leith na cosanta 
comhshaoil.  Maidir leis sin, gníomhaíonn an OEE 
mar acmhainn do na daoine siúd sa phobal a bhfuil 
iarracht déanta acu le gach bealach gearáin eile acu. 
Sanntar tuilleadh freagrachta forfheidhmithe don OEE, 
lena n-áirítear forfheidhmiú freagrachta táirgeora a 
bhaineann leis an WEEE, le cadhnraí agus le boinn.

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Loingsiú Dramhaíola 
Trasteorann (TFS) in 2007 mar chuid de thrasuí 
Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 de Pharlaimint na 
hEorpa agus den Chomhairle (an rialachán maidir le 
loingsiú dramhaíola) isteach i nDlí na hÉireann. Gach 
lasta trasteorann dramhaíola a thionscnaíonn in aon 
limistéar údaráis áitiúil sa Stát atá faoi réir nósanna 
imeachta réamhfhógartha scríofa, ní mór iad a bheith 
curtha in iúl roimh ré trí an Oifig Náisiúnta TFS a bhfuil 
foireann fhorfheidhmithe tiomnaithe acu chun dul i 
ngleic leis an loingsiú dramhaíola neamhdhleathach 
thar lear.

Próiseálann an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe 
Dramhaíola iarratais ar chead bailithe dramhaíola agus 
déanann siad athbhreithniú ar iarratais ar son gach 
uile údarás áitiúil. Coinnítear an clár um Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola ann, déantar Ceadanna Bailithe 
Dramhaíola a chúlghairm ann de réir mar is cuí, 
agus cuirtear tuarascálacha sonraí do ar fáil ann do 
gheallsealbhóirí ábhartha - lena n-áirítear údaráis 
forfheidhmithe nuair is gá.

Tá gné choiriúil bainteach le gníomhaíochtaí 
dramhaíola mídhleathacha nach beag í - idir an 
bailiúchán dramhaíola neamhúdaraithe agus an 
soláthar scipeanna le haghaidh an líonta talún 
mídhleathaigh agus an cleachtas ina ndéantar an 
dramhaíl a dhó. Spreagtha ag airgead amháin, is 
féidir leis na hiarmhairtí don chomhshaol a bheith 
tubaisteach agus an bonn á bhaint d’infheistíocht, 

d’fhás agus poist laistigh den tionscal dramhaíola.
Tá contúirtí follasacha ag baint le pearsanra de chuid 
na n-údaráis áitiúil agus an EPA atá ag tabhairt 
aghaidh do choirpigh thromchúiseacha. Tá an Coiste 
Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiú Dramhaíola, faoi 
chomhchathaoirleacht na Roinne agus an EPA, tar éis 
líonra de chomhlachtaí reachtúla a chur i mbun a bhfuil 
nasc acu leis an gcoireacht dramhaíola agus tá níos 
mó- oibríochtaí ilghníomhaireachta éascaithe dá bharr 
ar bhonn réigiúnach agus torthaí inláimhsithe i gceist 
do na comhlachtaí forfheidhmithe éagsúla maidir le 
gníomhaíochtaí neamhchomhlíontacha san earnáil 
dramhaíola a aithint, a stopadh agus a ionchúiseamh. 

D’fhéadfadh sé a bheith deacair feidhmíocht údaráis 
áitiúla aonair a mheas maidir lena bhfreagrachtaí 
forfheidhmithe dramhaíola a chomhlíonadh agus 
is féidir le measúnuithe a bheith conspóideach. Tá 
forfheidhmiú dramhaíola ag teacht chun cinn san 
earnáil i gcónaí, arb é is sainairíonna é méadú ar 
úsáid na teicneolaíochta, comhroinnt an chleachtais 
is fearr agus idirghabhálacha faoi threoir faisnéise. 
Le cúnamh ó WERLAnna, tá údaráis áitiúla tar éis éirí 
níos straitéisí ina gcur chuige, ag déanamh anailíse 
ar phatrúin neamhchomhlíonta agus ar ghluaiseacht 
dramhaíola agus ag forbairt idirghabhálacha iomchuí 
lena n-áirítear teicnící cur isteach. Mar thoradh ar na 
straitéisí forfheidhmithe feabhsaithe seo cuireadh 
deireadh le gníomhaíochtaí dramhaíola mídhleathacha 
an-suntasach le tairbhí comhshaoil comhfhreagracha 
ar láithreáin aitheanta ar fud na réigiún agus leanfar ag 
tacú agus ag forbairt i ngach údarás áitiúil. 

Tá an iarracht feabhsaithe atá déanta in Éirinn i leith an 
fhorfheidhmithe dhramhaíola, nach beag é, aitheanta 
ag an AE, ní amháin i gcás C494 / 01 ECJ atá tugtha 
chun críche ach i dtuarascáil mheastóireachta ón 
gComhairle Eorpach atá curtha amach le déanaí, “The 
practical implementation and operation of European 
policies on preventing and combatting environmental 
crime in Ireland” (2019). Déantar suntas de sa 
tuarascáil go bhfuil “tiomantas Rialtas na hÉireann 
chun tacú leis an fhorfheidhmiú rialála comhshaoil in 
Éirinn léirithe san infheistíocht leanúnach a dhéantar 
i líonra na n-oifigeach forfheidhmithe dramhaíola 
údaráis áitiúil, sna hacmhainní méadaithe atá curtha 
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ar fáil don EPA agus an fhorbairt bhreise atá déanta ar 
an WERLA”. Anuas air sin, luaitear sa tuarascáil “fuair 
an fhoireann meastóireachta i gcóras na hÉireann 
go leor samplaí den dea-chleachtas atá le roinnt le 
Ballstáit eile” agus leagadh béim ann go háirithe ar an 
gcur chuige ilghníomhaireachta a forbraíodh chun dul i 
ngleic le coireacht dramhaíola.

An Dúshlán
Cé nach bhfuil an dumpáil neamhdhleathach ar 
an scála mór ag tarlú sa bhealach a bhí ag tarlú 

ag deireadh na 1990idí agus sna 2000idí luatha a 
thuilleadh, tá cleachtais neamhúdaraithe ar nós an 
dumpáil ad-hoc, tinte cnámh sa chúlgharraí agus 
seirbhísí bailithe dramhaíola de chineál “fear sa veain 
bán” fós ag tarlú, agus fós ina bacainn ar shaoráidí 
a bheith curtah ar fáil d’údaráis áitiúla éagsúla mar 
gheall ar acmhainní a bheith atreoraithe ó sheirbhísí 
poiblí agus ó fheabhsuithe ar an mbonneagar chun 
tabhairt faoi oibríochtaí glantacháin. Féadann na 
hoibreoirí seo buntáiste iomaíoch éagórach a fháil i 
gcoibhneas le hoibreoirí comhlíontacha. Níl sé seo 
cóir ná inbhuanaithe agus bainfear úsáid as teicnící 
forfheidhmithe feabhsaithe chun an chothromaíocht 
a cheartú agus prionsabal na n-íoc truaillithe a chur i 
bhfeidhm.  

Tá cáilíocht thimpeallacht na hÉireann riachtanach do 
shláinte agus folláine gach saoránach agus braitheann 
tionscail mar thurasóireacht, talmhaíocht agus an 
earnáil bia agus dí ar aer, talamh agus uisce chun 
cáilíocht a gcuid táirgí agus seirbhísí. Tá sé ciallmhar go 
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gcosnaímid na hacmhainní seo trí chórais chomhlíonta 
agus forfheidhmithe rialála éifeachtacha, chomhréire 
agus chomhsheasmhaí. Tá forfheidhmiú éifeachtach 
na reachtaíochta dramhaíola ríthábhachtach do 
chreidiúnacht ár gcórais bainistíochta dramhaíola.

Leanann an tionscal dramhaíola ag déanamh 
infheistíochta suntasach i gcaighdeáin tiomána i 
dtéarmaí soláthar seirbhíse. Is fiú an infheistíocht sin 
a chosaint ar na hoibreoirí neamhdhlisteanacha sin a 
bhíonn ag iarraidh buntáiste tráchtála a bhaint amach 
trí neamhaird a dhéanamh de na rialacha a cuireadh i 
bhfeidhm chun ár dtimpeallacht a chosaint agus chun  
an t-athrú iompraíochta sin a chabhróidh linn aistriú go 
geilleagar níos ciorclach a chur chun cinn. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Feabhsófar ról, acmhainneacht agus freagrachtaí 

na WERLAnna chun earnáil na n-údarás áitiúil a 
chur i riocht níos fearr chun freagairt a thabhairt 
do na dúshláin forfheidhmithe atá ag teacht chun 
cinn agus na dúshláin forfheidhmithe tosaíochta 
atá ann chomh maith. Faoin tsamhail fheabhsaithe 
seo beidh freagracht ar WERLAnna as na rudaí seo 
a leanas:
• Monatóireacht agus Forfheidhmiú ar 

Bhailitheoirí Dramhaíl Teaghlaigh i ngach 
réigiún lena n-áirítear bailiúchán, aisghabháil 
agus diúscairt na sruthanna éagsúla 
dramhaíola tí a bhailítear ar thaobh an chosáin.  

• Tionscadail Speisialta - lena n-áirítear 
láithreáin nó oibreoirí is cúis imní de réir 
mar a thagann siad chun cinn lena n-áirítear 
saincheisteanna faoin gcoiriúlacht dramhaíola.    

• Tionscnaimh um Fhreagracht Táirgeoirí a 
Fhorfheidhmiú. 

• Straitéis TFC a thabhairt isteach, agus an 
fhorbairt san áireamh ann, agus ina mbeifear 
ag glacadh leis na teicneolaíochtaí is déanaí 
lena n-áirítear córais um oibrithe soghluaiste 
agus an GIS chun tacú leis na feidhmeanna 
thuasluaite.

• Cur chuige náisiúnta a fhorbairt maidir leis an 
soláthar seirbhísí dlí.

• Mar aitheantas ar an ról ríthábhachtach atá ag an 
fhorfheidhmiú dramhaíola san aistriú go geilleagar 
ciorclach, leanfaimid orainn ag fóirdheonú na 
gcostas a bhaineann le forfheidhmiú dramhaíola 
údaráis áitiúil. Tugadh isteach samhail nua 
mhaoinithe chothromasach inbhuanaithe chun 
Scéim Deontais na mBeart Forfheidhmithe Údarás 
Áitiúil a leithdháileadh. Cinnteoidh sé seo go 
gcuirfear acmhainní san áit is mó a bhfuil gá leo.  

• Foilseoidh an EPA tuarascáil ar an gcoireacht 
san earnáil dramhaíola in Éirinn lena n-áirítear 
forbhreathnú ar scála, costas agus tionchar na 
coireachta dramhaíola in Éirinn, na tosca as a 
dtiocfaidh coireacht dramhaíola, na cineálacha 
coireachta dramhaíola a tharlaíonn, moltaí maidir le 
dul i ngleic le coireacht dramhaíola agus an toradh 
ionchasach ar infheistíocht a dhéantar san earnáil 
forfheidhmithe dramhaíola. 

• Tá fóraim réigiúnacha ilghníomhaireachta curtha ar 
bun i ngach Réigiún de chuid an Gharda Síochána 
de bhun iarratais ón Roinn ar líonra teagmhálacha 
leis an nGarda Síochána chun próifíl réigiúnach na 
bPríomh-Údarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola a léiriú. Úsáidfear na fóraim seo 
anois chun a chinntiú go bhforbrófar cur chuige 
cuimsitheach agus ilghníomhaireachta i leith 
coireachta dramhaíola.

• Forbróimid samhail maoinithe inbhuanaithe chun 
an bonn costais le haghaidh forfheidhmithe a 
leathnú d’fhonn córas éifeachtach rialála agus 
forfheidhmithe a choinneáil - áireofar leis seo 
ranníocaíocht tionscail.

• Déanfar an reachtaíocht go léir um an 
fhorfheidhmiú dramhaíola a “phromhadh 
ó shonraí” lena chinntiú gur féidir gach 
teicneolaíocht atá ar fáil agus atá ag teacht 
chun cinn a úsáid go hiomlán ar bhealach a 
chomhlíonann GDPR. 

• I gcomhar leis an nGníomhaireacht agus leis an 
earnáil rialtais áitiúil, déanfaimid athbhreithniú 
ar ról an EPA maidir le gníomhaíochtaí cosanta 
comhshaoil na n-údarás áitiúil d’fhonn feidhm 
mhaoirseachta níos solúbtha agus níos 
spriocdhírithe a sholáthar chun na cumhachtaí atá 
ann faoi Alt 63 an Achta fán nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil.  
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• Tabharfaimid isteach tuilleadh pionóis Fógraí 
Pionóis Seasta i leith cionta iomchuí.  

• Beidh an soláthar airgeadais ag teastáil uainn 
d’áiseanna dramhaíola ceadaithe a bhfuil riosca 
suntasach ann chun árachas a thabhairt don 
cháiníocóir ó oibreoirí dramhaíola nach bhfuil 
sásúil agus fágfaidh sé sin dliteanas dúnta 
suntasach dá bharr.

• Forbrófar plean gníomhaíochta láithreáin 
neamhdhleathacha / neamhúdaraithe chun 
cabhrú le húdaráis comharthaí luatha de shuíomh 
mídhleathach nó láithreán a oibríonn lasmuigh 
de choinníollacha a gcead a bhrath ionas gur 
féidir rioscaí don chomhshaol agus do phobail a 
bhainistiú i gceart. Cuimseoidh plean den sórt 
sin “leabhair rólimeachta” ar idirghabhálacha dlí 
iomchuí ba cheart a ghlacadh lena n-áirítear an 
tobhach líonta talún a fhorchur nuair is iomchuí. 

• Déanfaimid athbhreithniú ar an Tionscnamh 
Náisiúnta Frithdhumpála ionas gur féidir tacú 
le pobail agus grúpaí deonacha ina n-iarrachtaí 
dul i ngleic leis an bhfadhb seo ar bhealach 
inbhuanaithe.  

• Forbróimid foireann uirlisí frithdhumpála ar líne 
arna óstáil ag MyWaste.ie chun cabhrú le húdaráis 
áitiúla dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach.
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Sainmhínítear an Soláthar Poiblí Glas (GPP) mar 
phróiseas trína bhfreastalaítear ar na riachtanas atá 
ag daoine maidir le hearraí, seirbhísí, oibreacha agus 
fóntais trí réitigh a roghnú a bhfuil tionchar laghdaithe 
acu ar an gcomhshaol ar feadh a saolré, i gcomparáid 
le táirgí nó réitigh mhalartacha.  Aithnítear an GPP 
mar luamhán beartais ríthábhachtach chun cosc a 
chur ar an dramhaíl agus chun na cuspóirí beartais 
chomhshaoil a bhaineann leis a chur ar aghaidh agus 
caithfidh don earnáil phoiblí a bheith chun tosaigh 
ina leith seo.  Is gné thábhachtach den bheartas um 
Sholáthar Poiblí Inbhuanaithe é.

Trí chritéir ghlasa a ionchorprú sa cheannachán poiblí 
tugtar deis chun cuspóirí beartais chomhshaoil maidir 
leis an laghdú carbóin, maidir leis an gcáilíocht aeir 
agus uisce, agus laghdú dramhaíola a thiontú ina 
mbearta arna gcur i gcrích. Beidh an soláthar earraí 
agus seirbhísí a dhéanann ranna Rialtais, údaráis 
áitiúla agus comhlachtaí poiblí, ar aon dul le beartais 
an Rialtais féin, mar bhonn agus mar thaca leis an 
gcreidiúnacht a bheidh curtha i gcuspóirí beartais 
náisiúnta agus cuirfidh siad feabhas leis cáil atá ar 
Éirinn mar thír ina bhfuil gheilleagar glas. D’aithin Plean 
Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2019 na céimeanna 
seo a leanas atá le glacadh chun cleachtas soláthair 
ghlais a chur ar aghaidh níos tapúla:

• Critéir ghlasa a thabhairt isteach de réir a chéile ar
fud na nEarnálacha Rialtais agus Poiblí atá dírithe
ar tháirgí agus seirbhísí tosaíochta.

• Critéir ghlasa a chur isteach i gcreataí na hOifige
um Sholáthar Rialtais (OGP) de réir mar a thagann
siad chun cinn le haghaidh athnuachana.

• Tacaíocht a thabhairt do sholáthraithe maidir le
conas glacadh le treoir an GPP.

• Dul i dteagmháil le soláthraithe, go háirithe le
FBManna, maidir le deiseanna an GPP.

• Ag obair i gcomhar le chéile chun cinntiú go
n-éireoidh le cur chuige an Rialtais Uile i leith
ionchorprú critéar glas agus cúinsí sóisialta eile i
mbeartas agus i gcleachtas soláthair phoiblí.

• Braislí agus líonraí a fhorbairt don GPP.
• Na creataí de chuid an GPP atá ann cheana a úsáid

i mBallstáit eile.
• Cur leis an monatóireacht agus an tuairisciú i

samhail rialachais chorparáidigh na hearnála poiblí.

• Tacú le tuilleadh oibre taighde chun na costais
/ tairbhí atá i gceist leis an GPP in Éirinn a
chainníochtú.

• Tuairisc a bheith déanta an OGP uair sa bhliain
maidir le cur i bhfeidhm an GPP.

Tá gealltanas tugtha i mBeart 148 de Phlean 
Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2019 ‘Sainordú a 
dhéanamh ar chritéir ghlasa a áireamh i ndáil leis an 
soláthar a úsáideann cistí poiblí, ceanglais a thabhairt 
isteach ar bhonn céimnithe agus tacaíocht a chur ar fáil 
do na soláthraithe de réir mar is gá’ in Éirinn.  Is iad na 
céimeanna atá sainaitheanta le bheith de dhíth chun an 
é sin a chur i gcrích ná:

1. Ciorclán a bheith eisithe ag an OGP le gach roinn
rialtais agus comhlacht poiblí.

2. Clár uasoiliúna a fhorbairt do na soláthraithe agus
na sonraitheoirí.

3. Tosaíocht a thabhairt do spriocréimsí.
4. Ranna Rialtais chun an GPP a thomhas agus chun

tuairisciú a dhéanamh air uair sa bhliain.

I	mí	Dheireadh	Fómhair	2019,	d’fhoilsigh	an	OGP	
Ciorclán 20/2019 an RCPA ina ndearnadh éileamh 
go ndéanfaí machnamh cuí ar chritéir ghlasa i gcinntí 
ceannaigh. Go sonrach, sa gciorclán seo:

• treoraítear do na ranna machnamh a dhéanamh
ar chritéir ghlasa a chur san áireamh i bpróisis
soláthair phoiblí;

• cuirtear ar an eolas do na Ranna go dtacóidh an
RCGAC agus an OGP leis an bpróiseas feidhmithe
lena chinntiú go mbeidh an GPP mar chuid den
phróiseas soláthair phoiblí príomhshrutha;

• éilítear ar na Ranna bearta ábhartha soláthair
ghlais a ionchorprú ina dtimthriallta pleanála agus
tuairiscithe; agus

• leagtar béim ar na féidearthachtaí atá ann do
ranna aidhmeanna sóisialta agus comhshaoil níos
leithne a sheachadadh tríd an soláthar poiblí.
Maidir leis seo, spreagtar comhlachtaí poiblí chun
dul i dteagmháil leis an OGP chun creataí a úsáid
lena n-áirítear cúinsí sóisialta agus comhshaoil
ábhartha.

Ar leibhéal an AE, sainordaítear sa reachtaíocht atá 

An Soláthar Poiblí Glas
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ann cheana féin ardchaighdeán cosanta comhshaoil 
a bheith ag táirgí agus seirbhíse, an éifeachtúlacht 
fuinnimh mar shampla, agus mar thoradh air sin is féidir 
a rá go bhfuil critéir ghlasa ionchorpraithe cheana féin 
i réimsí leathan den soláthair phoiblí, cé nach féidir é 
seo a chainníochtú faoi láthair. 

Aithnítear sa dara Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar 
Ciorclach (CEAP) a ghlac an Coimisiún Eorpach i Márta 
2020 an tionchar laghdaithe atá ag an GPP mar gheall 
ar theorainneacha an chur chuige deonach.  Agus 
aitheantas déanta ann gur féidir le cumhacht ceannaigh 
údaráis phoiblí fónamh mar thiomáint chumhachtach 
don éileamh ar tháirgí inbhuanaithe, moltar sa dara 
CEAP:

• íoschritéir agus íos-spriocanna éigeantacha GPP a 
bheith sa reachtaíocht earnála; 

• an tuairisciú éigeantach a thabhairt isteach de réir 
a chéile chun an mhonatóireacht a dhéanamh ar 
an ráta glactha leis an GPP gan iomarca ualaigh 
riaracháin gan chúis a chruthú don gceannaitheoir 
poiblí; 

• tacú le forbairt na hacmhainneachta leis an treoir, 
an oiliúint agus scaipeadh an dea-chleachtais; agus

• an measúnú saolré a chomhtháthú sa soláthar 
poiblí mar chuid de ‘Straitéis do Thimpeallacht 
Thógtha Inbhuanaithe’ atá beartaithe ag an 
gCoimisiún;

Le déanaí, tá sé molta i mbeartas ‘Farm to Fork’ an 
Choimisiúin Eorpaigh go n-áireofaí critéir ghlasasai 
soláthar poiblí i leith seirbhísí bia agus lónadóireachta 
ar bhonn éigeantach.

Sa tslí chéanna, aithníonn na SDGanna acmhainneacht 
chlaochlaitheach an tsoláthair phoiblí ghlais.  Tá 
gealltanas tugtha in SDG 12 ‘próisis táirgeachta agus 
tomhaltais inbhuanaithe a chinntiú’ agus cuirfidh 
Sprioc 12.7 SDG ‘cleachtais soláthair phoiblí atá 
inbhuanaithe de réir polasaithe agus tosaíochtaí 
náisiúnta chun cinn.’  Is é an OGP an ceannaire 
ainmnithe don sprioc seo laistigh den ‘Phlean 
Náisiúnta	Cur	Chun	Feidhme	maidir	leis	na	Spriocanna	
Forbartha Inbhuanaithe 2018-2020’.

Sa Chlár Rialtais, tá tagairt déanta do roinnt tiomantas 
tábhachtach i ndáil leis an GPP freisin. 

An Dúshlán
In 2012, ghlacadh i bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta 
na hÉireann maidir le GPP, Tairiscintí	Glasa, leis an 
sprioc polaitiúil táscach agus deonach AE de 50% den 
GPP, agus fágann sé sin nach mór critéir ghlasa GPP a 
thabhairt isteach sa chonradh soláthair. Tá feidhm ag 
an sprioc seo maidir le líon agus luach na gconarthaí 
soláthair phoiblí a tugtar chun críche iad. In éagmais 
córas monatóireachta agus tuairiscithe don GPP a 
bheith ann, níltear in ann a rá conas a d’fheidhmigh 
Éire maidir leis an sprioc 50% a bhaint amach.

In 2014, d’fhoilsigh an EPA cáipéis treorach 
cuimsitheach do sholáthraithe poiblí.  Sa treoir, leagadh 
amach critéir fhairsinge atá oiriúnaithe go sonrach don 
timpeallacht soláthair in Éirinn.
Tá sé mar aidhm ag cur chuige an AE i leith an GPP 
éascaíocht a dhéanamh go gcuimseofar riachtanais 
ghlasa sna cáipéisí tairisceana poiblí trí chritéir 
chomhshaoil infhíoraithe a sholáthar do tháirgí agus 
seirbhísí ar leith, bunaithe ar chur chuige saolré. 

I mí Aibreáin 2016, tháinig treoracha nua soláthair 
phoiblí de chuid an AE i bhfeidhm a chruthaigh 
timpeallacht atá níos tacúla don GPP agus ina bhfuil 
foráil déanta ann maidir le critéir bhreise dámhachtana 
a chur i bhfeidhm seachas amháin cad é an praghas 
is ísle. Go dtí seo, áfach, níl aon spriocanna ginearálta 
AE fós ann maidir leis an GPP agus rinneadh is ar 
bhonn deonach atá cur chun cinn agus forbairt an 
GPP tar éis tarlú, seachas amháin i gcás aon eisceacht 
suntasach amháin: éilítear sa Treoir um Fheithiclí Glana 
go gcuirfear costáil saolré san áireamh sna critéir 
roghnúcháin chun feithiclí seirbhíse iompair phoiblí 
a cheannach agus nuair a ndearnadh an treoir sin a 
leasú in 2019 (le teacht isteach i bhfeidhm Lúnasa 
2021), rinneadh Treoir foráil bhreise sa treoir maidir 
híos-céatadán de na feithiclí arna gceannach go poiblí 
a chaithfidh an caighdeán sainithe ‘feithicil ghlan’ a 
chomhlíonadh. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach 
• Chun gealltanais GPP faoin gClár Rialtais a 

chomhlíonadh, tacóimid leis an EPA chun bearta a 
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fhorbairt a bhaineann go sonrach leis an GPP mar 
chuid den NWPP:
• An oiliúint do sholáthraithe agus do 

shonraitheoirí i gcomhlachtaí poiblí ó 2020 ar 
aghaidh.

• Nuashonrú ar an ‘Treoir um Sholáthar Glas don 
Earnáil Phoiblí’ (2014). 

• An mhonatóireacht agus an tuairisciú ar an 
GPP a bheith déanta roimh ré i Ranna Rialtais 
mar a fhoráiltear dó i gCiorclán 20/2019 ón 
RCPA.  

• An mhonatóireacht agus tuairisciú GPP a 
leathnú amach go gach uile chomhlacht poiblí. 

• Déanfaimid athbhreithniú ar an bPlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta ‘Tairiscintí Glasa’ agus 
déanfaimid machnamh ar: 
• bheart 148, ina sainítear na critéir ghlasa 

a bheith áirithe i ngach uile sholáthar a 
úsáideann cistí poiblí; agus 

• conas prionsabail an Gheilleagair Chiorclaigh a 
chur chun cinn i soláthar poiblí.

• Leanfaimid orainn ag obair leis an OGP chun 
creataí soláthair phoiblí a fhorbairt mar eiseamláirí 
GPP agus chun tacú le comhlachtaí poiblí a léiríonn 
ceannaireacht in iompar inbhuanaithe

• Tacóimid le ranna rialtais, le húdaráis áitiúla agus le 
comhlachtaí poiblí faoi conas an GPP a úsáid chun 
cuspóirí beartais chomhshaoil a bhaint amach, an 
t-aer agus an t-uisce srl., mar shampla.

• Forbróimid córas monatóireachta agus tuairiscithe 
GPP a fhéadfaidh anailís láidir agus léargas sonraí 
a sholáthar chun bonn eolais a chur leis na bearta 
agus leis an gceapadh beartais amach anseo.

• Oibreoimid ar fud SDGanna na Náisiún Aontaithe, 
ar fud an na réimsí beartais rialtais, gníomhaithe 
ar son na haeráide agus comhshaoil uile chun an 
oiliúint a chur chun cinn ar fud na seirbhíse poiblí 
san inbhuanaitheacht chomhshaoil chun tacaíocht 
chorparáideach agus beartais don GPP a fheabhsú 
ionas nach bhfuil sé teoranta do shonraitheoirí 
agus soláthraithe amháin.

• Tacóimid le líonra GPP do sholáthraithe agus 
d’abhcóidí inbhuanaitheachta san earnáil phoiblí 
mar chuid de thionscnamh an Rialtais Ghlais.

• Tacóimid le tionscnaimh san earnáil 
phríobháideach a fhreagraíonn do bheartas GPP na 
hearnála poiblí.

• Beimid ag iarraidh tuilleadh uaillmhian agus 
tacaíochta don GPP éigeantach sa phlé a dhéanfar 
san AE ar an Dara CEAP agus ar thionscnaimh 
ghaolmhara de chuid an AE.

• Cinnteoimid go mbeidh gníomhaíochtaí GPP le 
feiceáil go mór i bhforbairt pleananna poiblí amach 
anseo, go háirithe an Plean Náisiúnta um Chosc ar 
Dhramhaíl agus an Plean Náisiúnta um Bainistiú 
Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach nua.

• Tacóimid leis an taighde agus an nuálaíocht trí 
chláir mhaoinithe AE agus rialtais ina gcuirtear an 
GPP chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn.

• Beimid ag obair i gcomhar le Ballstáit de chuid an 
AE chun scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna atá 
ann an saineolas a roinnt agus comhthionscnamh 
soláthair a dhéanamh.

• Cuirfimid leis an iarracht chun an Soláthar 
Inbhuanaithe a dhoimhniú agus a leathnú amach, 
go háirithe trí obair Ghrúpa Comhairleach um 
Breithnithe Sóisialta OGP.
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Teastaíonn an t-údarú chun gníomhaíochtaí diúscartha 
agus aisghabhála dramhaíola a oibriú in Éirinn. Faoin 
reachtaíocht Eorpach (Airteagal 24 de Chreat-Treoir 
Dramhaíola 2008 (2008/98/AE)), féadfar an ceanglas 
chun cead a fháil a tharscaoileadh i dtaca le saoráid ar 
leith sna cásanna seo a leanas:

• A cuid dramhaíola neamh-ghuaisí féin a dhiúscairt,
ar aon dul leis na Teicnící is Fearr ar Fáil de réir mar
atá sonraithe, san áit ar táirgeadh í; nó

• An aisghabháil dramhaíola.

Luaitear in Airteagal 25 den Treoir thuas nach mór don 
Ballstát na cineálacha agus na méideanna dramhaíola 
a chumhdaítear leis an díolúine agus an modh cóireála 
atá le húsáid a leagan amach más rud é go ndeonaíonn 
an Ballstát sin díolúine dá leithéid. Caithfidh aon 
díolúintí den sórt arna dheonú a chinntiú go gcaitear 
leis dramhaíl ar bhealach nach gcuirtear sláinte an 
duine nó sláinte an chomhshaoil i mbaol, agus nach 
ndéantar aon dochar dóibh. 

Sa chás go bhfuil an dramhaíl ghuaiseach le haghaidh 
aisghabhála díolmhaithe sa Treoir ina sonraítear gur 
cheart don Bhallstát atá i gceist ceanglais bhreise 
maidir le cineál gníomhaíochta, luachanna teorann 
substaintí guaiseacha sna teorainneacha luacha 
dramhaíola agus astaíochta a leagadh amach. 

Tá Éire tar éis na forálacha seo a thrasuí tríd 
an gceanglas ceadúnas dramhaíola a dhíol má 
chomhlíontar na coinníollacha atá leagtha amach 
do Dheimhniú Clárúcháin nó do Chead Saoráide 
Dramhaíola, a eisíonn Údarás Áitiúil an dá cheann acu 
de ghnáth.

D’úsáid roinnt Ballstát eile díolúintí Airteagal 24 chun 
cóireáil sruthanna dramhaíola áirithe a bhainistiú, go 
háirithe maidir le tógáil agus scartáil. Tá sé beartaithe, 
le linn ár bpróiseas comhairliúcháin, gur cheart d’Éirinn 
smaoineamh ar chur chuige den chineál céanna a 
ghlacadh. Déanfaimid iarracht anois a fháil amach an 
bhfuil an fhéidearthacht ann níos mó tairbhe a bhaint 
as díolúintí Airteagal 24 in Éirinn le haghaidh sruthanna 
dramhaíola ar leith.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Tabharfaimid tosaíocht do rialachán a bheith

tugtha isteach chun díolúintí Airteagal 24 a cheadú
chun cóireáil a dhéanamh ar an láthair ar speicis
ionracha plandaí eachtrannacha. Iompraítear an
t-ábhar seo faoi láthair chuig saoráidí iomchuí
lasmuigh den láthreán le haghaidh cóireála agus
cuideoidh sé díolúintí den sórt sin a bheith tugtha
isteach leis na rioscaí comhshaoil a bhaineann le
hiompar den sórt sin a mhaolú.

• Déanfaimid iarracht i gcomhar leis an EPA agus le
hearnáil na n-údarás áitiúil grúpa oibre a bhunú
chun scrúdú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí
dramhaíola eile a mbeadh sé níos oiriúnaí dóibh a
bheith áirithe faoin gcur chuige díolúine. Áirítear
leis sin gníomhaíochtaí míntírithe talún áirithe
agus an bainistíocht ar dhramhbhia ar an láithreáin
i gceaintíní, ach gan a bheith teoranta dóibh,
chun an deisiúchán, an athúsáid nó an athchúrsáil
bhreise a dhéanamh ar shruthanna dramhaíola
iomchuí, mar shampla an t-ábhar tógála agus
scartála, an trealamh leictreach srl.

• Féachfaidh an grúpa oibre seo le haon athruithe
reachtaíochta a fhorbairt atá riachtanach le
haghaidh díolúintí den sórt sin, déanfaidh sé
cinneadh ar an leibhéal cuí maoirseachta is gá
chun aon rioscaí féideartha do shláinte an duine
nó don chomhshaol a chosc, treoir mhionsonraithe
a ullmhú maidir le díolúintí den sórt sin a úsáid in
Éirinn agus barúil iomchuí a mholadh maidir le cad
é an comhlacht oiriúnach chun an próiseas díolúine
a mhaoirsiú agus chun clár a choinneáil faoi na
díolúintí den sórt sin a dheonaítear.

• Déanfaimid athbhreithniú ar dhíolúintí Airteagal
24 a rinneadh i mBallstáit eile an AE d’fhonn an
t-eolas seo a úsáid chun úsáid níos mó a bhaint as
díolúintí in Éirinn mar bhealach chun sruthanna
dramhaíola áirithe a bhainistiú.

Díolúintí Ceadanna

Permit Exemptions
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Sonraí Dramhaíola agus Sreafaí Sonraí

Ceanglaítear ar bhailitheoirí dramhaíola, onnmhaireoirí 
dramhaíola agus saoráidí dramhaíola a ghlacann leis an 
dramhaíl le haghaidh cóireála sonraí a thuairisciú ar a 
ngníomhaíocht uair sa bhliain, ar a laghad. Úsáidtear 
na sonraí seo chun staitisticí a chomhordú nach mór 
a bhailíochtú de réir nósanna imeachta tuairiscithe 
an AE. Tá na córais chun sonraí a bhailiú le haghaidh 
tuairisciú AE seanbhunaithe agus ag feabhsú go 
leanúnach. Bailítear sonraí ar bhonn bliantúil agus 
déanann údaráis áitiúla, oifigí réigiúnacha agus an EPA 
iad a bhailíochtú. Faoi láthair, tá acmhainn ráithiúil ar 
dhramhaíl chathrach a nglactar léi ag láithreáin líonta 
talún agus saoráidí cóireála teirmeach in acmhainn 
gréasáin na Staitisticí Dramhaíola Náisiúnta, atá 
deartha chun táscairí níos tráthúla a sholáthar maidir le 
giniúint agus bainistíocht dramhaíola, chomh maith le 
réamhfhaisnéis bhliantúil ar dhramhaíl a nglactar léi ag 
láithreáin líonta talún in Éirinn. Tá an EPA ag leanúint 
leis an fhorbairt atá á déanamh aige ar an réimse seo 
chun níos mó táscairí dramhaíola luatha a chur san 
áireamh de réir mar atá sonraí ar fáil. Tá an EPA agus 
an Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailithe Dramhaíola 
ag obair go dlúth le chéile chun riachtanais tuairiscithe 
a chomhchuibhiú agus chun an t-ualach tuairiscithe ar 
shealbhóirí ceada Údaráis Áitiúil a laghdú. Tabharfaidh 
an obair chomhtháthaithe sonraí seo buntáistí breise 
do cheadúnaithe agus do shealbhóirí ceada chomh 
maith le cáilíocht agus tráthúlacht na staitisticí 
dramhaíola a fheabhsú. 

Tá an EPA freagrach as staitisticí oifigiúla éagsúla 
maidir leis an dramhaíl (agus eile) a thiomsú agus sonraí 
bailíochtaithe a thiomsú de réir na hamlínte tuairiscithe 
atá sainráite i reachtaíocht an AE. Tá sonraí den sórt sin 
stairiúil den chuid is mó agus is minic a thuairiscítear 
iad 18 mí déanach, nó níos déanaí ná sin fiú, ag brath 
ar na riachtanais tuairiscithe. 

Cuimsíonn freagrachtaí na hOifige Náisiúnta um 
Cheadú Bailithe Dramhaíola (NWCPO) an tuairisciú 
bliantúil ar staitisticí dramhaíola i ndáil leis an 
mbailiúchán dramhaíola i ngach réigiún. Coinníonn 
an NWCPO an clár náisiúnta do Cheadanna Saoráide 
Dramhaíola (WFP) agus Deimhnithe Clárúcháin (CoR) 
arna n-eisiúint ag na hÚdaráis Áitiúla go léir. Bíonn an 
oifig ina hóstach ar an mbunachar sonraí Tuairisceán 
Bliantúil Náisiúnta do gach Cead Bailithe Dramhaíola 

(WCP), WFPanna agus CoRanna sa Stát.

Roinntear Sonraí NWCPO leis an EPA nuair is 
incheadaithe, chun an tuairisciú dúblach a íoslaghdú 
agus chun ardán a chruthú chun sreafaí dramhaíola a 
rianú. Is féidir bearta éifeachtúlachta tráthúlacht sna 
sonraí dramhaíola a fheabhsú trí údaráis náisiúnta a 
leanúint ag obair níos dlúithe le chéile agus ag feabhsú 
ailíniú / comhtháthú idir córais agus bunachair sonraí 
TF na n-eagraíochtaí agus an obair bhailíochtaithe 
ghaolmhar a dhéanann eagraíochtaí éagsúla.

An Dúshlán
Cuirfear córais i bhfeidhm chun sonraí a bhailiú atá 
cruinn, tráthúil, ábhartha agus úsáideach do lucht 
déanta beartas agus do rialtóirí. Tógann sé go leor 
ama ar chórais iolracha a úsáid faoi láthair thar 
chomhlachtaí rialála éagsúla. Beidh an EPA, le tacaíocht 
ón NWCPO, i gceannas ar líonra náisiúnta d’údaráis 
sonraí dramhaíola chun na socruithe rialachais 
náisiúnta maidir le bailiú, bailíochtú, comhroinnt 
agus comhtháthú sonraí dramhaíola a neartú agus 
chun córas láraithe ar líne a fhorbairt a úsáidfear mar 
phríomhfhoinse stór dramhaíola chun bailitheoirí 
dramhaíola agus oibreoirí saoráidí a thiomsú agus a 
bhailíochtú.  

Úsáidfear sonraí níos mionsonraithe, níos cruinne agus 
níos tráthúla chun bonn eolais a chur faoi na roghanna 
beartais agus faoi na bearta atá de dhíth chun an 
t-aistriú go geilleagar ciorclach a chur i gcrích agus
chun an mhonatóireacht a dhéanamh ar an dul chun
cinn atá bainte amach i dtaca leis an seachadadh le
himeacht ama. Éascófar measúnuithe níos iomlánaíoch,
níos comhtháite dá bharr a bheith déanta ar raon
iomlán tionchair chomhshaoil roghanna bainistíochta
dramhaíola éagsúla, lena n-áirítear tionchar astaíochtaí
agus éifeachtaí an athraithe aeráide. Déanfar foráil leis
don mhonatóireacht fheabhsaithe a bheith déanta ar
éifeachtacht na n-iarrachtaí chun an dramhaíl a chosc
agus sainaithneofar ann na réimsí ina ndíreofar ar
thionscnaimh um chosc dramhaíola.

Ar an leibhéal áitiúil,  ligfidh sonraí ar ardchaighdeán 
a bhaineann le bailitheoirí agus saoráidí dramhaíola 
aonair measúnú comhlíonta a bheith déanta ar na 
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hoibreoirí sin, agus soláthróidh siad deiseanna bailithe 
faisnéise do rialtóirí dramhaíola san fheachtas i gcoinne 
na coireachta dramhaíola agus úsáidfear iad chun:

• Aimhrialtachtaí a aithint;
• Tuartha ar na riachtanais acmhainne a bheidh ann 

a dhéanamh;
• Láithreáin a shainaithint atá ag sárú a gcumas 

ceadaithe; agus
• An faireachán agus an imscrúdú ar an 

ngníomhaíocht mhídhleathach fhéideartha a éascú 
go luath chun forfheidhmiú níos fearr a cheadú. 

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Cinnteoimid go mbeidh sonraí lena 

ndéantar sreafaí dramhaíola a rianú chomh 
cuimsitheach agus is féidir agus gur féidir leis na 
gníomhaireachtaí ábhartha go léir iad a roinnt 
go tráthúil.  Tabharfar tús áite don chhomhar 
trasghníomhaireachta agus don úsáid níos cliste de 
chórais chomhtháite TF - rud atá riachtanach chun 
dul i ngleic leis an ngníomhaíocht mhídhleathach 
freisin. 

• Tá córais tuairiscithe beo curtha i bhfeidhm ag 
roinnt Ballstát de chuid an AE agus tá daoine 
eile ag iniúchadh an rogha seo. Cuirfimid grúpa 
oibre i mbun chun na córais seo a scrúdú agus 
indéantacht córais chomhchosúla a chur i 
bhfeidhm in Éirinn; d’fhéadfaí córais dá leithéid 
a úsáid chun an dramhaíl uile ó láithreán inar 
ngineadh í a rianú go dtí an ceann scríbe deiridh. 

• Déanfaimid iniúchadh ar chórais ar féidir leo 
bailíochtú uathoibríoch a dhéanamh d’fhonn foráil 
a dhéanamh maidir le sonraí a eastóscadh san 
fhormáid riachtanach chun córais luathrabhaidh ar 
shaincheisteanna suntasacha a éascú.

• Forbróimid córais tuairiscithe chun na riachtanais 
tuairiscithe nua atá i gceist leis an bPacáiste um 
Gheilleagar Ciorclach a ghabháil. 

• Éileoimid ar thionscadail tógála mórscála sonraí 
a sholáthar d’údaráis áitiúla maidir leis an 
mbainistíocht dramhaíola agus aistrithe dramhaíola 
chun infheictheacht agus inrianaitheacht a gcuid 
dramhaíola a éascú. Tá na córais seo ar fáil faoi 
láthair agus tá siad ag feidhmiú ag leibhéal an 

teaghlaigh, agus tá feabhas curtha acu ar an 
gcaighdeán coimeádta taifead, tuairiscithe agus 
na bainistíochta oibríochtaí ginearálta, ar fud na 
hearnála sin.

• Déanfaimid athbhreithniú ar na riachtanais 
cháilíochta sonraí maidir le hoibreoirí dramhaíola, 
agus cuirfimid feabhas leo freisin. 

• Tabharfaimid isteach pionóis as an tuairisciú sonraí 
mícheart, lena n-áirítear Fógraí Íocaíochta Seasta.

• Uasmhéadóimid na deiseanna atá ann chun sonraí 
agus faisnéis maidir leis an dramhaíl a roinnt idir 
comhlachtaí rialála dramhaíola agus daoine eile a 
choinníonn sonraí dramhaíola.
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Taighde agus Nuálaíocht

Leis an taighde, cuirtear slí ar fáil chun bealaí nua a 
bhaint amach chun rudaí a dhéanamh, agus tá ról 
tábhachtach ag an taighde chun bonn eolais a chur 
faoin gceapadh beartais agus faoin dul chun cinn 
teicneolaíochta atá de dhíth chun cuidiú leis an 
geilleagar ciorclach a bheith curtha i gcrích. 

Ó thaobh na sochaí de, tá an fhéidearthacht ann 
poist a chruthú, agus díbhinn shóisialta agus luach 
comhshaoil a réadú ón aistriú go geilleagar ciorclach.  
Beidh sé ríthábhachtach, chun na torthaí atá á 
n-iarraidh againn a bhaint amach, cur leis an eolas 
atá againn sna réimsí táirgeachta, tomhaltais agus 
diúscartha, faoi na hábhair agus ceimiceán agus 
faoin dtionchar atá acu ar an gciorclánacht táirgí, ar 
iompar sochaíoch agus daonna agus ar an mbealach 
is fearr is féidir athrú a bhaint amach, chomh maith 
leis idirghníomhaíochtaí idir an bithgheilleagar agus an 
geilleagar ciorclach.

Ó thaobh na fiontraíochta de, breacadh amach i 
bpáipéar a dhréachtaigh an Roinn Gnó, Fiontair 
agus Nuálaíochta in 2019, dar teideal ‘Realising the 
opportunities	for	enterprise	in	the	bioeconomy	and	
circular	economy’ - ‘Na ndeiseanna don fhiontraíocht 
atá sa bhithgheilleagar agus sa gheilleagar ciorclach 
a réadú’ go raibh sé soiléir ón anailís gur leag go 
leor de na deiseanna fiontraíochta maidir leis an 
mbithgheilleagar agus an geilleagar ciorclach fós 
neamhréadaithe agus go gcaithfidh an beartas 
fiontraíochta a bheith ar an eolas is úrnua i gcónaí faoi 
na forbairtí agus freagairt a thabhairt do dheiseanna 
atá ann de réir mar a thagann siad chun cinn.

Beidh an taighde agus an nuálaíocht ina mbaill 
ríthábhachtach den chuspóír sin d’fhonn a chur ar 
chumas fiontar na deiseanna sin a gcuirtear ar fáil 
le geilleagar ciorclach a aithint, a thuiscint agus a 
bhaint amach. Cuirfidh sé sin ar chumas iad a gcuid 
eagraíochtaí, slabhraí soláthair agus slabhraí luacha a 
leasú chun a chinntiú go mbeidh siad in ann freastal ar 
na hathruithe sa timpeallacht bheartais, rialála agus sa 
socaíóchta ina ndéanann siad a gcuid gnó.

An Creat Beartais Náisiúnta um an Taighde agus an 
Nuálaíocht
Seoladh Nuálaíocht 2020, Straitéis Uile-Rialtais na 

hÉireann um an taighde, an fhorbairt, an eolaíocht 
agus an teicneolaíocht i mí na Nollag, ina bhfuil 
na huaillmhianta don tír seo, Éire, le bheith mar 
cheannaire domhanda don nuálaíocht leagtha amach, 
agus tá sé beartaithe go mbeidh an straitéis tugtha 
chun críche faoi dheireadh 2020. San athbhreithniú 
lár-théarma ar Nuálaíocht 2020 a foilsíodh in 
2019, rinneadh ábharthacht a chuspóirí beartais a 
athdhearbhú, is é sin an gá atá ann leis an infheistíocht 
i mbonneagar taighde agus tallann taighde a 
mhéadú agus an gá atá ann go gcuirfear leis an méid 
comhordaithe agus comhoibrithe ar fud an chórais. 

Áirítear leis seo an ról atá leis an nuálaíocht chun 
tabhairt faoi na mórdhúshláin ár linne, lena n-áirítear 
an t-athrú aeráide, an t-ídiú acmhainní, díghrádú  
an chomhshaoil agus an truailliú. Dá réir sin, tá na 
dúshláin a bhaineann le Nuálaíocht 2020 mar an 
gcéanna leo siúd atá ag cur na forbartha ar aghaidh, sa 
bhithgheilleagair agus sa gheilleagar ciorclach araon, in 
Éirinn.

Tá obair ar bun chun straitéis chomharbais Nuálaíocht 
2020 a fhorbairt, straitéis a bheidh ina straitéis 
uile-Rialtais arís. Tá straitéis 7 mbliana beartaithe, a 
mhairfidh ó 2021 go 2027 agus táthar ag súil leis go 
bhfoilseofar í sa chéad leath de 2021. Beidh sé ailínithe 
leis an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile de 
chuid an AE (lena n-áirítear Horizon Europe) agus leis 
an bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027. Leagfar 
amach sa cháipéis ardleibhéil seo an fhís don taighde 
agus don nuálaíocht in Éirinn, chomh maith  leis na 
spriocanna agus cuspóirí ardleibhéil don tír, agus beidh 
dhá nó trí phlean gníomhaíochta nó clár oibre faoi 
cheangal ama ag gabháil leis don tréimhse 7 mbliana 
chun na haidhmeanna, na cuspóirí agus na spriocanna 
atá leagtha amach ann a bhaint amach. Beidh gá ann 
naisc shoiléire a dhéanamh idir straitéis iomlán an 
Rialtais maidir leis an taighde agus an nuálaíocht agus 
an tosaíocht a thabharfar don infheistíocht sa taighde 
agus sa nuálaíocht thar réimsí beartais iomadúla, lena 
n-áirítear an beartas um an dramhaíl agus an geilleagar 
ciorclach.

Tosaíocht na Taighde
In 2012, thug Rialtas na hÉireann an Tosaíocht Taighde 
isteach, lena ndéantar formhór na hinfheistíochta 
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poiblí a dhámhtar go hiomaíoch i dtaighde le 14 
réimse tosaíochta a ailíniú. Gheall Nuálaíocht 2020 
athbhreithniú a dhéanamh ar na réimsí fócais tosaíochta 
seo chun a chinntiú go bhfuil siad fós bailí agus chun 
iad a athbhreithniú, más gá, i bhfianaise cúinsí athraithe.

Aithníonn Athnuachan na Limistéar Tosaíochta 
Taighde 2018-2023 sé théama lena ndéanfar formhór 
na hinfheistíochta poiblí a dhámhtar go hiomaíoch i 
dtaighde a ailíniú. Tá baint dhíreach ag roinnt díobh 
seo leis an mbithgheilleagar agus leis an ngeilleagar 
ciorclach, lena n-áirítear na téamaí tosaíochta ‘Bia’, 
‘Déantúsaíocht agus Ábhair’, agus ‘Fuinneamh, Gníomh 
Aeráide agus Inbhuanaitheacht’. 

Is éard atá i gceist leis an aistriú go geilleagar ciorclach 
ná fás a scaradh ó úsáid acmhainní gann.  Chun 
an t-athrú seo a léiriú, tugadh an téama Fuinnimh, 
Gníomhaíocht Aeráide agus Inbhuanaitheachta isteach 
mar chuid den athnuachan agus rinneadh an dá réimse 
tosaíochta a nuashonrú chun: 

• An Córas Fuinnimh a Dhícharbonú 
• An Mhaireachtáil Inbhuanaithe 

Mar thoradh ar an tosaíocht seo leathnaíodh 
tionscnaimh taighde agus nuálaíochta chun tacú le 
forbairtí maidir leis an éifeachtúlacht acmhainní agus 
maidir leis an ngeilleagar ciorclach.  Tá breac-chuntas ar 
raon de na tionscnaimh seo ar fáil in Aguisín 4. 

Maoiniú ón AE
Anuas ar na cláir mhaoinithe intíre, tá roinnt sruthanna 
maoinithe AE lena dtacófar leis an taighde agus an 
nuálaíocht faoin nGeilleagar Ciorclach. 

Áirítear orthu siúd: 

• An Clár LIFE atá dírithe ar thaighde a aistriú go cur 
i bhfeidhm - agus a bhfuil fo-chlár sonrach ag an 
gclár nua tar éis 2021 ar an ngeilleagar ciorclach.

• Clár Horizon 2020 agus a chlár chomharba, 
Horizon Europe, atá dírithe ar thionscadail 
chomhoibritheacha ar an taighde uile-Eorpacha. 

• Ciste Nuálaíochta an AE a dhíríonn go príomha ar 
shuiteálacha na Scéime Trádála Astuithe a laghdú 
agus a n-astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú.

Tá sé de chumas ag na cláir mhaoinithe seo 
rannchuidiú luachmhar chur lenár n-iarrachtaí sa 
taighde agus sa nuálaíocht agus caithfimid leanúint 
ar aghaidh ag díriú ar thacaíocht a thabhairt d’aonáin 
Éireannacha dul isteach sna cláir seo agus páirt a 
ghlacadh iontu chun na tairbhí atá i gceist a thapú.

An Dúshlán 
An comhoibriú sa thaighde a mhéadú
Mar thoradh ar an athrú maidir leis an tosaíocht don 
taighde tá réimse i bhfad níos leithne de mhaoinitheoirí 
taighde agus de thaighdeoirí ag tabhairt faoin taighde 
a bhaineann leis an Dramhaíl agus leis an nGeilleagar 
Ciorclach.  Tá ról reachtúil ag an EPA i gcomhordú na 
taighde comhshaoil. Tá an Clár Taighde maoinithe ag 
an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 
agus Comhshaoil (RCGAC), agus tá béim láidir ann ar 
an mbeartas, agus rialacháin náisiúnta agus Treoracha 
Eorpacha araon mar bhonn taca leis sin. Soláthraíonn 
Clár Taighde reatha an EPA, maoiniú faoi thrí chrann 
taca, agus fógraítear glaonna go tréimhsiúil thar na 
tréimhse feidhme: 

• An Aeráid 
• An tUisce 
• An Inbhuanaitheacht 

Eagraíonn an EPA Grúpaí Comhordaithe Taighde do 
gach ceann de na crainn taca agus is é Crann Taca 
na hInbhuanaitheachta a chuimsíonn an taighde a 
bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach. Tugann na 
grúpaí seo na comhlachtaí maoinithe éagsúla a bhfuil 
baint acu le taighde Inbhuanaitheachta le chéile chun 
gníomhaíocht taighde a chomhordú agus a ailíniú nuair 
is féidir.

Rannpháirtíocht	mhéadaithe	sa	tionscal,	glacadh	agus	
scaipeadh	teicneolaíochtaí	agus	réitigh	nua
Tá réimse gníomhaithe atá páirteach ar fud an tionscail 
dramhaíola (féach Fíor 3).  Beidh sé ríthábhachtach 
na deiseanna a bheidh ann don chomhoibriú idir 
gníomhaithe laistigh den réimse taighde agus 
nuálaíochta agus na heintitis a bhfuil baint acu leis 
na heintitis phoiblí agus phríobháideacha éagsúla a 
bhfuil baint acu le tionscal na dramhaíola a thriail, 
ríthábhachtach chun na réitigh nuálacha agus nua-
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Taobh an tsoláthair - aschur 
geilleagair chiorclaigh a chruthú

Taobh an éilimh - an t-éileamh a 
chruthú

An rialachas - teaglaim den bhrú 
agus den tarraingt

Tacaíocht	fiontraíochta An beartas & an rialáil Ceannasithe
Tacaíocht fiontraíochta CRNI BIA Foodcloud

Enrerprise Ireland RCGAC Scéim Rothar Bhaile Átha Cliath

EPA EPA Réitigh chun an Ithir a Leasú

IBEC Údaráis Áitiúla Go Car

IDA ENRanna IAMECO

Local Authorities WEEE Éire Ionad Fionnachtana

Oifigí Réigiúnacha Bainistíochta 
Dramhaíola

An	t-Airgeadas	&	an	Cistiú Rothar

Úsáideoirí & ceannaitheoirí RCGAC Share Ireland

BIA Foodcloud Ciste Chomhshaoil SMILE

Comhaltaí BITC Fhiontraíocht Éireann Sunflower recycling

Camara EPA Scileanna	&	a	t-oideachas
Athdhíoltóirí Ar Líne Údaráis Áitiúla Ionad Teicneolaíochta Glaine

Free Trade Ireland Fianaise & sonraí Eco Unesco

Daoine Aonair, Tóraithe Sladmhargaí Fiontraíocht Éireann EPA / Scoileanna Glasa

Comhaltaí Origin Green EPA Ionad Fionnachtana

Fiontair Shóisialacha ESRI Rehab

Tionscal na dramhaíola IBEC Athchruthú

An	abhcóideacht	&	an	fheasacht Líonra Coisc na nÚdarás Áitiúla Fiontair Shóisialacha

An Gnó sa Phobal Network Social Enterprises

CRNI An Oifig Náisiúnta do Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola

An malartú taighde & eolais
RCGAC Ionad Teicneolaíochta Glaine

EPA / NWPP / CRNI Repak Fiontraíocht Éireann

Comhlachtaí Ilnáisiúnacha Eagraíochtaí Athúsáide EPA

ENRanna Ollscoileanna Tionscnaimh Chomh-Chláir

Oifigí Réigiúnacha Bainistíochta 
Dramhaíola

Tionscal na dramhaíola NESC

Repak Rx3

Tionscal na Dramhaíola Ollscoil Luimnigh

Scoil Innealtóireachta Bia agus 
Bithchóras, an Coláiste Ollscoile, 
BÁC

Foinse: DBEI  

Fíor	3:	Príomhghníomhaithe	sa	gheilleagar	ciorclach	in	Éirinn	
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aimseartha ar na dúshláin atá romhainn a thriail, a 
ghlacadh agus a scaipeadh.

Bhí an tosaíocht taighde dírithe ar na dúshláin 
dramhaíola agus ar dúshláin an gheilleagair chiorclaigh
Tá raon réimsí ann inar féidir leis an taighde ról 
ríthábhachtach a imirt chun na dúshláin atá romhainn 
a réiteach agus muid ag tabhairt aghaidh ar an 
mbainistíocht dramhaíola agus ag déanamh iarracht 
geilleagar ciorclach a chur i gcrích.

Tá feidhm aige seo ar raon earnálacha mar atá curtha le 
fios ag seo thíos.

• Earnáil an Bhia, Foraoiseachta agus Mara
• Bithábhair agus Bithcheimiceáin
• Bithfhuinnimh agus bithbhreoslaí
• An geilleagar ciorclach meicniúil
• An éicea-dhearadh
• An Athchúrsáil agus an Athúsáid Mheicniúil
• Bainistíocht na Dramhaíola Soladaí
• An Dramhbhia
• An Fhoirgníocht
• An Bhainistíocht Uisce
• Siombóis Tionsclaíoch

I measc na réimsí a gcuirtear béim orthu, áirítear an 
chosain agus an bhainistíocht uisce, an phlaisteach 
agus an pacáistiú, an acmhainneacht athchúrsála 
dúchasach, roghanna malartacha athúsáidte agus in-
athúsáidte, sreafaí dramhaíola EPR, an dearadh cliste, 
saolré táirgí, an Soláthar Poiblí Glas.

Bearta chun na Torthaí Is Fearr a 
Bhaint Amach
• Oibreoimid leis an Roinn Breisoideachais agus

Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus
Eolaíochta ar an straitéis chomharbais agus
pleananna	gníomhaíochta	dá	bharr	lena	chinntiú
go dtacaíonn sé le taighde i réimsí na dramhaíola
agus an gheilleagair chiorclaigh agus go háirithe
taighde	a	sholáthraíonn	an	bonn	fianaise.	le
haghaidh ceapadh beartais eolasach.

• Oibreoimid i gcomhar le comhpháirtithe Rialtais,
le maoinitheoirí taighde agus le gníomhaireachtaí

fiontraíochta chun deiseanna a aithint chun 
comhoibriú agus rannpháirtíocht bhreise a chothú 
idir an tionscal dramhaíola agus iad siúd a bhfuil 
baint acu le taighde agus nuálaíocht lena n-áirítear 
tríd an bhFóram Comhairleach Dramhaíola agus 
chun feasacht agus úsáid a bhaint as an éagsúlacht 
taighde agus tacaíochtaí nuálaíochta atá ar fáil  
sa Stát.

• Déanfaimid iarracht a chinntiú go dtugtar aghaidh
ar thosaíochtaí taighde a bhaineann le dramhaíl
agus leis an ngeilleagar ciorclach i straitéisí taighde
agus i gcleachtaí tosaíochta na n-eagraíochtaí
maoinithe taighde agus feidhmíochta éagsúla.

• Oibreoimid chun an t-ailíniú tosaíochtaí agus
straitéisí taighde laistigh den Stát a fheabhsú tríd
an beartas a fheabhsú agus chun gníomhaíochtaí
scaipthe a fheabhsú d’fhonn torthaí taighde a
chinntiú a thacaíonn leis an gceapadh atá bunaithe
ar fhianaise agus a gcuireann le luach ar airgead na
taighde a mhaoinítear go poiblí.

• Cuirfimid naisc níos láidre i bhfeidhm idir RCGAC
agus na hionaid taighde arna maoiniú go poiblí.
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AD An Díleá Anaeróbach
AER Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil 

chomhlánaithe
AILG Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann
ALUPRO Aluminium Packaging Recycling 

Organisation Ireland
CCMA Cumann na mBainisteoirí Contae agus 

Cathrach
CCPC Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint 

Tomhaltóirí
CEAP Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar 

Ciorclach
CEWEP Confederation of European Waste to 

Energy Plants
CIF  Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta
CIWM Institiúid Chairte um an mBainistíocht 

Dramhaíola
CoR Deimhniú Clárúcháin
CRNI Líonra Acmhainní Pobail Éireann
DAFM An Roinn Talmaíochta, Bia agus Mara
DCCAE An Roinn Cumarsáide, Gnómhaithe ar son 

na hAeráide agus Comhshaoil
DPER An Roinn Caiteachais, Phoiblí agus 

Athchóirithe
DRS Scéim Taiscthe agus Tabhairt Ar Ais
EC An Coimisiún Eorpach
ECJ Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
ELVES Seirbhís Chomhshaoil Feithiclí deireadh 

saoil  
ELVs Feithiclí deireadh saoil
eNGO Eagraíocht Neamhrialtasach Comhshaoil
EPA An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil
EPR Fhreagracht Táirgeora Bhreisithe
ERP Ardán Athchúrsála na hEorpa
EU An tAontas Eorpach
FSAI Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
GDPR An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 

Sonraí
GHG Gáis Cheaptha Teasa
GIS Córas Eolais Gheografaíochta
GPP Soláthar Poiblí Glas
IBEC Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 

hÉireann
ICTU Comhdháil na gCeardchumann
IEN Líonra Comhshaoil na hÉireann
IFA Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
IFFPG Grúpa Táirgeoirí Scannán Feirme na 

hÉireann

ISME Comhlachas Ghnóthas Beag agus 
Meánmhéide na hÉireann

IT Teicneolaíocht faisnéise
IWMA Cumann Bainistíochta Dramhaíola na 

hÉireann
LA Údarás Áitiúil
MSW Dramhaíl Sholadach Bardasach
NDA An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
NGO Eagraíocht Neamhrialtasach
NWCPO An Oifig Náisiúnta um Cheadú Bailithe 

Dramhaíola
OEE An Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí 

Comhshaoil
OGP Oifig um Sholáthar Rialtais
PET Teirphthalait Poileitiléin
PMG An Grúpa Monatóireachta Praghsanna
PRL Clár na dTáirgeoirí Teoranta
PROs Eagraíochtaí Freagrachta Táirgeoirí
R&D Taighde agus Forbairt
RAI Cumann Bialanna na hÉireann
RGDATA Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí 

Grósaeireachta agus Déiríochta agus a 
gComhthrádálaithe

RWMPO Oifig Pleanála Bainistíochta Dramhaíola 
Réigiúnaí

S.I. Ionstraim Reachtúil
SDG Sprioc Forbartha Inbhuanaithe
SEAI Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na 

hÉireann
SMEs Fiontair bheaga agus mheánmhéide
SRA Cumann Aisghabhála Ithreach
SUP Plaisteach Aon Úsáide
SUPD Treorach maidir le hEarraí Plaisteacha 

Aon-Úsáide
T&S Tógáil agus scartáil
TFC Teicneolaíocht na Faisnéise agus na 

Cumarsáide
TFS Loingsiú Trasteorann
UK An Ríocht Aontaithe
UN Na Náisiún Aontaithe
US Na Stáit Aontaithe
WCP Cead Bailithe Dramhaíola
WEEE Dramhthrealamh leictreach agus 

leictreonach 
WERLA Údarás Ceannasaithe Réigiúnacha um 

Fhorfheidhmiú Dramhaíola
WFD Treoir Réime Dramhaíola
WFP Cead Saoráide Dramhaíola

Glossary of Acronyms
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Forléargas
An 30 Nollaig 2019, sheol an tUasal Richard Bruton 
TD, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 
na hAeráide ag an am, próiseas comhairliúcháin 
phoiblí chun tuairimí an phobail i gcoitinne agus 
geallsealbhóirí leasmhara a lorg faoi fhorbairt an 
Phlean Gníomhaíochta seo um an Dramhaíl. 

Chlúdaigh an próiseas comhairliúcháin, a bhí oscailte 
ón 30 Nollaig 2019 go dtí an 21 Feabhra 2020, raon 
saincheisteanna a bhí ábhartha d’fhorbairt Plean 
Gníomhaíochta um an Dramhaíl amhail bearta a 
iniúchadh chun cabhrú linn ár spriocanna AE (reatha 
agus todhchaí araon) a bhaint amach agus forbairt a 
dhéanamh chun geilleagar níos éifeachtúla ó thaobh 
acmhainní de a chur i gcrích. Fuair an Roinn beagnach 
280 aighneacht mar fhreagairt ar an gcomhairliúchán 
poiblí agus chuir an Roinn tús leis an bpróiseas chun 
na haighneachtaí seo a mhionscrúdú chomh maith. 
Ba don chaibidil ar an Dramhaíl Bardasach (Dramhaíl 
Tí agus Tráchtála) an méid is mó trácht ar cheisteanna 
ar fuarthas, 15.5% den iomlán, agus don Phlaisteach 
Aonúsáide ina dhiaidh sin, 11.1%, agus an Dramhaíl 
Phlaisteach agus Pacáistithe ag 8.5%. B’ionann na 3 
chaibidil seo agus 35.1% de na tráchtanna go léir a 
fuarthas. 

An Grúpa Comhairleach um an 
Dramhaíl
In éineacht le seoladh an phróisis chomhairliúcháin 
phoiblí bunaíodh Grúpa Comhairleach Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola trasearnála chun cabhrú 
le dréachtú an Phlean Gníomhaíochta. Bhain an Grúpa 
Comhairleach leas as acmhainneacht agus acmhainn 
raon leathan earnálacha - poiblí, gnó, comhshaoil 
agus sóisialta - chun smaointeoireacht straitéiseach 
agus cinnteoireacht a threorú agus an leagan seo den 
bheartas náisiúnta dramhaíola á ullmhú. Rinne an 
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 
agus Comhshaoil an chathaoirleacht ar an nGrúpa. 

Ba é an ról a bhí ag an nGrúpa ná: 
• Géire ghairmiúil agus gnó a úsáid chun comhairle

a sholáthar ar threo straitéiseach an bheartais
dramhaíola agus saincheisteanna a mheas i

gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta; 
• Ardán a sholáthar chun smaointe, cásanna agus

beartas a fhorbairt, a thástáil, a athbhreithniú agus
a bheachtú;

• Saineolas, acmhainní agus caidrimh ionadaithe
a úsáid agus sonraí agus ábhar a sholáthar, nuair
is ábhartha, chun bonn eolais a chur faoin bplé
a dhéantar agus faoin bpróiseas ullmhaithe i
ndáil leis an smaointeoireacht agus an beartas
dramhaíola; agus

• Cuidiú agus comhairle a thabhairt maidir le hailíniú
agus naisc le tionscnaimh / earnálacha ábhartha
eile agus le riachtanais reachtacha.

Tháinig sé le chéile seacht n-uaire agus phléigh sé na 
hábhair seo a leanas:
• An geilleagar ciorclach
• Dúshlán rannpháirtíochta na saoránach
• An Beartas um Phlaisteach agus Pacáistiú
• Scéimeanna Fágála & Tabhairt Ar Ais (DRS)
• Struchtúr an mhargaidh
• An Dramhbhia
• An Forfheidhmiú dramhaíola

Tá téarmaí tagartha, miontuairiscí cruinnithe agus 
plépháipéir do gach cruinniú den ghrúpa ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na Roinne.

Liosta de Chomhaltaí an Ghrúpa Comhairleach um an 
Dramhaíl
Bhí ionadaíocht ag na heagraíochtaí seo a leanas ar an 
nGrúpa Comhairleach um an Dramhaíl:
• Cumann Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann

(IWMA)
• Grúpa Gníomhaíochta Miondíola
• WEEE Éire
• Ardán Athchúrsála na hEorpa (ERP) Éire
• Composting and Anaerobic Digestion Association

of Ireland (Cré)
• An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint

Tomhaltóirí (CCPC)
• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann
• Repak
• Institiúid Chairte um an mBainistíocht Dramhaíola

(CIWM)
• Grúpa Táirgeoirí Scannán Feirme na hÉireann

(IFFPG)

AGUISÍN 1 
Achoimre ar an bPróiseas chun Plean 
Gníomhaíochta um an Dramhaíl a fhorbairt
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• An tIonad Fionnachtana
• Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta (CIF)
• Cement Manufacturers Ireland
• Cónaidhm Óstán na hÉireann
• Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí Grósaeireachta

agus Déiríochta agus a gComhthrádálaithe
• Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann (IFA)
• Oifig Pleanála Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach

an Láir agus an Oirthir
• Líonra Acmhainní Pobail Éireann (CRNI)
• Confederation of European Waste to Energy

Plants Ireland (CEWEP)
• An Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe

Dramhaíola (NWCPO)
• Comhdháil na gCeardchumann (ICTU)
• Seirbhísí Comhshaoil ELV (ELVES)
• Innealtóirí na hÉireann
• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

(EPA)
• Cónaidhm Ghnólachtaí & Fhostóirí na hÉireann

(IBEC)
• Cumann Bialanna na hÉireann
• Cumann Aisghabhála Ithreach (SRA)
• Grúpa Monatóireachta Praghsanna (PMG)
• Clár na dTáirgeoirí Teoranta (PRL)
• Líonra Comhshaoil na hÉireann (IEN)
• An tÚdarás Náisiúnta Míchumais (NDA)
• Comhairle Náisiúnta na nÓg, Éire
• An Cumann Bainistíochta Cathrach & Contae

(CCMA)
• Taighde Déantúsaíochta na hÉireann
• Irish Food Packaging Alliance
• Aluminium Packaging Recycling Organisation

Ireland (ALUPRO)

An Grúpa Comhairleach um ‘Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola le 
hAghaidh Geilleagar Ciorclach’ Na 
Téarmaí Tagartha
Cúlra
Tá an beartas náisiúnta um an dramhaíl atá ann 
faoi láthair mar atá leagtha amach in ‘A Resource 
Opportunity - Waste Management in Ireland’ le dul 
in éag i lár 2020. Cuimseoidh sé a lán prionsabal, 
aidhmeanna agus cuspóirí comhroinnte tionscnamh 

beartais eile lena n-ionad, le teideal oibre reatha ‘Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach’ 
lena n-áirítear: 

• Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide;
• Tionscadal Éireann 2040;
• Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an NA;
• Pacáiste um an nGeilleagar Ciorclach, lena

n-áirítear an Straitéis Phlaisteach;
• An Treoir maidir leis an bPlaisteach Aonúsáide;
• An Bithgheilleagar; agus
• Ráiteas Straitéise an RCGAC

Suífidh an ‘Plean Gníomhaíochta um an Dramhaíl 
le hAghaidh Geilleagar Ciorclach’ ag barr ordlathas 
na bpleananna agus na gclár reachtúil don limistéar 
dramhaíola lena n-áirítear Plean (anna) Bainistíochta 
Dramhaíola, an Clár Náisiúnta um Chosc Dramhaíola 
agus an Plean Náisiúnta um Bainistiú Dramhaíola 
Guaisí. Cuirfidh an plean bonn eolais faoi leaganacha 
de na pleananna sin amach anseo agus soláthróidh sé 
creat comhleanúnach inar féidir beartais, spriocanna 
agus cuspóirí earnála a bhaint amach.

Ina theannta sin, beidh forbairtí tábhachtacha eile san 
earnáil mar bhonn eolais leis an bplean dramhaíola 
nua, lena n-áirítear Tuarascálacha Feachtais um 
Shaintréithe Dramhaíola an EPA, an Tuarascáil ar 
Chosaint Tomhaltóirí agus Iomaíochta ar Oibriú an 
Mhargaidh Bailithe Dramhaíola Teaghlaigh agus 
tuarascálacha agus nuashonruithe leanúnacha ón 
nGrúpa Monatóireachta Praghsanna maidir leis an 
mBailiúchán Dramhaíola Teaghlaigh agus an Grúpa 
Acmhainní Dramhaíola Tógála.

An	Rannpháirtíocht	Phoiblí	agus	Páirtithe	Leasmhara
Le bheith éifeachtach, caithfidh don bheartas 
dramhaíola a bheith straitéiseach agus uaillmhianach. 
Déanfaidh rannpháirtíocht éifeachtach an phobail 
agus na ngeallsealbhóirí bealach fada chun cur chun 
feidhme rathúil a chinntiú. Dá bhrí sin, beidh sé mar 
chuspóir lárnach den phróiseas forbartha beartais 
a chinntiú go rachfar i gcomhairle leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha uile, chomh maith leis an bpobal 
i gcoitinne, chun cur leis an bpróiseas ullmhúcháin 
beartais. Déanfar próisis rannpháirtíochta a dhearadh 
agus a struchtúrú chun rannpháirtíocht bhríoch, 
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eolasach agus thráthúil leis an bpróiseas déanta 
beartas a chinntiú.

An Grúpa Comhairleach
Chun cuidiú le hullmhúchán an phlean gníomhaíochta 
nua, molann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 
na hAeráide agus Comhshaoil go gcuirfear Grúpa 
Comhairleach i mbun chun leas a bhaint as 
acmhainneacht agus acmhainn raon leathan 
earnálacha - idir na hearnálacha 
poiblí, gnó, comhshaoil, agus sóisialta- chun an 
smaointeoireacht straitéiseach agus an chinnteoireacht 
a threorú agus an chéad leagan eile den bheartas 
náisiúnta dramhaíola á ullmhú. Beidh an Roinn ina 
cathaoirleach ar chruinnithe an Ghrúpa, a bhfuiltear 
ag súil go mbeidh siad ar siúl go míosúil go dtí go 
bhfoilseofar an beartas a bhfuiltear ag súil leis i 
lár 2020.

Prionsabail Treoracha an Ghrúpa
• An trédhearcacht agus an oscailteacht - cuirfidh

an Rannán um Beartas Dramhaíola agus
Éifeachtúlacht Acmhainní (RCGAC) gach doiciméad
ar fáil do na Baill agus scaipfear tuarascálacha
cruinnithe go pras tráthúil;

• Comhionannas agus meas - tabharfaidh
an Cathaoirleach agus Comhaltaí eile
comhdheiseanna do gach Ball - a dtuairim a
chur in iúl agus cur le hobair an Ghrúpa. Cé go
bhfuil ionadaithe ó chúlraí éagsúla sa Ghrúpa,
tá oibleagáid sáraitheach ar Chomhaltaí meas a
bheith acu ar a chéile i gcónaí;

• An Éifeachtúlacht - aithnítear go mbeidh am agus
acmhainní teoranta. Déanfar obair agus cruinnithe
an Ghrúpa Chomhairligh a bhainistiú ar bhealach
chomh héifeachtúil agus is féidir dá bharr agus
iarrtar ar Chomhaltaí an infheistíocht ama ó
Chomhaltaí eile a urramú.

• Coláisteacht agus caoinfhulaingt - oibreoidh Baill
an Ghrúpa le chéile de mheon na coláisteachta
agus an chaoinfhulaingt.

• Comhsprioc - oibreoidh Baill an Ghrúpa le chéile i
dtreo comhsprioc cuidiú le forbairt an chéad atriall
eile de bheartas dramhaíola na hÉireann.

Ról	an	tSainghrúpa	Comhairligh
Ba é an ról a bhí ag an nGrúpa ná:

• Géire ghairmiúil agus gnó a úsáid chun comhairle
a sholáthar ar threo straitéiseach an bheartais
dramhaíola agus saincheisteanna a mheas i
gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta;

• Ardán a sholáthar chun smaointe, cásanna agus
beartas a fhorbairt, a thástáil, a athbhreithniú agus
a bheachtú;

• Saineolas, acmhainní agus caidrimh ionadaithe
a úsáid agus sonraí agus ábhar a sholáthar, nuair
is ábhartha, chun bonn eolais a chur faoin bplé
a dhéantar agus faoin bpróiseas ullmhaithe i
ndáil leis an smaointeoireacht agus an beartas
dramhaíola; agus

• Cuidiú agus comhairle a thabhairt maidir le hailíniú
agus naisc le tionscnaimh / earnálacha ábhartha
eile agus le riachtanais reachtacha.

Ar mhaithe le soiléire, coimeádann DCCAE an ról 
atá ag an bplean gníomhaíochta dramhaíola nua 
a dhréachtú lena bhreithniú ag an Aire.  Beidh an 
próiseas seo bunaithe ar chomhairliúchán, áfach, lena 
n-áirítear comhairliúchán agus plé leis an nGrúpa
Comhairleach.

Ballraíocht agus Ionadaíocht
Beidh an tUasal Philip Nugent, Rúnaí Cúnta, 
Acmhainní Nádúrtha & an Beartas Dramhaíola, an 
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 
& Comhshaoil mar chathaoirleach ar an nGrúpa 
Comhairleach. Chomh maith leis an gCathaoirleach, 
beidh ionadaithe aonair ag tabhairt ionadaíocht do 
leasanna earnála éagsúla ábhartha ar an nGrúpa. 
Cuimsítear ar an gGrúpa líon suntasach daoine chun 
a deimhin a dhéanamh de go ndéantar ionadaíocht 
éifeachtach ar raon leathan earnálacha a meastar iad a 
bheith in ann cur le hullmhúchán an bheartais náisiúnta 
um an dramhaíl ar bhealach suntasach.

Beidh an Cathaoirleach i gceannas ar chruinnithe an 
Ghrúpa Chomhairligh. In éagmais an Chathaoirligh, 
déanfaidh an Leas-Chathaoirleach ón RCGAC an 
chathaoirleacht air. Tiocfaidh an Grúpa le chéile uair sa 
mhí suas go dtí mí an Mheithimh, 2020 agus is féidir 
leo cruinnithe breise a thionól de réir mar is gá.

Beidh Cruinniú Bunaithe an Ghrúpa Comhairligh ar siúl 
an 31 Eanáir, 2020 agus fanfaidh sé i bhfeidhm go dtí 
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go mbeidh dréacht deiridh den Phlean Gníomhaíochta 
um an Dramhaíl le hAgahidh Geilleagar Ciorclach 
críochnaithe. 

Tar éis an plean gníomhaíochta náisiúnta um an 
dramhaíl nua a fhorbairt, déanfaidh an tAire / Roinn 
athbhreithniú ar ról, feidhm agus riachtanais an Ghrúpa 
Comhairleach.

An Rúnaíocht
Cuirfidh an Rannán um Beartas Dramhaíola agus 
Éifeachtúlacht Acmhainní sa Roinn (DCCAE) seirbhísí 
rúnaíochta ar fáil don Ghrúpa Comhairleach.
D’fhonn a chuid gnó a dhéanamh go héifeachtúil 
agus chun costais a íoslaghdú, féachfaidh an Grúpa 
Comhairleach le hoibriú trí mhodhanna leictreonacha a 
oiread is gur féidir.

Dualgais an Ghrúpa Chomhairligh
Maidir leis an nGrúpa Comhairleach:

• Cuirfear faisnéis chiallmhar ar fáil dó in am maith
roimh na cruinnithe;

• Tabharfar am réasúnta dó moltaí a dhéanamh; agus
• Glacfar leis go bhfeidhmeoidh sé ar bhonn cur

chuige comhchoiteann i leith phróiseas forbartha
an bheartais. Cé go ndéantar ceapachán don
Ghrúpa mar gheall ar eolas, suim nó ionadaíocht
ar earnáil ar leith a bheith ag an duine, agus cé go
bhféadfadh sé sin ionchur sa phróiseas a mhúnlú,
ní ghabhfaidh leasanna aonair ionad an Ghrúpa
Chomhairligh.

Geallfaidh baill an Ghrúpa Comhairleach:

• Go bhfreastalófar ar chruinnithe sceidealta uile an
Ghrúpa Comhairligh agus nuair nach féidir é sin a
dhéanamh, ionadaíocht mhalartach a shocrú;

• Go gcomhroinnfear faisnéis ábhartha agus
go ndéanfar cumarsáid le baill eile an Ghrúpa
Comhairligh;

• Go dtabharfar moltaí tráthúla agus go nglacfar
gníomhú tráthúil chun cabhrú le hullmhúchán agus
le seachadadh fóirsteanach an chéad leagan eile
den bheartas náisiúnta um an dramhaíl;

• Go n-oibreofar i gcomhar leis an Roinn maidir le
réimsí áirithe anailíse nó taighde atá de dhíth;

• Gach ábhar a bhaineann le hobair inmheánach an
Ghrúpa Comhairleach a choinneáil faoi rún mar
chuid den phróiseas forbartha beartais, nó ábhair
a shainaithníonn baill eile mar ábhar íogair nó nach
nochtann aon bhall, go díreach nó go hindíreach,
d’aon duine nó eintiteas lasmuigh de bhallraíocht
an Grúpa Comhairleach agus na heagraíochtaí a
ndéanann siad ionadaíocht orthu.
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AGUISÍN 2
An Dramhaíl in Éirinn - Fíricí agus Figiúirí 

Fíor	4:	An	Dramhaíl	in	Éirinn

Foinse: EPA 
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AGUISÍN 3 
Socruithe institiúideacha

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar 
son na hAeráide & Comhshaoil   
Is é ról na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe 
ar son na hAeráide agus Comhshaoil ná creat 
cuimsitheach beartais agus dramhaíola a sholáthar 
trína bhfeidhmíonn na comhlachtaí rialála comhshaoil 
ábhartha, dála údarás áitiúil agus an Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil. 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil 
Is comhlacht poiblí neamhspleách é an EPA ar 
bunaíodh é faoin Acht fán nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil, 1992. I measc na n-ionstraimí 
dlí eile óna dtagann a sainordú tá an tAcht um 
Bainistiú Dramhaíola, 1996, an tAcht um Chosaint 
an Chomhshaoil, 2003 agus an tAcht um Chosaint 
Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014. 

Tá raon leathan feidhmeanna ag an nGníomhaireacht 
chun an comhshaol a chosaint agus áirítear ar na 
freagrachtaí príomhúla atá aige: 

• An ceadúnú comhshaoil 
• An dlí comhshaoil a fhorfheidhmiú 
• An pleanáil chomhshaoil, an t-oideachas agus an 

treoir chomhshaoil 
• Monatóireacht, anailísiú agus tuairisciú a 

dhéanamh ar an gcomhshaol 
• Astaíochtaí gáis cheaptha teasa a rialáil in Éirinn 
• Forbairt na taighde comhshaoil 
• Measúnacht straitéiseach timpeallachta 
• An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl 
• An bhainistíocht dramhaíola, lena n-áirítear an 

ceadúnú, an forfheidhmiú agus an treoir 
• Cosaint Raideolaíochta  

Na hOifigí Pleanála Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiúnacha 
(RWMPOanna) 
Tá 3 Údarás Ceannaireachta um an bPleanáil 
Bhainistíochta Dramhaíola ann: 

• Réigiún an Deiscirt: Comhairle Contae Thiobraid 
Árann & Comhairle Contae Luimnigh 

• Réigiún an Oirthir Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

• Réigiún Chonnacht-Uladh: Comhairle Contae 
Mhaigh Eo  

Is é ról na RWMPOanna ná cur chun feidhme na 
bPleananna Bainistíochta Dramhaíola dá réigiúin a 
fhoirmiú agus a chomhordú. Is cáipéisí reachtúla iad 
na Pleananna Bainistíochta um an Dramhaíl a bhfuil 
an reachtaíocht náisiúnta agus reachtaíocht an AE mar 
bhonn is mar thaca leo. Clúdaíonn an tsraith reatha 
pleananna an tréimhse 2015-2021. Áirítear le hobair 
na RWMPOanna:

• Oideachas agus comhairle a chur ar fáil 
do theaghlaigh agus do phobail chun iad a 
chumhachtú chun laghdaigh, athúsáid agus 
athchúrsáil a dhéanamh. 

• Comhobair a dhéanamh le húdaráis áitiúla 
chun spriocanna um an gcosc dramhaíola agus 
éifeachtúlacht acmhainní a bhaint amach. 

• Obair a dhéanamh i gcomhar le gnólachtaí chun 
machnamh a dhéanamh den athuair ar an gcur 
chuige atá acu i leith na bainistíochta dramhaíola, 
trí fhéachaint ar an dramhaíl mar acmhainní 
ábharacha luachmhara. 

• Comhpháirtíocht a dhéanmah le raon páirtithe 
leasmhara lena n-áirítear údaráis áitiúla, 
comhlachtaí rialtais, oibreoirí tionscail dramhaíola, 
eagraíochtaí comhshaoil, eagraíochtaí athúsáid, 
institiúidí taighde agus mar sin de, chun taighde 
agus réitigh inbhuanaithe a cheapadh do 
shruthanna dramhaíola ar leith. 

• Tairseach Mywaste.ie a fhorbairt agus a rolladh 
amach

Príomh-Údaráis Réigiúnacha 
Forfheidhmithe Dramhaíola 
(WERLAnna)
In 2015, cuireadh trí Údarás Réigiúnacha 
Forfheidhmithe Dramhaíola i mbun (WERLAnna): 

• Connacht / Réigiún Uladh - Comhairle Contae 
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Liatroim & Comhairle Contae Dhún na nGall 
• Réigiún an Láir Oirthir - Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath 
• Réigiún an Deiscirt - Comhairle Contae Chorcaí 

Tá freagracht ar na WERLAnna as gníomhaíochtaí 
forfheidhmithe dramhaíola a chomhordú laistigh de na 
réigiúin ar leith, as tosaíochtaí agus comhchuspóirí a 
leagan síos maidir leis an bhforfheidhmiú dramhaíola, 
as forfheidhmiú comhsheasmhach na reachtaíochta 
dramhaíola a chinntiú ar fud na dtrí réigiún pleanála 
um an mbainistíocht dramhaíola atá ann agus leantar 
leis gurb iad na pearsanra údaráis áitiúla mar na céad 
fhreagróirí ar an láithreán maidir le tarluithe ar leith de 
sháruithe ar an reachtaíocht dramhaíola. 

Tá Coiste Stiúrtha Náisiúnta ann a dhéanann 
maoirseacht ar an obair a dhéanann na WERLAnna 
agus a bhfuil ionadaithe air ó raon leathan údarás 
rialála. Socraíonn an coiste na tosaíochtaí náisiúnta 
maidir le forfheidhmiú dramhaíola agus spreagann siad 
an comhsheasmhacht ar leibhéal lárnach. 

An Oifig Náisiúnta do Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola (NWCPO)  
Ceapadh Comhairle Contae Uíbh Fhailí mar an Oifig 
Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola agus tá 
an oifig sin i bhfeidhm ó bhí mí Feabhra 2012 ann. Tá 
an NWCPO freagrach as gach cead bailithe dramhaíola 
a eisiúint agus a athbhreithniú gach uile áit sa tír thar 
ceann na réigiún bainistíochta dramhaíola go léir. 
Óstálann an NWCPO clár lárnach de na ceadúnais 
saoráide dramhaíola agus deimhnithe cláraithe uile 
arna ndeonú, arna n-athbhreithniú, arna gcúlghairm 
agus arna n-éag. 

An Oifig Náisiúnta um Loingsiú  
Tras-Teorann  
Ón 12 Iúil 2007 ar aghaidh, tá Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath ainmnithe mar an tÚdarás Náisiúnta 
Inniúil chun lastais dramhaíola a onnmhairiú, a 
allmhairiú agus a chur ar idirthuras faoi na Rialacháin 
um	Bainistíocht	Dramhaíola	(Loingsiú	Dramhaíola),	
2007,	S.I.	Uimh.	419	de	2007. 

Thug na Rialacháin seo éifeacht d’fhorálacha atá i 
Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ón gCoimisiún maidir 
le lastais dramhaíola trasteorann, ina bhfuil nósanna 
imeachta fógartha leagtha amach, ina sonraítear 
liostaí dramhaíola athbhreithnithe agus lena treisítear 
forálacha forfheidhmithe maidir le gluaiseachtaí 
dramhaíola laistigh den AE, isteach san AE agus  
amach as. 

Ní mór gach lasta trasteorann dramhaíola a 
thionscnaíonn in aon limistéar údaráis áitiúil sa 
Stát tar éis an 12 Iúil 2007, atá faoi réir na nósanna 
imeachta um fhógra i scríbhinn roimh ré a chur in iúl do 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus trí Oifig 
na hOifige TFS a bunaíodh chun na Rialacháin a chur i 
bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. 

Scéimeanna Comhlíonta um an 
Fhreagracht Táirgeora Bhreisithe (EPR)  
Faoi shamhail EPR glacann táirgeoirí freagracht as 
earraí athúsáidte a bhailiú nó a thógáil ar ais a sula 
dhéantar iad a shórtáil agus a ullmhú le haghaidh na 
cóireála deireadh úsáide. Tá táirgeoirí in Éirinn tar éis 
cur chuige scéime comhlíonta a fhorbairt chun cuspóirí 
ginearálta a bhaint amach a chuirfeadh ceanglais rialála 
mhionsonraithe murach é. Cuireann Eagraíochtaí 
Freagrachta Táirgeoirí (PROanna) seirbhís ar fáil lena 
gcuirtear ar chumas na dtáirgeoirí rannpháirteacha 
sin a gcuid oibleagáidí comhshaoil a chomhlíonadh. 
Feidhmíonn na PROanna faoi chead a thugann an 
tAire. Ní mór do ghnóthais a dhéanann cinneadh gan 
páirt a ghlacadh i scéim chomhlíonta bealach malartach 
féinchomhlíonta a ghlacadh - ní féidir leo diúltú dá 
bhfreagrachtaí a chomhlíonadh. 
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The EPA research programme
Ó 1994 i leith, tá taighde maoinithe ag an EPA atá 
tar éis cur leis an tuiscint náisiúnta atá againn ar 
ár dtimpeallacht, ar na dúshláin atá romhainn ina 
leith, agus ar na freagraí gur féidir tabhairt orthu.  
Tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann is é Cláir 
Taighde an EPA, arna mhaoiniú é tríd an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil. 

Áiríodh mar chuid de Straitéis Taighde an EPA 2014-
2020 réimse tosaíochta a éilíonn gníomhaíocht 
náisiúnta chomhbheartaithe a bheith déanta chun ‘an 
ghiniúint dramhaíola a laghdú agus chun caitheamh 
leis an dramhaíl mar acmhainn de réir an bheartais 
dramhaíola náisiúnta agus Eorpacha araon chun 
leanúint i dtreo geilleagar ciorclach atá níos éifeachtúla 
ó thaobh acmhainní de a bheith againn.

Tugadh faoi raon tionscadal taighde thar shaolré na 
straitéise a bhaineann leis an Dramhaíl lena n-áirítear 
iniúchadh ar conas an dramhbhia tráchtála a laghdú, 
conas a rangaítear an dramhaíl déiríochta agus an 
poitéinseal do choipeadh an mheidhg agus conas an 
Indium a aisghabháil ó LCDanna ag Deireadh-Saolré.  Is 
féidir teacht ar liosta iomlán do na páipéir taighde atá 
foilsithe go dtí seo ar shuíomh gréasáin an EPA.

Tá an EPA ag forbairt a chéad straitéis taighde eile 
faoi láthair agus ag féachaint ar conas is féidir leis an 
taighde bonn eolais a chur faoin eolas chun cur leis an 
gceapadh beartais atá fianaise-bhunaithe ar bhealach 
suntasach.  Leanfaidh DCCAE de bheith ag plé leis 
an EPA le linn an phróisis seo chun tacú leis an ailíniú 
beartais agus le torthaí na taighde a bheith scaipthe go 
héifeachúil.

Déanann an EPA an Fhiontraíocht Ghlas a bhainistiú 
freisin: An clár maoinithe um Chlár le haghaidh 
Geilleagar Ciorclach faoin  gClár Náisiúnta um an 
Dramhaíl a Chosc, clár a bhaineann go sonrach le 
réimse beartais an gheilleagair chiorclaigh agus a bhfuil 
sé mar aidhm aige feidhmchláir agus réitigh phraiticiúla 
nuálacha a fhorbairt lena spreagtar an geilleagar 
ciorclach in Éirinn.  

Ionaid Taighde
Lárionad	Taighde	SFI			
Nascann na hionaid seo eolaithe agus innealtóirí 
i gcomhpháirtíochtaí thar an saol acadúil agus an 
tionscal chun dul i ngleic le ceisteanna taighde 
ríthábhachtacha.  Tugann roinnt de na hionaid taighde 
seo faoi thaighde a bhaineann leis an dramhaíl, ar 
bhealach díreach agus ar bhealach indíreach araon, 
agus leis an nGeilleagar Ciorclach, mar shampla 
BiOrbic a bhreathnaíonn ar ról na n-ábhar sa ghiniúint 
táirgí agus ar ról an bhithgheilleagair agus na n-ábhar 
nádúrtha agus Amber, clár a fhéachann ar ardábhair 
agus ar an mbithinnealtóireacht.

Lárionad	Taighde	Fhiontraíocht	Éireann		
Cuireadh iad i mbun chun freagairt gasta a thabhairt 
do riachtanais atá sainithe ag an tionscal agus chun 
T&F atá gaolmhar leis an margadh a dhéanamh 
i gcomhpháirtíocht le grúpaí de chuideachtaí 
comhoibritheacha. Tá dul chun cinn déanta ag aon 
Ionad Teicneolaíochta ar leith amháin - Ionad Taighde 
Déantúsaíochta na hÉireann (IMR) maidir le conas a 
thugtar próisis isteach i bhfeidhm.   

Ionad	Taighde	Déantúsaíochta	na	hÉireann	(IMR)	-	An	
Déantúsaíocht Inbhuaine
Cuidíonn	an	IMR	leis	an	tionscal	tionscnaimh	
éifeachtacha	a	fhorbairt	maidir	leis	an	
inbhuanaitheacht, lena n-áirítear an athchúrsáil 
agus an athúsáid ábhar, maidir leis an ath-mhonarú, 
an éifeachtúlacht fuinnimh thionsclaíoch agus 
an athchúrsáil fuíolluisce, chomh maith le hardán 
Geilleagair Chiorclaigh náisiúnta a bheith curtha i 
mbun.  

Is	comhpháirtíocht	phoiblí-phríobháideach	agus	ar	
fiú	€4.5	milliún	í,	Circuléire, tionscadal amháin de 
chuid an IMR, a rinne Irish Manufacturing Research 
(an Rúnaíocht) agus trí Chomhpháirtí Straitéiseacha; 
an RCGAC, an EPA, EIT Climate-KIC í a chur i mbun 
i gcomhar le 25 Ball Bunaitheach ón Tionscal.  Is é 
Circuléire an chéad líonra nuálaíochta trasearnála atá 
faoi stiúir an tionscail atá tiomanta chun an bhearna 
atá ann maidir leis an nuálaíocht ciorclach a dhúnadh 
agus an geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh 

Aguisín 4
An Taighde agus an Nuálaíocht
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carbóin de a chur ar aghaidh in Éirinn.

Idir 2020 agus 2022, le Circuléire, tabharfar 
déantúsóirí agus a gcuid slabhraí soláthair líneacha ar 
aistear aithritheacha lena n-athrófar iad ó shamhlacha 
ciorclacha a bheith acu go samhlacha ciorclacha a 
bheith acu, agus bainfear amach laghduithe suntasacha 
sna hastaíochtaí gáis cheaptha teasa agus sa táirgeadh 
dramhaíola dá bharr.

An Maoiniú Dúshlán-Bhunaithe  
Cur chuige atá dírithe ar réitigh is é an maoiniú 
dúshlán-bhunaithe i leith an mhaoinithe taighde ina 
n-úsáidtear duaiseanna, amlínte dochta, an obair 
foirne agus an iomaíocht chun gníomhaíochtaí 
taighde a dhíriú ar fhadhbanna sochaíocha móra agus 
uaillmhianacha.  Is ionann sin agus teocht a bhfuil 
borradh faoi le blianta beaga anuas agus faoin am 
seo tá roinnt tionscadal atá gaolmhar leis an dramhaíl 
ghníomhach in Éirinn.

Fiontraíocht	Éireann	-	Taighde	Nuálaíochta	do	
Ghnóthais Bheaga 
Leis an gClár um Thaighde Nuálaíochta do Ghnólachtaí 
Beaga	(SBIR), cuirtear comhlachtaí na hearnála poiblí ar 
a gcumas ceangal a dhéanamh le gnóthais bheaga chun 
réitigh nuálacha a chur ar fáil d’fhadhbanna sochaíocha 
trí thaighde a choimisiúnú chun an nuálaíocht a 
spreagadh, nuair nach bhfuil earraí nó seirbhísí ar fáil 
sa mhargadh ag an am. 

Is é an aidhm atá le SBIR Éireann, a dhéanann 
Fiontraíocht Éireann é a riar, ná an nuálaíocht a 
chur chun cinn ar fud na hEarnála Poiblí, tríd an 
rannpháirtíocht láidir a ghlacadh i gcomhar le 
cuideachtaí agus eagraíochtaí atá saibhir ó thaobh 
teicneolaíochta de a chur ar fáil.  Tá aghaidh tugtha 
ar roinnt dúshlán a bhaineann leis dramhaíl leis, lena 
n-áirítear an dumpáil neamhdhleathach le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, lena ligtear don 
Chomhairle dul i gcomhpháirtíocht le raon gnólachtaí 
beaga nuálacha chun breathnú ar conas dul i ngleic leis 
an dhumpáil neamhdhleathach ó pheirspictíochtaí nua 
éagsúla.

Sheol an EPA dúshlán le déanaí faoin teideal “An 
Nuálaíocht agus an Phlaisteach Bhog i nGeilleagar 
Ciorclach” tríd an SBIR a bhfuil sé de sprioc aige 
go laghdófar/go bhfaighfear réidh leis an dramhaíl 
phlaisteach bhog a ghintear trí sholáthar béilí scoile  
in Éirinn.

Maoiniú	Dúshlán-Bhunaithe	SFI
Bhunaigh an SFI sásra maoinithe Dúshlán faoin Duais 
Nuálaí	Todhchaíoch	SFI. Seoladh dhá Dhuais um 
Nuálaí Todhchaíoch an SFI nua sna réimsí seo a leanas 
a bhaineann leis an dramhaíl agus leis an ngeilleagar 
ciorclach: 

• Lorgaíonn Dúshlán Bia SFI iarratais ó fhoirne 
idirdhisciplíneacha a mholann réitigh nua-
aimseartha, a d’fhéadfadh a bheith suaiteach, 
inbhuanaithe faoi stiúir STEM chun caillteanas bia 
agus dramhaíl a laghdú ar fud leithead iomlán an 
tslabhra soláthair bia ón “fheirm go dtí an bord 
béile”.

• Lorgaíonn Dúshlán Plaistigh SFI réitigh nuálacha 
faoi stiúir STEM lena gcuirfear ar chumas plaistigh 
a bheith úsáidte ar bhealach nbhuanaithe i 
ngeilleagar ciorclach; a dhéanfaidh sláinte ár 
n-aigéan a athshlánú agus a chaomhnú; agus 
uasmhéadóidh sé sin an chaoi a n-úsáidimid 
acmhainní teoranta an Domhain.  

Ciste Nuálaíochta Teicneolaíochtaí 
Suaiteacha (DTIF)
products from the agri-food industry for the 
creation Ciste €500 milliún is é an Ciste Nuálaíochta 
Teicneolaíochtaí Suaiteacha (DTIF), atá i bhfeidhm 
ó 2018 go 2027, a cuireadh i mbun í mar chuid den 
Phlean Forbartha Náisiúnta faoi Tionscadal Éireann 
2040. Tá an DTIF ina chuid dhílis de chuid Future Jobs 
Ireland chomh maith, agus is tacaíocht í chun Crann 
Taca 1 a sheachadadh, go háirithe, ag glacadh leis an 
nuálaíocht agus leis an athrú teicneolaíochta. Tá sé ar 
fáil do thionscadail chomhoibríocha idir an tionscal 
agus an earnáil taighde araon nuair atá an infheistíocht 
san forbairt á hiarraidh agus chun an úsáid 
teicneolaíochtaí agus feidhmchlár nuálaíoch suaiteach, 
ar bhonn tráchtála, a bhfuil sé mar aidhm acu dul i 
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ngleic le dúshláin náisiúnta agus dhomhanda araon. Is 
riachtanas éigeantach é rannpháirtíocht FBManna do 
gach tionscadal comhoibritheach. 

Tá  ceann amháin de na tionscadail seo ar cuireadh 
ar aghaidh í, “An BithFhuinneamh In-athnuaite 
Inbhuanaithe ón Fhuíolluisce (S-BREW)” dírithe ar 
an dramhaíl. Tá an cuibhreannas S-BREW tar éis 
teacht le chéile chun an réiteach a fhorabairt chun 
an dramhuisce a thiontú go huisce glan atá íseal ar 
fhuinneamh trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht díleá 
anaeróbach teocht-íseal paitinnithe le bheith úsáidte ar 
an láthair ag saoráidí bia agus deochanna domhanda. Is 
féidir leis an gcóras cóireála Biowave seo seachtháirgí 
orgánacha ón tionscal agraibhia a bhriseadh síos 
chun an fuinneamh in-athnuaite a chruthú i bhfoirm 
bithgháis, agus an dramhaíl a íoslaghdú. Tá sochar 
dúbailte ag baint leis an tionscadal seo: na córais 
chóireála fuíolluisce atá dian ar fhuinneamh a chur as 
feidhm, agus foinse inbhuanaithe bithgháis ardghráid 
a thabhairt isteach ag an am céanna, chun cur leis an 
soláthar fuinnimh inbhuanaithe. 

Tacaíochtaí don Taighde agus don 
Fhorbairt
Soláthraíonn Fiontraíocht Éireann (FÉ) raon de 
thacaíochtaí Taighde, Forbartha agus Nuálaíochta 
(RDI) d’fhiontair dhúchasacha Éireannacha, is cuma 
cé chomh beag nó chomh mór atá siad. Cé nach 
bhfuil na tacaíochtaí seo dírithe ar an gcomhshaol 
amháin, is gnách go mbíonn gnéithe díobh ann chun 
an nuálaíocht agus chun an úsáid níos éifeachtaí 
acmhainní a spreagadh agus tacaíonn sé le tionscadail 
atá ag infheistiú sa teicneolaíocht le haghaidh próisis 
dramhaíola agus fuinnimh atá glan agus éifeachtach, i 
measc nithe eile. I measc na dtacaí / na gclár seo, tá:

• Dearbháin Nuálaíochta (buiséad €3.6m do 2020) 
ar fiú €5,000 iad do chuideachtaí beaga agus 
meánmhéide chun an nuálaíocht a thabhairt 
isteach iontu, agus nascadh a dhéanamh leis le 
líonra de 38 soláthróir saineolais

• Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta (buiséad 
€12.69 milliún do 2020) -  lena dtugtar 
tacaíocht airgeadais do chuideachtaí a théann 
i mbun tionscadal taighde comhoibritheach le 

hOllscoileanna agus le hInstitiúidí Teicneolaíochta 
Éireannacha i gcomhar le Fiontraíocht Éireann, 
agus deontais suas le 80% curtha ar fáil i dtreo 
chostais incháilithe an tionscadail taighde leo.  

• Tairseacha Teicneolaíochta (buiséad €8.3 milliún 
do 2020), lena gcuirtear acmhainní forbartha gnó 
ar fáil, lena n-áirítear an trealamh, do na hInstitiúidí 
Teicneolaíochta (IoTanna) chun cabhrú leo 
idirghníomhú leis an tionscal ar an mbonn áitiúil, 
réigiúnach agus náisiúnta araon d’fhonn tionscadail 
nua RD&I a fhorbairt agus a bhainistiú a bhfuil 
sé de chumas ag na IoTanna iad a chur i gcrích.  
Mar shampla, le Tairseach na dTeicneolaíochtaí 
Polaiméire Feidhmí (APT) rinneadh Wellman 
Internationals a éascú  chun foirmlithe nua a 
fhorbairt atá bunaithe ar PET agus ina n-úsáidfear 
ábhair inbhuanaithe.

• An Deontas T&F (buiséad € 24.95 milliún do 
2020) lena gcuirtear tacaíocht ar fáil don taighde, 
don fhorbairt agus don nuálaíocht teicneolaíoch 
atá ábhartha ag gach céim d’fhorbairt na 
cuideachta agus lena gcuirtear ar chumas 
cuideachtaí dul ar aghaidh tar éis dóibh tabhairt 
faoi thionscadal taighde tosaigh go dtí céim na 
gníomhaíochta nuálaíochta agus RD&I ardleibhéil. 
Baineann sé seo le deontais chaighdeánacha 
T&F, le deontais Nuálaíochta Próisis Ghnó, agus 
le deontais bheaga slánúcháin chomh maith arna 
maoiniú iad tríd an gCiste Nuálaíochta Lúfar.
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