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FOCAL ÓN AIRE 

Is leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta maidir le Sceitheadh Ola & Substaintí Guaiseacha agus 

Díobhálacha (NMOSCP) a bhunaítear creat agus straitéis náisiúnta na hÉireann chun ullmhacht 

agus freagairt maidir le truailliú mara a chomhordú. Táthar tar éis an NMOSCP a fhorbairt ag 

féachaint go cuí dár n-oibleagáidí idirnáisiúnta san fhearann sin, go háirithe an Coinbhinsiún 

Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú (Coinbhinsiún 

OPRC) agus na Treoracha AE ábhartha maidir le Seirbhísí Faireacháin um Thrácht Árthaí (VTMS) 

agus na treoirlínte oibríochtúla AE maidir le Láithreacha Tearmainn (POR).  

Tugtar aghaidh sa Phlean ar gach truailliú ola agus ó shubstaintí guaiseacha (HNS) agus díobhálacha 

cé acu a thagann sé ó longa, cuanta, aonaid amach ón gcósta, saoráidí láimhsithe ola/SGD nó ó 

fhoinsí talamhbhunaithe; agus clúdaítear leis na huiscí laistigh de Chrios Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) 

na hÉireann. Ina theannta sin, foráiltear do na sásraí reatha agus tacaítear leo chun cúnamh a 

iarraidh ó thíortha eile trí shocruithe déthaobhacha agus iltaobhacha i gcás mórtheagmhais den 

truailliú muirí. 

Is é Garda Cósta na hÉireann (IRCG), rannán de chuid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus 

Spóirt (DTTAS), a bhíonn freagrach inter alia as faireachán agus idirghabháil a dhéanamh ar 

oibríochtaí tarrthála muirí a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt agus le haghaidh ullmhachta agus 

freagartha ar theagmhais ó thaismigh mhuirí ar bagairt truaillithe le hola agus le HNS a iad laistigh 

den EEZ.  Is gné bhunúsach den NMOSCP é an comhordú idir an IRCG agus eintitis 

rialtais/neamhrialtais eile. Ní hamháin go dtugtar aghaidh le forfheidhmiú an NMOSCP ar 

oibleagáidí idirnáisiúnta na hÉireann san fhearann seo; soláthrófar creat leis do thagarmharcáil na 

n-oibríochtaí IRCG os coinn an dea-chleachtais idirnáisiúnta sa limistéar sin. 

 

Shane Ross 

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
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LIOSTA GIORRÚCHÁN 

CRF An Coimisiún um Rialáil Fóntas 

DCCAE An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 

DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

EAS Seirbhís Cúnaimh Trealaimh EMSA 

EEZ Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 

EMSA An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí 

ERCC Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha an AE 

AE An tAontas Eorpach 

GIS Córas Faisnéise Geografaí 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

ICS Córas Rialaithe Teagmhais 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 

IOOA Cumann Oibritheoirí Easchósta na hÉireann 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

LGD An Roinn Rialtais atá i gCeannas 

MAS Seirbhís Cúnaimh Mhuirí 

MEM Bainistiú Móréigeandála 

MER Seomra Éigeandála Muirí 

MoU Meabhrán Comhaontaithe 

MRCC Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí 

MRSC Fo-Ionad Tarrthála Muirí 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

NCP Plean Teagmhais Náisiúnta (maidir le Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar 
Muir) 

NMPRC An Coiste Muirí Náisiúnta um Fhreagairt ar Thruailliú 

NEBA Anailís ar an nGlantairbhe don Chomhshaol 

NECC An tIonad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NECG An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NMOC An tIonad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí 

OPRC An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú 

OPRC-HNS An Prótacal maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le Teagmhais Truaillithe le Substaintí 
Guaiseacha agus Díobhálacha 

OSRL Oil Spill Response Limited 

OWRN An Líonra Freagartha ar Fhiadhúlra Smeartha le hOla 

PAD Rannán Gnóthaí Peitriliam (leis an DCCAE) 

PIN Fógra maidir le Teagmhas Peitriliam 

PRA An Phríomhghníomhaireacht Freagartha (An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
agus Údaráis Áitiúla) 

SAR Cuardach agus Tarrtháil 

SEA-PT Foireann Frith-Thruaillithe Inbhear na Sionainne 

SEM Bainistiú Straitéiseach Éigeandála 

SIMA Measúnú ar Mhaolú Tionchair Doirte 

SOP Buan-nós Imeachta Oibríochta 

SSP Plean a Bhaineann le Cás ar Leith 

STS Ó long go long (aistriú) 
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1 COMHTHÉACS AN PHLEAN TEAGMHAIS 

NÁISIÚNTA SEO 

1.1 RÉAMHRÁ 
Is oibleagáid d’Éirinn faoi chonradh 

idirnáisiúnta é an comhshaol mara a 

chosaint agus a chaomhnú1. Ina 

theannta sin, is sínitheoir í Éire le 

Coinbhinsiún OPRC2, lena gcuirtear 

oibleagáid uirthi Plean Teagmhais 

Náisiúnta (NCP) don ola-thruailliú a 

chur i dtoll a chéile. Faightear 

tiomantas i reachtaíocht na hÉireann 

freisin chun an NCP sin a leathnú chun 

aghaidh a thabhairt ar an truailliú mara 

de bharr substaintí guaiseacha agus 

díobhálacha (HNS). 

Bunaítear creat agus straitéis náisiúnta leis an 

gcáipéis seo chun ullmhacht agus freagairt don 

truailliú mara a chomhordú. Tugtar aghaidh ar 

gach truailliú ola agus HNS ann, bíodh sé de 

bhunadh long, cuanta, aonad amach ón gcósta3 

nó saoráidí láimhsithe ola/HNS agus foinsí 

talamhbhunaithe. Clúdaítear na huiscí i Limistéar 

Eacnamaíoch Eisiacha (EEZ) na hÉireann leis - 

féach Fíor 2. 

Is é an prionsabal gurb é údar an truaillithe a 

íocfaidh as atá mar bhonn faoin NCP seo, agus 

léirítear an méid sin i ndaingniú na hÉireann 

                                                                 

1 Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na 

Farraige (UNCLOS) 
2 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, 

Freagairt agus Comhar i dtaca le hOla-Thruailliú, 1990 
3 Arna shainiú san Acht um Thruailliú na Farraige 1999 

mar “aon suiteáil nó déanmhas amach ón gcósta atá 

fosaidh nó ar snámh, sa Stát nó i limistéar ainmnithe, atá 

ag gabháil do ghníomhaíochtaí taiscéalaithe, saothraithe 

nó táirgthe gáis nó ola, nó do luchtú nó do dhíluchtú ola” 

agus lena n-áirítear “suiteáil” arna sainiú i gCuid IIA den 

Acht um Rialáil Leictreachais 1999 

d’ionstraimí idirnáisiúnta éagsúla i ndáil le 

cúiteamh i gcás ola-thrualliú ón loingseoireacht 

(féach alt 1.3). 

1.2 BAINISTIÚ STRAITÉISEACH 
ÉIGEANDÁLA 

Aithnítear an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 

Spóirt (DTTAS) mar an Roinn Rialtais atá i 

gCeannas (LGD) le haghaidh truailliú mara agus 

cósta faoi Struchtúir agus Creat Náisiúnta faoin 

mBainistiú Straitéiseach Éigeandála (SEM). 

Tarmligtear freagracht as an bhfeidhm sin 

laistigh den DTTAS chuig Garda Cósta na 

hÉireann (IRCG). 

1.2.1 Éigeandálaí muirí 

Is é IRCG a bhíonn freagrach as réimeas 

éifeachtach a fhorbairt agus a chomhordú don 

fhreagairt ar theagmhais le taismigh mhara, 

faireachán ní idirghabháil a dhéanamh in 

oibríochtaí tarrthála mara, agus ullmhacht agus 

freagairt do thruailliú le hola agus HNS laistigh 

den Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ). 

Beartófar tosaíocht do ghníomhaíochtaí 

cuardaigh agus tarrthála (SAR), tarrthála agus 

idirghabhála thar an bhfreagairt don truailliú le 

linn teagmhais mhara. Bheartófaí dá réir sna 

cásanna ina mbeadh gníomhartha de dhíth chun 

sábháilteacht na beatha daonna nó tuilleadh 

truaillithe a theorannú. Cothabhálann an IRCG 

Plean SAR Náisiúnta a ghníomhachtófaí de réir 

mar ba ghá i dteannta leis an NCP seo. 

Is é Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí 

an IRCG (MRCC) an tSeirbhís Chúnaimh Mhara 

(MAS) atá ainmnithe go hidirnáisiúnta ar son na 

hÉireann. Is iad príomhthascanna na feidhme 

MAS chun: 

 Tuairiscí a fháil ó longa a mbíonn cúnamh 
de dhíth orthu. 

 Faireachán a dhéanamh ar chás na loinge. 
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 Feidhmiú mar phointe teagmhála idir an long, 
eagraíochtaí eile agus údaráis chósta. 

Bíonn cumhachtaí éagsúla ag an Aire Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt nó ag na hoifigigh 

údaraithe freisin4, faoi mar a thuairiscítear in alt 

1.3.2. 

1.2.2 Ullmhacht agus freagairt don truailliú 

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

a bhíonn freagrach as a chinntiú go mbíonn 

struchtúr náisiúnta i bhfeidhm chun ullmhacht 

agus freagairt do theagmhais ola-thruailliú nó 

HNS ar muir a áirithiú. Tarmligtear an 

fhreagracht sin do Stiúrthóir an IRCG, agus 

áirítear leis: 

 Foireann Freagartha Muirí (MRT) lena 
soláthraítear (a) maoirsiú agus tacaíocht 
d’údarás cuain, saoráid nó údarás áitiúil a 
thugann faoi fhreagairt nó (b) ceannas, rialú 
agus comhordú i gcásanna teagmhas de 
bhunadh long lasmuigh de theorainneacha 
calafort, nó teagmhais mhóra óna dteastaíonn 
slógadh acmhainní ar scála náisiúnta. 

 Maoirsiú agus faomhadh na pleanála agus na 
freagartha teagmhais le heintitis eile a 
áirithiú, lena n-áirítear údaráis áitiúla, údaráis 
chuanta, aonaid amach ón gcósta agus 
saoráidí láimhsithe ola/HNS. 

Is gné bhunúsach den eagraíocht náisiúnta a 

fheictear sa NCP seo é an comhordú idir an IRCG 

agus eintitis rialtais nó neamhrialtais eile. Tugtar 

aghaidh ann freisin ar na sásraí chun cúnamh a 

iarraidh ó thíortha eile trí shocruithe 

déthaobhach agus iltaobhacha. 

Tugtar treoir leis an gCreat SEM faoin gcaoi ina 

gcomhordaíonn an rialtas a fhreagairt do mhór-

éigeandálaí, faoi mar a léirítear i bhFíor 1. 

Áirítear leis sin bunú Grúpa Náisiúnta 

Comhordaithe Éigeandálaí (NECG) ag an Ionad 

Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí (NECC) 

arna thionól ag an Oiifig Pleanála Éigeandála, 

arna iarraidh ag an LGD a fheidhmeoidh 

chathaoirleach air. Soláthraítear leis an struchtúr 

                                                                 

4 Féach Alt 26 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991, 

arna leasú 

sin an sásra comhordaithe do gach craobh 

ábhartha den rialtas chun oibriú le chéile chun 

tacú leis an LGD. Aithnítear sa Chreat SEM an 

eochair-roinn agus na heochair-

ghníomhaireachtaí rialtais thacúla don truailliú 

mara faoi mar a léirítear i dTábla 1. 

Bíonn comhordú agus comhar sonrach ann idir 

na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha 

(PRAnna) agus an IRCG de réir an Chreata um 

Bainistiú Mór-Éigeandálaí (MEM). 

Bíonn Comhaontú Oibríochtúil leis an IRCG 

freisin leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas 

(CRU), a fhaightear laistigh den Mheabhrán 

Tuisceana (MoU) idir CRU agus Riarachán Muirí 

na hÉireann ar DTTAS5. Mionsonraítear sa 

Chomhaontú seo na limistéir chomhoibrithe agus 

chomhordaithe, lena n-áirítear athbhreithniú ar 

phleananna teagmhais maidir le sceitheadh ola i 

ndáil le forbairtí amach ón gcósta agus comhordú 

ginearálta i dtaca le pleanáil agus ullmhacht 

éigeandála amach ón gcósta. 

Is amhlaidh go praiticiúil a d’fhéadfadh réimse 

eintiteas rialtais agus neamhrialtais thar na cinn a 

liostaítear i dTábla 1 a bheith i gceist le teagmhas 

truaillithe tromchúiseach a bhagraíonn nó a 

théann i bhfeidhm ar an gcomhshaol mara, cósta 

agus cladaigh.  

                                                                 

5 Táthar á n-athbhreithniú sa bhliain 2020 
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Fíor 1: Comhéadan an NCP leis an gcreat um Bainistiú Éigeandála - féach alt 1.1.5 le haghaidh míniú ar 
na trí shraith agus alt 2.3 le haghaidh ordlathas na bpleananna teagmhais 

Tábla 1: An roinn / na comhlachtaí rialtais atá i gceannas agus ag tacú (ón gcreat SEM, Iarscríbhinn A) 

Cineál éigeandála / 

teagmhais 

An Roinn Rialtais 

atá i gCeannas 

(LGD) 

Príomhról tacaíochta (Cló trom) agus Róil Thacaíochta Eile 

Truailliú Mara agus Cósta DTTAS 

Tabhair faoi deara: 

Maidir leis an 

tionchar cladaigh, 

d’fhéadfadh an ról 

ceannais aistriú ó 

DTTAS chuig 

DHPLG
6
 nó DCCAE

7
 

de réir mar is gá. 

IRCG (DTTAS), Údaráis Áitiúla (DHPLG), DCCAE agus DF
8
 

(DOD
9
) 

Róil thacaíochta eile: 

Coimisinéirí Soilse na hÉireann; Máistir Cuain & Údaráis 

Chalafoirt 

Éigeandáil Mhuirí ag dul i 

bhfeidhm ar an gCladach 

IRCG (DTTAS), Údaráis Áitiúla (DHPLG) agus DF (DOD) 

Róil thacaíochta eile: 

Coimisinéirí Soilse na hÉireann; Máistir Cuain & Údaráis 

Chalafoirt; DCCAE; CD
10

 (DOD); AGS
11

 (DJE
12

); FSS
13

 (DH
14

) 

                                                                 

6 An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
7 An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 
8 Óglaigh na hÉireann 
9 An Roinn Cosanta 
10 An tSeirbhís Cosanta Sibhialta 
11 An Garda Síochána 
12 An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
13 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
14 An Roinn Sláinte 
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1.3 BUNÚS DLÍ 
Tá Éire tar éis ceanglais na n-ionstraimí 

idirnáisiúnta éagsúla a dhaingniú nó a bhreithniú 

i ndáil le hullmhacht agus freagairt ar ola-

thruailliú nó HNS, lena n-áirítear: 

 Prótacal a bhaineann le hIdirghabháil ar an 
Mórmhuir i gcás Truailliú Mara ag Substaintí 
seachas Ola (Prótacal Idirghabhála 1973); 

 Coinbhinsiún OPRC; 
 Prótacal OPRC-HNS; 
 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas 

Sibhialta i leith Damáiste ó Thruailliú Ola 
Umair, 2001 (Coinbhinsiún Umair); 

 Prótacal 1996 den Choinbhinsiún maidir le 
Dliteanais i leith Éileamh Muirí a Theorannú 
(Prótacal LLMC); 

 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas 
Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 
1992 (CLC); 

 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste 
Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste 
ó Ola-Thruailliú (Coinbhinsiún an Chiste) 
1992; 

 Prótacal an Chiste Fhorlíontaigh; 
 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le 

Dliteanas agus Cúiteamh i gcás Damáiste i 
dtaca le hIompar Substaintí Guaiseacha agus 
Díobhálacha ar Muir, 1996 (Coinbhinsiún 
HNS); 

 An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Tharrthálas; 
 Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Nairobi maidir le 

Baint Raiceanna (WRC Nairobi); 
 Treoir Eorpach 2002/59/CE lena mbunaítear 

Córas comhphobail faireacháin agus faisnéise 
um thrácht árthach; agus 

 Treoir Eorpach 2013/30/AE maidir le 
sábháilteacht na n-oibríochtaí ola agus gáis 
amach ón gcósta. 

 Treoir Eorpach 2008/56/CE lena mbunaítear 
creat do ghníomhaíocht chomhphobail i 
réimse an bheartais chomhshaoil mhuirí 
(Creat-Treoir na Straitéise Muirí). 

Is trí na heochair-Achtanna náisiúnta seo a 

leanas a chuirtear ceanglais na n-ionstraimí sin 

chun feidhme: 

 Na hAchtanna um Thruailliú na Farraige, 
1991 chuig 1999; 

 Na hAchtanna um Ola-Thruailliú na Farraige 
(Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) 1988 
chuig 2005; 

 An tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2006; 

 An tAcht Loingis Cheannaíochta (Tarrthála 
agus Raic) 1993; 

 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Córas 
Faireacháin agus Faisnéise um Thrácht 
Árthach) 2010; agus 

 An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999, arna 
leasú ag an Acht um Shábháilteacht Peitriliam 
(Taiscéaladh agus Astarraingt) 2015. 

1.3.1 Ceanglas chun an NCP a fhorbairt 

Tugtar aghaidh sa NCP seo ar cheanglais éagsúla 

mar seo a leanas: 

Coinbhinsiún OPRC 

Ceanglaítear le h Airteagal 6(1)(b) de 

Choinbhinsiún OPRC go bhforbraítear plean 

teagmhais náisiúnta. Mar léiriú de sin, 

ceanglaítear leis an reachtaíocht15 go n-ullmhódh 

an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

chun plean a ullmhú do chosc agus íoslaghdú an 

damáiste ó ola-thruailliú nó HNS. 

Creat SEM 

Forordaítear sa Chreat SEM go mba chóir don 

LGD Pleananna Cás-Sonracha (SSPanna) a 

fhorbairt i ndáil leis na cineálacha éigeandálaí dá 

mbíonn sé freagrach. Is é an NCP a 

chomhlíonann an ceanglas sin don truailliú mara. 

Treoir AE um Shábháilteacht Easchósta 

Tugtar aghaidh sa NCP freisin ar cheanglais 

maidir le plean freagartha éigeandála seachtrach 

agus maidir le hullmhacht éigeandála le haghaidh 

suiteálacha ola agus gáis amach ón gcósta nó 

bonneagair chomhbhaintigh16. 

1.3.2 Tarmligean cumhachtaí don IRCG 

Tugadh treorú i gCinneadh Rialtas na hÉireann 

(S.15675D) 17 go mbeadh freagracht fhoriomlán 

ag an Aire as plé le gach gné de thruailliú na 

                                                                 

15 Féach Alt 8 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 

1999, arna leasú 
16 Féach Airteagal 29 den Treoir Eorpach 2013/30/AE 

maidir le sábháilteacht na n-oibríochtaí ola agus gáis 

amach ón gcósta 
17 Feidhmeanna atá aistrithe anois chuig an Aire Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt 
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farraige agus na limistéar cósta. Tarmligeann an 

tAire an fhreagracht sin don IRCG. 

Stiúrthóir agus Leas-Stiúrthóir an IRCG agus 

pearsanra IRCG eile a d’fhéadfadh a bheith 

sainaitheanta; is oifigigh údaraithe iad de réir na 

nAchtanna éagsúla, le húdarás chun: 

 Long a stopadh nó a choinneáil más léir gur 
thabhaigh úinéir na loinge sin dliteanas as 
damáiste ó thruailliú ar long ar bith ar leis é 
ba chúis leis18. 

 Teacht isteach loinge chuig an Stát a chosc 
ina nginfidh sí bagairt thromchúiseach 
guaiseacha do shláinte an duine, damáiste do 
bheatha an duine, díobháil d’acmhainní mara 
beo, nó díobháil don fhiadhúlra, nó damáiste 
d’fhóntais, nó bac ar úsáidí dlisteanacha na 
farraige19. 

 Treoracha a thabhairt, chun na críche contúirt 
a chosc, a mhaolú nó a dhíothú ón truailliú nó 
ó bhagairt an truaillithe le hola, nó le 
substaint ar bith seachas ola, d’úinéir, máistir, 
tarrthálaí nó duine i gceannas ar long i 
ndiaidh taismigh mhuirí, nó mura leor sin cibé 
gníomhartha a ghlacadh agus cibé bearta a 
dhéanamh de réir mar a mheasann sé a 
bheith riachtanach agus réasúnta20. 

 Scaoileadh substainte réamhthuairiscthe 
amach san fharraige a cheadú chun na críche 
an chontúirt ón truailliú a íoslaghdú21. 

 Dul isteach i saoráid nó ar bord loinge, 
cigireachtaí a dhéanamh agus cibé tástálacha 
a dhéanamh, lena n-áirítear faireachán agus 
measúnú ar na tionchair ar an gcomhshaol 
mara, ó theagmhas ola-thruaillithe ar bith 
 nó ó theagmhas truaillithe le substaintí 
guaiseacha agus díobhálacha22. 

 Ceanglas a chur ar dhuine ar bith i saoráid nó 
ar long ábhartha chun cáipéisí, taifid nó 
ábhair ábhartha a léiriú lena n-áirítear 
soláthar na faisnéise gaolmhaire23. 

                                                                 

18 Alt 13 den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas 

Sibhialta agus Cúiteamh) 1988 
19 Alt 23 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991 
20 Alt 26 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991 
21 Féach Alt 11 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 

1999 
22 Alt 22 den Acht um Thruailliú na Farraige (Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2006 
23 ibid 

 Gníomhartha éagsúla a ghlacadh i ndáil le 
cóiriú na long le cúnamh de dhíth orthu24. 

1.3.3 Comhaontuithe idirnáisiúnta 

Tá Éire ina ballstát den Aontas Eorpach, agus 

bíonn rochtain Ballstáit dá réir aici ar acmhainní 

faireachais agus comhraicthe an truaillithe mara 

leis an nGníomhaireacht Eorpach um 

Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)25. 

Is Páirtí Conarthach í Éire freisin le Comhaontú 

Bonn 26 agus is féidir léi tacaíocht a iarraidh do 

theagmhais truaillithe mara ó Pháirtithe eile. 

Ina theannta sin, is Páirtí Conarthach í Éire le 

Coinbhinsiún OSPAR27.  Is é an aidhm le OSPAR 

an truailliú a chosc trí scaoiltí, astuithe agus 

caillteanais substaintí guaiseacha a laghdú go 

leanúnach. Bíonn cuspóir aige i ndáil le 

gníomhaíochtaí ola agus gáis amach ón gcósta, 

chun truailliú a chosc agus a dhíothú agus chun 

na bearta riachtanacha a ghlacadh chun cosaint a 

thabhairt i gcoinne tionchar diúltach - trí 

spriocanna comhshaoil a shocrú agus sásraí 

bainistíochta a fheabhsú. Is comheagraíocht é 

OSPAR le Comhaontú Bonn, ag comhroinnt 

acmhainní rúnaíochta agus ag forbairt Meabhráin 

Tuisceana faoi láthair do chomhar níos mó um 

chosc truaillithe agus cosaint comhshaoil.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

24 Rialacháin 23-25 de Rialacháin na gComhphobal 

Eorpach (Córas Faireacháin agus Faisnéise um Thrácht 

Árthach) 2010 (I.R. Uimh. 573 de 2010) 
25 Féach www.emsa.europa.eu/operations/pollution-

response-services.html 
26 Féach www.bonnagreement.org/ 

27 An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht 

an Atlantaigh Thoir Thuaidh, www.ospar.org  

http://www.emsa.europa.eu/operations/pollution-response-services.html
http://www.emsa.europa.eu/operations/pollution-response-services.html
http://www.bonnagreement.org/
http://www.ospar.org/
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1.4 RAON FEIDHME AN NCP 
Clúdaíonn an NCP seo an truailliú le hola nó le 

HNS, faoi mar a shainítear san Acht um Thruailliú 

na Farraige: 

Ciallaíonn “Ola” an peitriliam de chineál ar bith 

lena n-áirítear amhola, ola bhreosla, ola dhíosail, 

ola bhealaithe, sloda, fuíollola agus táirgí 

mínscagtha agus ola nó meascán olach ar bith. 

Ciallaíonn “Substaintí guaiseacha agus 

díobhálacha” substaint ar bith seachas ola, ar 

dócha go gcruthófar guais don tsláinte dhaonna 

leo má thugtar isteach sa chomhshaol mara iad, 

go ndéanfar díobháil d’acmhainní beo agus don 

bheatha mhara leis, go ndéanfar damáiste 

d’fhóntais nó go gcuirfí isteach ar úsáidí 

dlisteanacha eile den fharraige leo. 

Tugtar aghaidh sa NCP sin ar gach teagmhas 

laistigh de Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) 

na hÉireann, nó ar dócha go rachaidh an 

teagmhas i bhfeidhm ar an limistéar sin, faoi mar 

a thaispeántar i bhFíor 2. 
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Fíor 2: Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann, a thaispeántar mar líne bhán; taispeántar an 
réigiún SAR níos lú ar mhaithe le comparáid (líne ghorm bhriste) 

1.5 CÓRAS RIALAITHE TEAGMHAIS 
Is comhsheasmhach é an córas rialaithe 

teagmhais a chuirtear chun feidhme leis an NCP 

seo leis an treoir arna foilsiú ag an Eagraíocht 

Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO)28. 

Bunaítear leis sin creat prionsabal 

comhsheasmhach, struchtúir, feidhmeanna agus 

próiseas ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar aon 

fhreagra éigeandála muirí. Baineann tábhacht leis 

an gcomhsheasmhacht sin nuair a bhíonn 

eagraíochtaí éagsúla ag oibriú le chéile mar chuid 

d’fhreagra. Tá an IRCG tar éis tuiscint agus taithí 

níos forleithne ar an ICS a chur chun cinn trí 

chláir oiliúna a díríodh ar údaráis áitiúla cois 

cósta agus lenar tugadh spreagadh dá ghlacadh i 

bpleananna éigeandála truaillithe na n-údarás 

áitiúil, na gcuanta agus na saoráidí láimhsithe 

ola/HNS. 

1.5.1 Cur chuige don ullmhacht teagmhais – na 

trí shraith 

Ag cloí le cleachtas agus le treoir idirnáisiúnta, tá 

Éire tar éis cur chuige trí-shrathach a chur chun 

feidhme ar gach gné den ullmhacht agus 

freagairt don truailliú mara. Ciallaíonn an cur 

chuige sin go n-aithnítear cumas freagartha 

iomchuí agus go mbíonn sé ar fáil chun dul i 

ngleic le sceití ar cóimhéid leis na rioscaí. Is iad 

seo a leanas na trí shraith. 

Is é an t-údarás áitiúil, an t-údarás calafoirt nó 

oibreoir an aonaid amach ón gcósta nó na 

saoráide láimhsithe ola/HNS a fhreagraíonn agus 

fhuasclaíonn do sceití Sraith 1; agus ní foláir 

plean éigeandála truaillithe iomchuí (teagmhas 

sceite) a bheith acu. 

Is iondúil gurb ionann na sceití ola Sraith 2 agus 

na cinn nach bhfuil ar chumas údaráis ná 

                                                                 

28 IMO Guidance on the Implementation of an Incident 

Management System (IMS), 2012 (Treoir IMO maidir le 

Forfheidhmiú Córais Bhainistíochta Teagmhais (IMS), 

2012) 

oibreora freagairt dóibh ina n-aonar. Is é údarás 

calafoirt nó áitiúil a bhíonn i gceannas ar an 

bhfreagra, ag brath ar mhéid an truaillithe san 

fharraige agus ar an gcladach, agus d’fhéadfadh 

comhoibríochtaí mara agus cósta a bheith i gceist 

leis. Ba chóir go n-aithneofaí sna pleananna 

éigeandála truaillithe an chaoi ina n-oibreoidh na 

páirtithe le chéile. 

is iondúil gur casta, faide agus troime ina n-

éifeacht iad na sceití Sraith 3, agus nach bhfuil sé 

ar chumas na n-údarás áitiúil, an údaráis 

chalafoirt nó oibreoir na saoráide a ndeachaigh 

siad i bhfeidhm orthu nó atá i mbaol leo chun 

freagairt dóibh. Is faoi stiúir náisiúnta a dhéantar 

an fhreagairt, agus d’fhéadfadh réimse ranna 

rialtais a bheith i gceist léi. Is í DTTAS an roinn 

rialtais atá i gceannas (LGD) de réir an chreata 

SEM. Is é an IRCG a bhíonn i gceannas ar 

chomhordú agus ar mhaoirseacht, a mbíonn 

rochtain aige ar acmhainní náisiúnta agus ar 

féidir leis tacaíocht idirnáisiúnta a iarraidh (féach 

ailt 1.3.3 agus 2.2.5). Soláthraítear an creat sa 

Phlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) seo do gach 

Sraith, ach dírítear ar na teagmhais le haghaidh 

Sraith 3 ann. 

Tugtar achoimre i bhFíor 3 ar na próisis chun na 

sraitheanna freagartha sin a chinneadh. 

1.5.2 Cuspóirí agus soláthar fhreagairt 

náisiúnta Sraith 3 

Is iad sábháilteacht agus sláinte daoine na 

tosaíochtaí is airde, agus caithfear iad a áireamh 

le haon fhreagairt do sceitheadh. Is iad na 

príomchuspóirí le freagairt Sraith 3 ar bith, a 

éascaítear dá ngnóthú leis an NCP seo, chun 

damáiste sa Stát ag éirí as scaoiltí ola nó HNS ó 

longa, aonaid amach ón gcósta, saoráidí 

láimhsithe ola agus saoráidí láimhsithe HNS a 

íoslaghdú29 

                                                                 

29 Alt 8 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999, 

arna leasú 
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Foráiltear sa NCP do cheanglais Airteagal 6 de 

Choinbhinsiún OPRC (córais náisiúnta agus 

réigiúnacha maidir le hullmhacht agus freagairt), 

trí: 

 stoc-chairn náisiúnta trealaimh agus ábhar a 
chur; 

 oiliúint a chur ar dhaoine in úsáid trealaimh 
agus oibríochtaí sceite a chur i gcrích; 

 cleachtaí a stiúradh chun éifeachtacht níos 
mó na n-oibríochtaí sceite a áirithiú; 

 cothabháil agus feabhsú an chomhoibrithe 
agus na cumarsáide le linn oibríochtaí sceite; 
agus 

 comhordú na n-oibríochtaí sceite Sraith 3.

 

Fíor 3: Sraitheanna freagartha a chinneadh

1.6 BAINISTIÚ AN NCP 

1.6.1 Lucht léite an NCP seo 

Is iad Rannóg Oibríochtaí an IRCG agus daoine 

eile le feidhmeanna freagartha laistigh den 

Fhoireann Freagartha Muirí (MRT) a bheidh mar 

phríomhúsáideoirí an NCP seo. Is amhlaidh a 

bheidh an plean seo: 

 ag feidhmiú mar thagairt don Ghrúpa 
Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí (NECG) 
de réir an chreata SEM, go sonrach le 
haghaidh na n-eagraíochtaí úd le heochair-
róil chun tacú leis an bhfreagairt ar thruailliú 
mara nó cósta; 

 ag soláthar scáthdhoiciméid dóibh siúd le 
sainordú chun pleananna teagmhais sceite a 
fhorbairt le haghaidh cuanta, aonad amach ón 
gcósta, saoráidí ola/HNS nó údarás áitiúil; 

 a bheidh ról aige chun muinín an phobail i 
gcoitinne a thógáil agus a chothabháil as 
cumas IRCG agus an rialtais chun freagairt ar 
mhórtheagmhas truaillithe mara a bhainistiú 
go héifeachtach; agus 

 ag tacú le Comhaontú Oibríochtúil an IRCG le 
CRU – féach alt 1.2.2. 

1.6.2 An Coiste Náisiúnta um Fhreagairt ar 

Thruailliú Muirí (NMPRC) 

Is é an Coiste Muirí Náisiúnta um Fhreagairt ar 

Thruailliú a sholáthraíonn comhordú, treoir agus 
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ceannaireacht straitéiseach do chur chun 

feidhme agus athbhreithniú an NCP seo. Is ar 

bhonn bliantúil agus chun an cás a bhreithniú de 

réir mar is gá a reáchtálfar a chruinnithe.  

Bíonn ionadaí ón IRCG mar chathaoirleach air. 

Tarraingítear comhaltaí an Choiste ó na príomh-

gheallsealbhóirí (.i. na Príomhghníomhaireachtaí 

Freagartha de réir an Chreata MEM), chomh 

maith le hionadaithe ó na comhlachtaí rialtasacha 

tacúla arna sainaithint ag an IRCG. Seo a leanas 

cuspóirí an Choiste: 

 athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht 
agus ar leordhóthanacht an NCP, agus moltaí 
a dhéanamh leis an Aire Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt maidir le conas is 
féidir an NCP a fheabhsú i gcomhréir le 
héilimh atá ag teacht chun cinn, leis an dul 
chun cinn sa teicneolaíocht agus le cúinsí eile; 

 comhar agus comhordú éifeachtach, 
éifeachtúil a chur chun cinn i measc na Ranna 
Rialtais éagsúla, na seirbhísí éigeandála agus 
eagraíochtaí eile lena n-áirítear comhlachtaí 
míleata, comhlachtaí saorálacha agus 
comhlachtaí reachtúla ar mhaithe le 
hullmhacht agus freagairt don truailliú mara a 
sholáthar atá éifeachtach, éifeachtúil agus 
sábháilte, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta; 

 a áirithiú go mbeidh comhaontuithe comhair 
idirnáisiúnta oiriúnach dá bhfeidhm, ar bhonn 
athbhreithnithe tréimhsiúla;  

 a áirithiú go mbeidh sásraí leordhóthanacha i 
bhfeidhm chun dearbhú sásúil a sholáthar 
maidir le sábháilteacht agus comhlíonadh 
rialála i gcás príomhghnéithe an chórais 
ullmhachta agus freagartha don truailliú mara 
faoi mar a thuairiscítear sa NCP seo; 

 a áirithiú go bhfaightear sa MRT pearsanra 
atá oilte go cuí agus le hacmhainní cuí, mar 
chuid den chóras rialaithe teagmhais (ICS) 
faoi mar a thuairiscítear sa Phlean; 

 comhoiriúnacht idir an NCP seo agus an 
Creat MEM a áirithiú; agus 

 tuairisciú go bliantúil don Aire Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt 

1.6.3 An Fóram Comhairleach Náisiúnta um 

Fhreagairt ar Thruailliú Muirí 

Is grúpa geallsealbhóirí seachtracha é an Fóram 
Comhairleach Náisiúnta um fhreagairt ar 
Thruailliú Muirí, lena n-áirítear eagraíochtaí na 
hearnála príobháidí agus neamhrialtasacha. Is é 
an IRCG a thionólann an grúpa sin ar bhonn ad 
hoc, ach is iondúil go dtagann sé go gairid tar éis 
cruinnithe an NMPRC. Cumasaíonn an Fóram an 
IRCG chun aiseolas a bhreithniú ó 
gheallsealbhóirí neamhreachtúla maidir le 
saincheisteanna ábhartha ag éirí as comhphléití 
NMPRC agus cur chun feidhme an NCP. 

1.6.4 Struchtúr an NCP seo 

Tá an NCP seo struchtúrtha mar léiriú ar 

phróiseas na freagartha Sraith 3: 

 ullmhú freagartha; 
 tionscnamh freagartha; 
 oibríochtaí freagartha; 
 foirceannadh agus díshlógadh freagartha; 

agus 
 iarfhreagairt. 

1.6.5 Buan-nósanna Imeachta Oibríochtaí 

(SOPanna) 

Tá éagsúlacht SOPanna ann mar thacaíocht don 

NCP seo (arna sainaithint ar fud an Phlean agus 

liostaithe in alt 7). Soláthraítear leo sin: 

 treoir do chur i bhfeidhm na socruithe 
freagartha sonracha a mhionsonraítear 
laistigh den Phlean; 

 comhairle maidir le saincheisteanna teicniúla 
sonracha; agus 

 míniúcháin faoin gcaoi chun tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí sonracha mar chuid 
d’fhreagairt. 
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2 ULLMHÚ FREAGARTHA 

2.1 CUSPÓIR NA CODA SEO 
Tugtar achoimre sa chuid seo 

socruithe agus beartais freagartha atá 

ann mar ullmhú d’fhreagairt ar 

sceitheadh Sraith 3 in Éirinn. 

2.2 CUMAS – COTHABHÁIL AGUS 
FORBAIRT 

Mar ullmhúchán ar fhreagairt, cothabhálann 

IRCG cumas ar fud na dteicnící, an phearsanra, 

agus an trealaimh a theastaíonn le haghaidh 

fhreagairt éifeacht Sraith 3. D’fhorbair IRCG 

caidrimh freisin le páirtithe eile ar leibhéil 

náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le soláthar 

seirbhísí tacaíochta agus truaillithe speisialaithe 

breise. 

2.2.1 Teicnící freagartha – ráiteas beartais 

Is é beartas na hÉireann nár cheart teicníc 

aitheanta ar bith um thruailliú mara a chur as an 

áireamh nó a theorannú roimh ré, seachas i 

gcomhair úsáid na n-oibreán rialaithe sceitheadh 

ola neamhfhaofa. 

2.2.2 Glantairbhe don chomhshaol 

Roghnófar an teicníc/na teicnící freagartha a 

sainaithníodh sna pleananna teagmhais sceite, 

agus a úsáideadh i gcás teagmhas truaillithe, agus 

aird á tabhairt go príomha ar: 

 sábháilteacht agus sláinte na bhfreagróirí, na 
n-úsáideoirí muirí agus an phobail i gcoitinne 
a áirithiú; agus 

 an damáiste foriomlán do ghníomhaíochtaí 
éiceolaíochta agus socheacnamaíocha a 
íoslaghdú laistigh den limistéar atá buailte nó 
atá faoi bhagairt. 

Ba cheart do na daoine úd atá ag forbairt 

pleananna nó ag freagairt ar theagmhais leas a 

bhaint as anailís tairbhe comhshaoil (NEBA) nó as 

measúnú maolaithe tionchair sceite (SIMA) mar 

chúnamh le roghnú na dteicnící freagartha. Is 

ionann NEBA / SIMA agus an próiseas chun na 

buntáistí agus na mí-bhuntáistí le gníomh 

freagartha a ghlacadh a chur i gcomparáid a 

chéile, lena n-áirítear na torthaí a aithint mura 

nglactar an gníomh (an tionchar gan idirghabháil 

ar bith). Cinnfear leis an toradh an mbainfidh 

glantoradh tairbheach nó díobhálach (foriomlán) 

dóchúil leis an ngníomh/na gníomhartha 

freagartha molta. 

2.2.3 Oibreáin rialaithe um sceitheadh ola 

Ní bheidh feidhm le toirmeasc scaoileadh aon 
substainte forordaithe amach san fharraige, más 
chun na críche an damáiste ón truailliú a 
íoslaghdú, ar an gcoinníoll gurbh é an tAire féin a 
thug cead dó sin nó gur tugadh cead dó thar a 
gceannsan30. 
Is amhlaidh dá réir nach féidir leas a bhaint as 

oibreáin rialaithe um sceitheadh ola (lena n-

áirítear easróirí) in uiscí na hÉireann ach amháin 

le húdarú an IRCG, ag gníomhú thar ceann an 

Aire, agus ní féidir ach oibreáin faofa amháin a 

úsáid.  Faightear tuilleadh eolais in SOP 03-2020: 

Buan-nós imeachta oibríochta maidir le hoibreáin 

rialaithe um sceitheadh ola. 

Déantar achoimre sa SOP sin freisin creat an 

IRCG chun teacht ar chinntí maidir le húsáid 

easróirí agus chun iad a dhoiciméadú. Ba cheart 

go gcloífeadh aon bhreithniú ar úsáid easróirí sna 

pleananna teagmhais leis na nósanna imeachta a 

thuairiscítear sa SOP seo. 

Ní féidir easróir ola a úsáid gan údarú mura 

meastar go gcaithfear é a úsáid i bhfianaise na 

gcúinsí láithreacha chun guaiseacha don bheatha 

dhaonna a chosc nó a laghdú go mór, agus chun 

guaiseacha pléasctha nó dóiteáin a laghdú go 

mór. Sa chás go mbaintear leas as easróir ar bith 

sna cúinsí sin, cuirfear an IRCG agus Rannán 

Gnóthaí Peitriliam an DCCAE ar an eolas 

                                                                 

30 Féach Alt 11(c) den Acht um Thruailliú na Farraige 

1991, arna leasú 
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láithreach (más oibreoir amach ón gcósta atá 

ann). 

2.2.4 Pearsanra freagartha 

Is féidir leis an bpearsanra a bhíonn bainteach le 

freagairt ar sceitheadh teacht: 

 ón bpáirtí atá freagrach as an truailliú, lena n-
áirítear úinéir/oibreoir loinge nó saoráide 
agus a gcuid comhairleoirí; 

 na cuanta a ndeachthas i bhfeidhm orthu; 
 na húdaráis áitiúla a ndeachthas i bhfeidhm 

orthu; 
 IRCG;  
 comhlachtaí rialtais ábhartha eile; 
 ionadaithe ó Stáit eile, arna n-éascú trí 

chomhaontú déthaobhach nó iltaobhach; 
 conraitheoirí freagartha ar sceitheadh ola; 

agus 
 saorálaithe, lena n-áirítear líonra IRCG. 

Is í an Fhoireann Freagartha Muirí (MRT), leis an 

IRCG i gceannas uirthi, a sholáthróidh 

maoirseacht agus tacaíocht nó ceannas agus rialú 

de réir mar a chinntear le scála agus le héilimh an 

teagmhais. 

2.2.5 Trealamh freagartha 

Táthar ag dúil go gcothabhálfaidh na calafoirt, na 

haonaid amach ón gcósta, an tsaoráid ola/HNS 

agus na húdaráis áitiúla cumas trealaimh ar 

cóimhéid lena rioscaí truaillithe Sraith 1 agus 

Sraith 2. Táthar tar éis cumas náisiúnta a bhunú 

chun tacú leis an bhfreagairt i gcás 

mórtheagmhas. 

Stoc-charn trealaimh náisiúnta 

Cothabhálann IRCG stoc-charn náisiúnta de 

threalamh freagartha ar sceitheadh ola. Is i 

mBaile Bhlainséir, díreach lasmuigh de Bhaile 

Átha Cliath atá an príomh-stoc-charn suite, agus 

cothabháiltear dhá stoc-charn níos lú sna Cealla 

Beaga agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra, faoi mar 

a léirítear i bhFíor 4. Is leis an IRCG go hiomlán 

iad na stoc-chairn, agus is féidir leis na hÚdaráis 

Áitiúla agus Cuanta tarraingt orthu sin. Tá an 

trealamh beartaithe dá úsáid in Éirinn, ach is 

féidir é a thairiscint thar lear chun cúnamh le 

Stáit eile, trí shásraí comhair seanbhunaithe 

idirnáisiúnta. 

 

 

Fíor 4: Suíomhanna stoc-chairn threalaimh IRCG 

Tacaíocht do chonraitheoirí 

Tá socruithe conarthacha i bhfeidhm ag an IRCG 
chun easróir breise, trealamh freagartha 
speisialaithe agus tacaíocht/comhairle theicniúil 
a fháil. 

An Ghníomhaireacht Eorpach um 

Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) 

Tá ceann amháin dá líonra Soithí Freagartha ar 

Fuireachas le haghaidh Sceitheadh Ola 

(OSRVanna) lonnaithe i gCóbh, Éire. Ina theannta 

sin, cothabhálann EMSA Seirbhísí Chúnaimh 

Trealaimh (EAS) atá comhdhéanta de stoc-chairn 

den trealamh aonair freagartha ola-thruailliú. Tar 

éis iarratas ar chúnamh, is ionann an t-uasachar 

do shlógadh an trealaimh (.i. trealamh a 

luchtaítear ar leantóirí agus réidh lena sheoladh) 

agus 12 uair, seachas an t-aga iompair. Féadfaidh 

an páirtí iarrthach tacar trealaimh amháin nó 

tacair threalaimh iolracha a roghnú uathu siúd 

atá ar fáil tríd an EAS. I dteannta leis an trealamh, 

féadfaidh an páirtí iarrthach pearsanra tacaíochta 

teicniúla a earcú freisin chun cúnamh leis an 

bpróiseas aistrithe trealaimh agus taithíochta. 

Socruithe idirnáisiúnta breise 
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Is le Comhaontú Bonn idir Stáit na Mara 

Thuaidh, Éire agus an tAontas Eorpach (AE) a 

éascaítear don chomhar i gcás mórthubaistí muirí 

agus éigeandálaí eile. 

Tá Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha 

(ERCC) ar fáil don AE. Is é an Lárionad sin a 

chomhordaíonn seachadadh an chúnaimh, cosúil 

le saineolas agus foirne cosanta sibhialta agus 

saintrealamh. Áirithíonn an Lárionad imscaradh 

mear na tacaíochta éigeandála, agus feidhmíonn 

mar mhol comhordúcháin idir stáit 

rannpháirteacha, an tír atá buailte, agus 

saineolaithe sa chosaint shibhialta. 

Is féidir leis an IMO iarratais ar chúnamh a 

chomhordú de réir Choinbhinsiún OPRC. 

Freagairt HNS 

Is féidir le hÉirinn sainchumas a chonrú 

d’fhreagairt ar thruailliú muirí lena mbaineann 

substaintí guaiseacha agus díobhálacha. 

Tairgtear tacaíocht do pháirtithe iarrthacha le 

seirbhísí freagartha EMSA ar thruailliú 

ceimiceach ina bpróiseas cinnteoireachta le linn 

éigeandála, trí shaineolas agus sainchomhairle a 

sholáthar go mear maidir le substaintí 

ceimiceacha sonracha. 

Tá EMSA tar éis líonra saineolaithe (líonra MAR-

ICE) a bhunú i ndlúthchomhar leis an gComhairle 

Eorpach um Thionscal na gCeimiceán (CEFIC) 

agus an Lárionad Doiciméadúcháin, Taighde agus 

Turgnamhaíochta maidir le Truailliú Uisce de 

Thaisme (CEDRE). 

Tairgtear le líonra MAR-ICE mear-rochtain (trí 

ríomhphost nó guthán) do shaineolaí ceimiceán 

ar féidir leo eolas táirge-shonrach nó teagmhas-

sonrach agus sainchomhairle a sholáthar laistigh 

d’uair amháin an chloig ón iarratas agus faisnéis 

níos mionsonraithe go gairid ina dhiaidh sin. 

Áirítear leis an bhfaisnéis a sholáthraítear: 

 doiciméadúchán ábhartha substaint-
shonrach; 

 sainchomhairle breise maidir le hairíonna 
agus guaiseacha táirge sonracha trí 

theagmháil dhíreach le cuideachta ceimiceán 
eolach; 

 measúnú riosca d’fhreagróirí agus don 
chomhshaol; 

 torthaí samhaltaithe síobtha agus síonchaite, 
lena dtásctar limistéir a d’fhéadfadh a bheith 
buailte leis an gceimiceán scaoilte; agus 

 comhairle maidir le modhanna agus roghanna 
freagartha. 

Is sna Bileoga Eolais maidir le Ceimiceáin Mhuirí 
(MAR-CIS) a sholáthraítear faisnéis achomair, 
shubstaint-sonrach agus mhuirí ábhartha maidir 
le ceimiceáin. Dearadh an fhaisnéis chun cúnamh 
le húdaráis inniúla le linn an chéim tosaigh den 
fhreagairt ar theagmhais mhuirí lena mbaineann 
na substaintí sin. Cuireadh na bileoga eolais ar 
fáil don IRCG, agus is féidir leo a sholáthar freisin 
tríd an líonra MAR-ICE.  

Táthar tar éis bileoga eolais MAR-CIS a fhorbairt 
le haghaidh >200 substaint cheimiceach. Áirítear 
leis na catagóirí faisnéise a chlúdaítear: 

 sainaithint substaintí, lena n-áirítear airíonna 
fisiciúla agus ceimiceacha; 

 faisnéis loingseoireachta (cóid iompraíochta 
muirí, próifíl GESAMP); 

 guaiseacha agus rioscaí (guaiseacha sláinte, 
guaiseacha comhshaoil, guaiseacha 
bunúsacha den tsubstaint féin); agus 

 bearta éigeandála (bearta sláinte, bearta 
freagartha, bearta cosanta comhshaoil). 

Tá an IMO tar éis treoir a fhoilsiú freisin maidir 
le freagairt HNS trína Lámhleabhar maidir le 
Truailliú Ceimiceach31. 

 

 

 

                                                                 

31 Ar fáil ó: http://www.imo.org/en/Publications 

Cuid 1: Problem Assessment and Response Arrangements 

(Measúnú Faidhbe agus Socruithe Freagartha) 

Cuid 2: Search and Recovery of Packaged Goods Lost at Sea 

(Cuardach agus Tarrthálas na nEarraí Pacáistithe a 

Chailltear san Fharraige) 

Cuid 3: Legal and Administrative Aspects of HNS Incidents 

(Gnéithe Dlíthiúla agus Riaracháin na dTeagmhas 

HNS) 

http://www.imo.org/en/Publications
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2.3 PLEANANNA ÉIGEANDÁLA UM 
THRUAILLIÚ OLA AGUS HNS 

Sainordaítear leis an gcreat dlí ar a gcuirtear síos 

in alt 1.3 córas cuimsitheach don truailliú ola 

agus HNS, lena dtugtar aghaidh ar fhorálacha na 

n-eochairionstraimí idirnáisiúnta. Taispeántar na 

socruithe sin i bhformáid shimplithe agus 

scéimreach i bhFíor 5. 

 

Fíor 5: Forbhreathnú ar shocruithe na hÉireann don truailliú mara

Eochairghné den chóras sin is ea pleananna 

teagmhais don truailliú ola/HNS a fhorbairt faoin 

gcreat náisiúnta, a léirítear i ndath gorm i bhFíor 

5. Caithfidh pleananna teagmhais don truailliú 

ola/HNS a bheith i bhfeidhm ag an méid seo a 

leanas32: 

                                                                 

32
 Féach Alt 2 agus Alt 3 den Acht um Thruaillliú na 

Farraige (Leasú) 1999, arna leasú 

 údaráis chuanta; 
 oibreoirí na n-aonad amach ón gcósta nó 

saoráidí láimhsithe ola/HNS; 
 máistrí, nó cibé duine eile a bheadh i 

gceannas ar: 
o longa Éireannacha33; 

                                                                 

Ciallaíonn 
33

 “Longa” tancaer ola >150 olltonna 

agus soithí eile >400 olltonna (mar an gcéanna leis 

na pointí le hurchair ina dhiaidh sin) 
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o longa atá cláraithe i dtír is páirtí le 
Coinbhinsiún OPRC agus le Prótacal 
OPRC-HNS; 

o longa atá cláraithe i dtír nach páirtí le 
Coinbhinsiún OPRC agus le Prótacal 
OPRC-HNS, de réir mar is gá faoi na 
rialacháin; 

 údaráis áitiúla cois cósta 

Is é rogha an Aire Iompair, Turasóireachta agus 

Spóirt iad ceanglais údaráis áitiúil chun plean a 

fhorbairt. Agus rogha an Aire á cur chun 

feidhme, scríobh IRCG chuig gach údarás áitiúil 

cois cósta sa bhliain 2004, chun iallach a chur 

orthu pleananna mar sin a fhorbairt agus a chur 

faoi bhráid IRCG. Dírítear aird phleananna n-

údarás áitiúil ar dhul i ngleic le truailliú ola nó 

HNS féideartha a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm go 

díreach ar a gcladach. 

Féadann saincheisteanna idirghaolmhara teacht 

aníos le freagairt ar thruailliú cladaigh, lena n-

áirítear sábháilteacht an phobail, tionchair 

éiceolaíochta agus shocheacnmaíocha, 

gníomhaíochtaí glantacháin, bainistiú dramhaíola, 

cúram fiadhúlra agus dúspéis ón bpobal agus ó 

na meáin. 

D’fhonn cur chuige comhordaithe idir údaráis 

áitiúla, an IRCG agus na 

Príomhghníomhaireachtaí Freagartha a áirithiú, 

táthar tar éis Prótacal34 a fhorbairt faoin gCreat 

um Bainistíocht Móréigeandálaí (MEM). 

Cothaítear an comhoibriú idir na heochair-

eagraíochtaí leis an bPrótacal sin. Ba chóir go 

ndéanfaí tagairt don Phrótacal sin i bpleananna 

éigeandála na n-údarás áitiúil um thruailliú, agus 

go gcomhtháthófaí é lena bpleanáil éigeandála 

níos forleithne. 

Ba cheart go dtabharfaí aghaidh i ngach plean 

éigeandála um thruailliú ar na cásanna Sraith 1 

agus Sraith 2 is ábhartha dá raon feidhme 

geografach agus oibríochtúil. Ba chóir go n-

áireofaí leo nósanna imeacht do ghéarú chuig 

Sraith 3, lena n-áirítear comhtháthú leis an 

                                                                 

34
 Prótacal Ilghníomhaireachta (7), Freagairt 

thalamhbhunaithe ar éigeandálaí mara 

gcreat freagartha náisiúnta a mhínítear laistigh 

den cháipéis seo. 

Is chun éascú d’fhorbairt, comhsheasmhacht 

agus athbhreithniú ar phleananna éigeandála um 

thruailliú (ar a dtugtar pleananna teagmhais um 

sceitheadh ola/HNS freisin) a d’fhorbair an IRCG 

SOP 05-2020: Buan-nós imeachta oibríochta 

maidir le hinneachar agus forfheidhmiú phlean 

teagmhais maidir le sceitheadh ola/HNS. 

2.3.1 Aistriú ó long go long 

Ba cheart go dtarlódh oibríochtaí aistrithe ó long 

go long (STS) de ghnáth i limistéar le húdarás 

calafoirt/cuain, mar a mbíonn bonneagar agus 

seirbhísí calafoirt oiriúnacha i bhfeidhm agus mar 

a bhfuil pleananna teagmhais ann chun dul i 

ngleic le teagmhais. 

Aistriú stórais, lasta nó ola loinge chuig long atá 

lonnaithe in áit éigin sa Stát (nach cuan é), lena 

n-áirítear an EEZ; ní féidir é a dhéanamh ach 

amháin i gcomhréir le cead arna dheonú ag an 

Aire35. Féadfaidh an tAire, ach iarratas a 

dhéanamh ag an úinéir, cairtfhostóir, fruilitheoir 

nó máistir loinge, cead a dheonú don iarratasóir 

ag ligean d’aistriú stórais, lasta nó ola na loinge 

chuig an long i gceist nó uaithi lasmuigh de 

chuan. Is iad oifigigh údaraithe an IRCG a 

dhéanann an fheidhm sin. 

Breithneofar cead STS faoi réir measúnuithe 

comhshaoil agus gnáthóige agus pleananna 

teagmhais leordhóthanacha a bheith i bhfeidhm. 

2.3.2 Raiceanna 

Má bhagraítear díobháil don chomhshaol mara 

nó do leasanna gaolmhara le raic éigin, is 

amhlaidh a thógfaidh agus a bhainfidh úinéir 

raice í chomh luath agus is féidir nó í a chur i 

mbail neamhdhíobhálach ar bhealach éigin eile. 

Má bhíonn údarás cuain, údarás áitiúil nó 

Coimisinéirí Soilse na hÉireann den tuairim go 

bhfuil nó gur dócha go n-éireoidh an raic ina 

                                                                 

35
 Féach Alt 12 den Acht um Thruailliú na Farraige 

(Leasú) 1999 
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bagairt don chomhshaol, seirbheálfaidh siad 

fógra don úinéir lena gcuirtear iallach ar an úinéir 

an raic a thógáil nó a bhaint, nó í a chur i mbail 

neamhdhíobhálach ar bhealach éigin eile36. 

Dá ainneoin sin, coinníonn an IRCG cumhachtaí 

chun an comhshaol mara agus an cósta a 

chosaint i dtaca le taismigh mhuirí de réir an 

tAcht um Thruailliú na Farraige 1991. Is faoi na 

cumhachtaí sin a chuirfidh an IRCG iallach ar 

tharrthálaí ar bith le raic plean teagmhais um 

thruailliú a fhorbairt, a thiocfaidh faoi réir chead 

IRCG sula ndéanfar oibríochtaí. Ba chóir go n-

áireofaí leis na pleananna measúnú ar riosca 

truaillithe agus ar bhearta maolaithe 

comhbhainteacha. 

2.4 OILIÚINT AGUS OIDEACHAS 
Is ceanglas de réir an rialacháin é clár oiliúna 

agus cleachtaí a chur chun feidhme37. Bíonn 

freagracht ar IRCG chun: 

 forbairt agus oiliúint an phearsanra a 

bhainistiú ón bhFoireann Freagartha Muirí 

(MRT), ón údarás calafoirt agus ón údarás 

áitiúil, trí chúrsaí oiliúna, seimineáir agus 

ceardlanna OPRC Náisiúnta agus HNS 

Náisiúnta a sholáthar; agus 

 i gcomhar le comhlachtaí eile, clár cleachtaí 

ilghníomhaireachta a fhorbairt agus a 

acmhainní a chur ar fáil dó chun tástáil a 

dhéanamh ar bhailíocht agus infheidhmeacht 

na bpleananna freagartha náisiúnta agus 

réigiúnacha.  

Is é an IRCG a chothabhálann Clár Náisiúnta 

Oiliúna agus Cleachtaí Freagartha don Truailliú, 

agus déantar achoimre air sin ina gcuid 

Tuarascálacha Bliantúla. Bítear ag dúil go 

ndéanfaidh sealbhóirí na bpleananna teagmhais 

um sceitheadh ola le húdarás cuain nó áitiúil 

tuairisciú faoina ngníomhaíochtaí oiliúna agus 

                                                                 

36
 Féach Alt 51 den Acht Loingis Cheannaíochta 

(Tarrthála Agus Raic), 1993 

37 Féach Alt 8(2)(b) agus (c) den Acht um Thruailliú na 

Farraige (Leasú) 1999  

cleachtaí don IRCG ar bhonn bliantúil, lena 

áireamh sa Chlár Náisiúnta. 

Bítear ag dúil go ngnóthóidh sealbhóirí plean 

eile, ar nós oibreoirí saoráidí láimhsithe ola/HNS 

agus aonad amach ón gcósta, chun an leibhéal 

oiliúna agus cleachtaí a ghnóthú ar a laghad faoi 

mar a ordaítear in SOP 05-2020: Buan-nós 

imeachta oibríochta maidir le hinneachar agus 

forfheidhmiú phlean teagmhais maidir le sceitheadh 

ola/HNS. 

2.5 FAIREACHÁN COMHSHAOIL 
D’fhéadfadh faireachán ar sceití ola nó HNS a 

bheith de dhíth d’fhonn rioscaí agus tionchair ar 

an éiceachóras mara agus ar acmhainní tráchtála 

a thuiscint. Ina theannta sin, féadfar na sonraí 

riachtanacha a bhailiú leis an bhfaireachán chun 

éifeachtacht na n-oibríochtaí freagartha a fháil 

amach, agus aon ghníomhartha ina dhiaidh sin a 

ghlactar chun tionchair a mhaolú nó teacht aniar 

a chur chun cinn. 

Tá sé tábhachtach go mbreithnítear cuir chuige, 

modhanna agus próisis láidre ó thaobh na 

heolaíochta de i bhforbairt plean faireacháin, sa 

chaoi gur féidir iad a chur chun feidhme ar 

bhealach tráthúil agus costéifeachtach. 

Tá oibleagáidí ann de réir Chreat-Treoir na 

Straitéise Muirí Eorpaí (2008/56/CE) chun 

meastóireacht a dhéanamh ar an gcomhshaol 

mara chun a áirithiú go bhfanann éilleáin ag 

leibhéil nach dtagann tionchair thruaillithe dá 

mbarr. Áirítear leis sin measúnú ar eachtraí géara 

truaillithe suntasacha lena mbaineann substaintí 

truaillithe38, lena n-áirítear amhola agus 

comhdhúile comhchosúla. Ní foláir breithniú a 

dhéanamh sa mheasúnú sin ar: 

Go príomha Go n-íoslaghdaítear méid agus fad 

spásúil na n-eachtraí géara 

truaillithe suntasacha. 

Ar an dara dul síos Go n-íoslaghdaítear 

agus go ndíothaítear de réir mar is 

féidir tionchair dhiúltacha ó 

eachtraí géara truaillithe suntasach 

                                                                 

38 Cinneadh (AE) 2017/848 ón gCoimisiún 
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ar shláinte na speiceas agus ar bhail 

na ngnáthóg. 

Bíonn measúnú na gné tánaistí sin nasctha go 

díreach le hiarmhairtí na heachtra géire truaillithe 

suntasaí agus lena n-impleachtaí do na leibhéil 

faireacháin agus measúnaithe ar na speicis agus 

gnáthóga atá buailte léi. 

D’fhéadfaí sonraí bonnlíne bunriachtanacha a 

sholáthar leis an bhfaireacháin a dhéantar le 

haghaidh Treoracha Eorpacha39 chun cúnamh le 

tionchar na heachtra sceite a chinneadh agus do 

chinneadh na gcoinníollacha nach mór a ghnóthú 

don teacht aniar. 

Cinnfear an ceanglas le haghaidh Faireacháin 

Comhshaoil, agus an méid de, ar bhonn cás 

amháin go chéile. 

 

                                                                 

39 2008/56/CE, 2000/60/CE (An Chreat-Treoir Uisce), 

92/43/CEE (Gnáthóga) agus 2009/147/CE (Éin) 
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3 TIONSCNAMH FREAGARTHA 

3.1 CUSPÓIR NA CODA SEO 
Cuirtear síos sa chuid seo ar an gcaoi 

ar cheart teagmhas truaillithe a 

thuairisciú agus cathain a thionscnófaí 

freagairt Sraith 3. 

3.2 TUAIRISCIÚ TRUAILLITHE 
Ní mór do mháistir loinge agus duine i gceannas 

ar aonad amach ón gcósta nó ar shaoráid 

láimhsithe ola/HNS40gach sceitheadh ola/HNS, 

nó breathnóireacht ar thruailliú mar sin a 

thuairisciú go láithreach chuig an IRCG nó an 

máistir cuain, má thagann siad laistigh de 

theorainneacha cuain. Is amhlaidh sa dara cás a 

chuirfidh an máistir cuain an IRCG ar an eolas ina 

dhiaidh sin. 

I gcás aonad amach ón gcósta, is é an t-oibreoir a 

chuirfidh an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) ar 

an eolas gan mhoill41 ach leas a bhaint as Foirm 

Fógra maidir le Teagmhas Peitriliam (PIN) agus 

Rannán Gnóthaí Peitriliam an DCCAE. 

Féadfaidh údaráis áitiúla nó an t-údarás 
eitlíochta tuairiscí a fháil ar thruailliú mara nó 
cósta ó na píolótaí d’aerárthaí poiblí nó sibhialta 
faoi seach.  Tabharfaidh siad na cinn sin ar 
aghaidh chuig IRCG. Léirítear i bhFíor 6 na bealaí 
chun truailliú a thuairisciú. 

3.3 BREITHMHEAS TEAGMHAIS 
Cothabhálann IRCG cumas oibríochtúil agus 

cumarsáide 24/7 tríd an Ionad Tarrthála agus 

Comhordaithe Mhuirí (MRCC) agus trí na Fo-

Ionaid Tarrthála Muirí (MRSC). Is cuid dhílis é seo 

den tSeirbhís Chúnaimh Mhuirí (MAS) d’Éirinn. 

                                                                 

40 Féach Alt 7 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 

1999 

41 Féach Alt 13S den Acht um Rialáil Leictreachais 1999, 

arna leasú le hAlt 15 den Acht um Shábháilteacht 

Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2015 

Is é an tOifigeach Stáisiúin a dhéanfaidh 

breithmheas ar na tuairiscí truaillithe a 

fhaigheann MRCC nó MRSC. Ginfear 

gníomhartha féideartha éagsúla leis sin: 

 féadfar tuilleadh faisnéise a iarraidh chun 
sonraí an teagmhais thuairiscithe a fhíorú nó 
a shoiléiriú; 

 gníomhachtú ar nósanna imeachta an IRCG 
um measúnú agus fógairt inmheánach; 

 déanfar measúnú ar an ngá le freagairt 
náisiúnta; agus 

 féadfar acmhainní náisiúnta a shlógadh. 

3.4 LEIBHÉAL FREAGARTHA A 
BHUNÚ 

Is ar bhunús na breithmheasa a shainaithníonn 

an IRCG scála an teagmhais agus an gá freagairt 

náisiúnta (Sraith 3) a thionscnamh. Níl aon 

chritéir dhochta ann chun Sraith 3 a ghiniúint, 

agus baineann comhphléití le comhlachtaí eile 

agus le húdaráis áitiúla leis an gcinneadh i gcónaí. 

Tá tuilleadh sonraí faoin bpróiseas breithmheasa 

agus faoi nósanna imeachta IRCG ar fáil in SOP 

01-2020: Buan-nós imeachta oibríochta um 

measúnú agus fógra faoi theagmhas truaillithe. 

I gcásanna áirithe nach meastar scála an 

teagmhais go foirmiúil mar Shraith 3, is féidir leis 

an IRCG tacaíocht a shlógadh ó acmhainní 

náisiúnta. D’fhéadfaí teagmhais a áireamh leis sin 

mar a n-iarrann údarás áitiúil nó máistir cuain 

saineolas nó trealamh sonrach chun tacú le 

freagairt Sraith 2. 
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Fíor 6: Bealaí tuairiscithe truaillithe  

 

Fíor 7: Gnéithe féideartha de thaismeach muirí agus comhlachtaí gaolmhara atá i gceannas
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3.5 FREAGAIRT NÁISIÚNTA (SRAITH 
3) A THIONSCNAMH 

Ní dócha gurb é an truailliú amháin a bhainfidh le 

teagmhas muirí le suntas náisiúnta. Is cinnte go 

dtabharfar le chéile roinnt disciplíní éagsúla leis 

an bhfreagairt. Tásctar le Fíor 7 na gnéithe 

féideartha de thaismeach muirí agus de na 

comhlachtaí comhbhainteacha atá i gceannas. Is 

dócha go gcaithfidh roinnt de na comhlachtaí 

agus eagraíochtaí eile sin comhoibriú a 

dhéanamh agus a ngníomhartha a chomhordú. I 

gcás gach taismeach muirí agus thar gach gné, 

coinníonn an IRCG eochair-ról i gceannas ar an 

bhfreagairt nó ag soláthar maoirseachta agus 

tacaíochta. 

Breithneoidh an Fhoireann Freagartha Muirí 

(MRT) gach gné den taismeach, agus beartóidh 

tosaíochtaí agus acmhainní, lena n-áirítear 

freagairt ar thruailliú, i ndáil le sainéilimh an 

teagmhais. 

Cuirtear Leas-Stiúrthóir nó Stiúrthóir an IRCG ar 

an eolas má chinneann Ceann na Rannóige 

Oibríochtaí IRCG nó an tOifigeach Stáisiúin 

(lasmuigh d’uaireanta oifige) gur cheart don IRCG 

gníomhú mar fhreagairt ar thruailliú mara 

suntasach. Éiríonn an teagmhas ina cheann 

Sraith 3 faoin tráth sin, agus freagrófar dó i 

gcomhréir leis an bPlean Náisiúnta seo. Is dócha 

go mbreithneofar teagmhas Sraith 3 mar mhór-

éigeandáil freisin de réir an chreata le aghaidh 

MEM. 

3.6 CUMHACHTAÍ AN IRCG 
Liostaítear in Alt 1.3.2 na heochairchumhachtaí a 

tharmligtear d’Oifigigh Údaraithe an IRCG faoin 

reachtaíocht éagsúil. Ina measc siúd tá: 

3.6.1 Cumhachtaí idirghabhála 

Féadfaidh Oifigigh Údaraithe treoracha a 

thabhairt chun na críche contúirt ón truailliú nó 

bagairt an truaillithe le hola nó le HNS a chosc, a 

mhaolú nó a dhíothú42.  

                                                                 

42 Féach Alt 26 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991, 

arna leasú 

3.6.2 Longa ag lorg fóirithinte 

Is é Stiúrthóir an IRCG atá ainmnithe mar an t-

údarás inniúil leis na cumhachtaí43 chun cinntí 

neamhspleácha a ghlacadh maidir le soláthar 

fóirithinte do longa a mbíonn sí de dhíth orthu. 

Ceadaítear don IRCG leis na cumhachtaí 

idirghabhála sin chun dul i gceannas ar 

thaismeach mara agus cinntí a ghlacadh lena 

laghdófar tionchair ar an gcomhshaol mara. 

Féadtar gluaiseachtaí loinge a stiúradh, foireann 

mheastóireachta a chur ar bord agus iallach a 

chur an soitheach dul chuig Áit Tearmainn a 

áireamh leis na bearta; agus go nglacfaidh an t-

údarás cuain nó an t-údarás áitiúil leis an áit 

tearmainn aitheanta. Tugtar tuilleadh sonraí in 

SOP 06-2020: Buan-nós imeachta oibríochta i leith 

Cinnteoireacht maidir le hÁiteanna Tearmainn. 

3.6.3 Cumhachtaí cigireachta 

Is féidir le hOifigigh Údaraithe dul isteach i 

saoráid nó ar bord loinge, cigireachtaí a 

dhéanamh agus cibé tástálacha a dhéanamh, lena 

n-áirítear faireachán agus measúnú ar na 

tionchair ar an gcomhshaol mara, ó theagmhas 

ola-thruaillithe ar bith nó ó theagmhas truaillithe 

le substaintí guaiseacha agus díobhálacha44. 

 

                                                                 

43 Féach Alt 22 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach 

2010 (I.R. Uimh. 573/2010) 

44 Alt 22 den Acht um Thruailliú na Farraige (Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2006 
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4 OIBRÍOCHTAÍ FREAGARTHA 

4.1 RÉAMHRÁ 
Mínítear sa chuid seo oibríochtaí 
freagartha le haghaidh teagmhais 
Sraith 3, lena n-áirítear an Fhoireann 
Freagartha Muirí (MRT) a bhunú. 

4.2 BAINISTIÚ STRAITÉISEACH 
ÉIGEANDÁLA 

4.2.1 An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe 

Éigeandálaí 

Is ionann an Grúpa Náisiúnta Comhordaithe 

Éigeandálaí (NECG) agus ardán lárnach an 

Rialtais atá bunaithe mar chuid den fhreagairt ar 

bhaol éigeandála nó ar éigeandáil leanúnach ar 

leibhéal náisiúnta. 

Is í an Oifig Pleanála Éigeandálaí (OEP), an Roinn 

Cosanta a thionólann é, ach iarratas a fháil ón 

Roinn Rialtais atá i gCeannas (LGD), agus is é 

Aire nó oifigeach sinsearach na Roinne sin a 

bheidh mar chathaoirleach air. 

I gcás éigeandála muirí, b’ionann an LGD agus 

DTTAS/IRCG. Féadfar an tIonad Náisiúnta 

Comhordaithe Éigeandálaí (NECC) a 

ghníomhachtú le OEP ag a saoráid in Áras 

Talmhaíochta, Baile Átha Cliath, chun feidhmiú 

mar bhunáit agus mar thacaíocht don NECG, ag 

brath ar scála agus ar éilimh an teagmhais. 

Soláthraítear an sásra leis sin don chomhordú 

straitéiseach ar leibhéal náisiúnta, agus 

éascaítear do nascadh leis an bhfreagairt 

réigiúnach agus áitiúil de réir mar is cuí. 

4.3 AN FHOIREANN FREAGARTHA 
MUIRÍ (MRT) A BHUNÚ 

Is Leas-Stiúrthóir an IRCG, Ceann na Rannóige 

Oibríochtaí nó duine oiriúnach éigin eile a bheidh 

i gceannas ar an MRT, ag glacadh róil mar 

Cheannasaí Teagmhais. Ainmneoidh siad an 

pearsanra freagartha i gcomhréir le scála agus 

éilimh an teagmhais. Is iondúil go n-oibreoidh an 

MRT leis an Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí 

(NMOC). 

4.3.1 An tIonad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí 

Beidh an chuid is mó de na freagairtí truaillithe 

Sraith 3 mar ghné amháin de theagmhas muirí 

suntasach faoi mar a thuairiscítear in 3.5 agus a 

léirítear i bhFíor 7. Is iondúil go mbunófar an 

comhordú, bainistiú agus maoirseacht 

riachtanach beartaíochta agus oibríochtúil ag an 

Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí (NMOC) atá 

comhdhéanta den Seomra Éigeandála Muirí 

(MER)agus an tIonad Tarrthála agus 

Comhordaithe Mhuirí (MRCC) béal dorais istigh i 

gceanncheathrú an IRCG i mBaile Átha Cliath.. Is 

féidir na feidhmeanna sin a dhéanamh freisin ag 

Fo-Ionad Tarrthála Muirí (MRSC) cianda nó ag 

seomra oibríochtaí calafoirt atá trealmhaithe go 

cuí más féidir é sin a dhéanamh le cúinsí agus 

tíreolaíocht an teagmhais féin. 

Soláthraítear treoir le SOP 02-2020: Buan-nós 

imeachta oibríochtaí do bhunú agus oibriú an 

Chórais Rialaithe Teagmhais (ICS) chun an tsaoráid 

a bhunú agus a reáchtáil. 

4.3.2 Struchtúr agus próiseas MRT 

Tá an struchtúr agus an próiseas in úsáid ag an 

MRT bunaithe ar an gCóras Rialaithe 

Teagmhais45, lena gcuimsítear Rannóga 

Ceannais, Oibríochtaí, Pleanála, Lóistíochta agus 

Airgeadais chun gníomhaíochtaí a bhainistiú agus 

a chomhordú. Taispeántar an buneagrúchán i 

bhFíor 8, ina dtásctar freisin an chaoi ina 

dtacaíonn oifigigh dhlí, shábháilteachta, faisnéise 

poiblí agus idirchaidrimh sheachtraigh leis an 

bhfeidhm Cheannais. 

Beidh an struchtúr solúbtha i dtéarmaí líon na 

ndaoine agus na ról, ag brath ar chineál an 

                                                                 

45 Féach IMO Guidance on the Implementation of an 

Incident Management System (Treoir IMO maidir le cur 

chun feidhme an Chórais Bhainistíochta Teagmhais) 
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teagmhais agus ar chéim na freagartha. 

Féadfaidh an Ceannasaí Teagmhais líon na bpost 

agus an phearsanra riachtanaigh a chinneadh. 

Tá róil agus freagrachtaí le gach post MRT, 

chomh maith le struchtúr freagartha táscach, ar 

fáil in SOP 02-2020: Buan-nós imeachta 

oibríochtaí do bhunú agus oibriú an Chórais 

Rialaithe Teagmhais (ICS). 

4.3.3 Freagrachtaí MRT 

Bíonn MRT freagrach as: 

 a áirithiú go dtugtar faoin bhfreagairt go 
sábháilte agus go roghnaítear agus go n-
úsáidtear teicnící chun an damáiste 
éiceolaíochta agus socheacnamaíoch 
foriomlán a íoslaghdú; 

 scaoileadh an trealaimh ó na stoc-chairn 
náisiúnta a chomhordú; 

 forbhreathnú a sholáthar ar na bhfreagairt i 
dtéarmaí fadhbanna agus baic féideartha a 
shainaithint de réir mar a thiocfaidís aníos; 

 idirchaidreamh a dhéanamh leo siúd a 
thugann faoi SAR, rialú foinse agus 
gníomhartha freagartha cladaigh; 

 éascú do sholáthar acmhainní airgeadais 
leordhóthanacha chun costas na freagartha a 
sheasamh; 

 aithint agus slógadh na tacaíochta 
idirnáisiúnta de réir mar is gá; agus 

 an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
agus an NECG (más ann dó) a choinneáil ar an 
eolas faoin teagmhas. 

4.4 PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA 
TEAGMHAIS (IAP) A FHORBAIRT 

Teastaíonn plean gníomhaíochta teagmhais (IAP) 

sonrach ó gach freagairt atá curtha in oiriúint 

don teagmhas. Mionsonraítear san IAP an toradh 

inmhianaithe agus na heochairthascanna do 

bhainistiú na freagartha don sceitheadh agus na 

bearta a ghlacfar chun an toradh sin a ghnóthú. 

Soláthraítear teimpléad le haghaidh IAP in SOP 

02-2020: Buan-nós imeachta oibríochtaí do bhunú 

agus oibriú an Chórais Rialaithe Teagmhais (ICS). Is 

í an Rannóg Pleanála a bhíonn freagrach as éascú 

agus comhordú d’ullmhú an IAP, le tacaíocht ó 

na Rannóga eile de réir mar is gá. Is é an rialú 

teagmhais a bhíonn freagrach as a fhaomhadh. 

4.4.1 Timthriall pleanála 

Léirítear sa timthriall pleanála a thaispeántar i 

bhFíor 9 gluaiseacht trí shraith gníomhaíochtaí 

chun freagairt go honnghníomhach don 

teagmhas. Tá sé deartha mar phróiseas don 

MRT, lena gcumasófar iad chun cuspóirí 

teagmhais foriomlána a mhiondealú ina 

sannacháin bheartacha le haghaidh gach 

tréimhse oibriúcháin. Tugtar faisnéis breise sa 

Bhuan-nós imeachta oibríochta d’fhorbairt Plean 

Gníomhaíochta Teagmhais. 

 

Fíor 8: Buneagrúchán na Foirne Freagartha Muirí 
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4.5 FREAGRACHTAÍ GLANTACHÁIN 
Cé go gcoinníonn IRCG cumhachtaí 

maoirseachta agus treoraithe le haghaidh gach 

truailliú mara, is ar eintitis éagsúla a luíonn an 

fhreagracht as oibríochtaí freagartha agus 

glantacháin a chomhordú agus a bhainistiú, ag 

brath ar shuíomh agus ar fhoinsí an truaillithe. 

Cuirtear síos i dTábla 2 ar an gcaoi ina 

leithdháiltear na freagrachtaí sin. Léirítear na 

freagrachtaí sna ceanglais le haghaidh pleananna 

éigeandála truaillithe ola/HNS a fhorbairt, faoi 

mar a thuairiscítear in alt 2.3. 

Bítear ag dúil dá réir gurb é an t-eintiteas 

ábhartha (oibreoir an chuain/údarás áitiúil) a 

dhéanfaidh an chéad fhreagairt, agus a bhunóidh 

struchtúr comhordaithe agus bainistíochta 

oiriúnach. Éascófar le húsáid córais 

bhainistíochta teagmhais cosúil leis an gceann a 

úsáidtear sa NCP seo do chomhtháthú an 

chumais náisiúnta, dá dtionscnófaí teagmhas 

sraith 3. 

4.5.1 Freagairt cladaigh  

Nuair a sháraíonn bagairt an truaillithe nó an 

truailliú iarbhír ar an gcladach cumas an údaráis 

áitiúil is mó atá buailte leis, agus tionscnóidh 

IRCG freagairt náisiúnta (Sraith 3), agus bunóidh 

an t-údarás áitiúil (nó na húdaráis áitiúla) Ionad 

Freagartha Cladaigh (SRC). Ba cheart go sonrófaí 

i bplean teagmhais féin le gach údarás áitiúil an 

chaoi chun an SRC a bhunú i bhfianaise a 

chleachtas agus eagrúcháin féin. 

Ba chóir go bhfaighfí sna pleananna sin freisin na 

húdaruithe riachtanacha ag gach údarás áitiúil le 

cur ar chumas an oifigigh ainmnithe a 

threoraíonn an SRC chun cinntí a ghlacadh thar 

ceann na n-údarás áitiúil eile lena mbaineann. 

Faightear tuilleadh eolais in SOP 04-2020: Buan-

nós imeachta oibríochta maidir le hIonad 

Freagartha Cladaigh a bhunú.

Tábla 2: Freagrachtaí glantacháin i ndáil le suíomh agus foinse an truaillithe 
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Fíor 9: An timthriall pleanála a úsáidtear le haghaidh teagmhas Sraith 3 

4.6 SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT 
Baineann ríthábhacht le sláinte agus 

sábháilteacht daoine chun freagairt do 

theagmhas truaillithe mara ar bith. Beidh 

sábháilteacht na bhfreagróirí agus an phobail in 

uachtar ar aon chásanna eile. 

Bítear ag dúil go dtabharfaidh gach plean 

teagmhais sceite aghaidh ar shaincheisteanna 

sláinte agus sábháilteachta mar thosaíocht, agus 

go n-áiritheofar comhlíonadh na reachtaíochta 

ábhartha leo. I gcás sceitheadh Sraith 3, is sa 

Phlean Sláinte agus Sábháilteachta a dhéanfar 

achoimre ar na nósanna imeachta agus prótacail 

sláinte agus sábháilteachta, atá mar chomhpháirt 

den Phlean Gníomhaíochta Teagmhais. 

Rachaidh an IRCG i mbun idirchaidrimh le 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun 

rioscaí don phobal áitiúil nó don phobal i 

gcoitinne a mhaolú agus a rialú le linn teagmhas 

truaillithe ola nó HNS. 
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4.7 CAIDREAMH MEÁN 
Bíonn dea-chumarsáid leis an bpobal 

ríthábhachtach d’ionramháil rathúil ar theagmhas 

ar bith, agus ba cheart í a chuimsiú le gach 

pleanáil teagmhais.  Nuair a tharlaíonn teagmhas 

Sraith 3, is é an t-eochairchuspóir cumarsáide 

chun faisnéis agus comhairle chruinn, shoiléir 

agus thráthúil a sholáthar don phobal. 

I gcás taismigh mhara lena mbaineann truailliú 

Sraith 3 agus b’fhéidir gnéithe éigeandála eile, is 

dócha gurb é an IRCG a bheidh i gceannas ar 

fhiosruithe tosaigh ó na meáin, le tacaíocht ó 

oifigigh mheán na DTTAS. Is amhlaidh a 

d’fhéadfadh éagsúlacht eagraíochtaí eile teacht 

faoi spéis agus scrúdú géar sna meáin áfach, ag 

brath na himthosca: 

 údarás cuain; 
 údarás áitiúil; 
 úinéir loinge; 
 oibreoir aonaid amach ón gcósta; 
 oibreoir saoráide láimhsithe ola/HNS; agus 
 ranna rialtais eile, cosúil leis na cinn le 

leasanna sa timpeallacht, sna hiascaigh agus 
sa bhainistiú dramhaíola. 

Scaipfear an spéis chuig ionaid mheán 

idirnáisiúnta agus gheofar clúdach domhanda dó. 

Ina theannta sin, féadfaidh na meáin shóisialta 

nochtadh domhanda a sholáthar, go háirithe mar 

a mbíonn an truailliú infheicthe ón gcósta nó 

sáinnithe ar na cladaigh. Cáil agus braistint ar 

inniúlacht na n-eagraíochtaí freagracha, lena n-

áirítear an rialtas; is féidir an chumarsáid phoiblí 

oscailte agus éifeachtach tionchar díreach a 

fheidhmiú orthusan. 

Caithfidh go mbíonn an chumarsáid meán 

eagraithe ar bhonn comhordaithe agus ailínithe. 

Féadfaidh sé sin a bheith ina dhúshlán mór mar a 

mbíonn comhlachtaí rialtais iolracha agus 

eagraíochtaí eile bainteach le linn teagmhais. 

Beidh foireann faisnéise poiblí fhormhéadaithe 

de dhíth chuige sin chun faisnéis a scaoileadh go 

honnghníomhach agus chun freagairt 

d’fhiosruithe. 

Soláthraítear leis an gcreat SEM rochtain ar 

thacaíocht rialtasach leathan agus ar chomhordú 

tríd an NECG. Is inThe MEM Framework Guidance 

Document 5: A Guide to Working with the Media 

(Doiciméad Treorach maidir le Creat MEM: 

Treoir chun Oibriú leis na Meáin) a 

mhionsonraítear treoir choitianta do 

phríomhghníomhaireachtaí freagartha maidir le 

soláthar faisnéise don phobal agus oibriú leis na 

meáin le linn Mór-Éigeandálaí. 

4.8 FREAGAIRT FIADHÚLRA 
D’fhéadfadh freagairt fiadhúlra smeartha le hola 

a bheith ina meascán gníomhaíochtaí leis an 

aidhm chun tionchair le sceitheadh ola ar an 

bhfiadhúlra a íoslaghdú (cosúil le héin agus 

mamaigh) trí chosc an smeartha le hola de réir 

mar is féidir agus trí mhaolú ar thionchair na 

ndaoine aonair nuair a tharlaíonn an smearadh le 

hola. Áirítear leis na gníomhaíochtaí freagartha 

measúnú ar rioscaí fiadhúlra de réir ama agus 

spáis, faireachán fíorama ar shuíomh an 

fhiadhúlra i ndáil leis an ola, cosaint na 

suíomhanna neadaithe/triomaithe, méalú agus 

iombhagairt (ainmhithe a scanrú ón ola), gabháil 

réamhchoisctheach agus bailiú ainmhithe 

neamhsmeartha le hola agus a n-ainmhithe 

óga/n-uibheacha, bailiú agus anailís corpán, an 

eotanáis, athshlánú na n-ainmhithe smeartha le 

hola, a scaoileadh amach san fhiántas, agus ar 

deireadh faireachán ar mhaireachtáil iarscaoilte. 

Is cuid dhílis iad na gníomhaíochtaí sin den 

bhainistiú teagmhais foriomlán, agus ba cheart 

iad a chomhtháthú laistigh de. Breithneofar sna 

pleananna teagmhais sceite íogaireachtaí 

fiadhúlra agus áirítear le pleanáil agus nósanna 

imeachta do shlógadh an tsaineolais fiadhúlra 

agus do bhunú féideartha ar mheasúnú, gabháil, 

glanadh agus athshlánú an chumais. 

Áirítear leis na prionsabail ghinearálta: 

 is tosaíochtaí na freagartha iad sláinte agus 
sábháilteacht freagróirí agus an phobail i 
gcoitinne a áirithiú; 

 cuirfear síos ar chritéir agus nósanna 
imeachta don eotanáis agus don scaoileadh 
sa phlean náisiúnta freagartha fiadhúlra 
smeartha le hola; 

 bíonn sé mar aidhm leis na gníomhaíochtaí na 
caighdeáin leas ainmhithe is airde a shásamh; 

 baintear leas as an eotanáis mar bhealach 
chun fulaingt ainmhithe a íoslaghdú, i 



AN PLEAN TEAGMHAIS NÁISIÚNTA MAIDIR LE SCEITHEADH OLA/HNS AR MUIR 

 

25 

 

gcásanna nach mbíonn feidhm leis an 
athshlánú; agus 

 i gcásanna ina gceaptar an t-athshlánú mar 
rogha níor cheart é a dhéanamh ach amháin 
más féidir leagan amach leordhóthanach a 
sholáthar, le hionchas réasúnach d’fhulaingt 
íoslaghdaithe agus marthanas iarscaoilte 
uasmhéadaithe na n-ainmhithe cóireáilte. 

Bíonn eochair-ról ag antSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) freisin chun 

cosaint a thabhairt don fhiadhúlra agus dá 

ngnáthóga, agus chun rannpháirtíocht rialtasach 

a áirithiú agus chun moladh a thabhairt do na 

gníomhartha beartaithe ina leith sin.  

Glactar leis go mb’fhéidir go mbeadh go leor 

saorálaithe ann ar mhian leo cúnamh le fiadhúlra 

smeartha le hola; is cleachtas neamhshábháilte é 

ámh go mbeadh pearsanra neamhoilte ar 

limistéar buailte le truailliú nó gar dó nó ag 

láimhsiú an fhiadhúlra. Ba cheart go leagfaí an 

bhéim sa chumarsáid phoiblí ar na rioscaí agus go 

dtreorófaí saorálaithe féideartha chuig na 

hoibríochtaí oifigiúla d’fhiadhúlra smeartha le 

hola. Ligfidh sé sin d’oiliúint agus faisnéisithe 

iomchuí nó do leithdháileadh ról lena mbaineann 

tascanna tacúla neamhghuaiseacha. 

Aithníonn an IRCG forbairt líonra Eorpach den 

saineolas freagartha ar fhiadhúlra smeartha le 

hola46 agus admhaíonn an saineolas féideartha a 

bhíonn ar fáil tríd an Líonra Freagartha Fiadhúlra 

Smeartha le hOla (OWRN) is saorálaithe in 

Éirinn. 

4.9 BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA 
Féadfaidh éagsúlacht sreafaí dramhaíola a bheith 

mar thoradh ar fhreagairt do thruailliú, lena n-

áirítear ábhar guaiseach. 

Féadann sé a bheith dúshlánach an dramhaíl a 

íoslaghdú, a leithscaradh, a stóráil agus a 

dhiúscairt ó oibríochtaí glantacháin. I gcás an 

smeartha le hola cois cladaigh, féadann an líon 

dramhaíola a ghintear a bheith suntasach, fiú 

amháin nuair a úsáidtear dea-chleachtais chun 

bailiú ábhair thrá a íoslaghdú. 

                                                                 

46 Féach http://www.oiledwildlife.eu/ 

Ba cheart go gcuirfí an tosaíocht ar shainaithint 

an toillidh stórála dramhaíola a áirithiú, chun 

ligean d’oibríochtaí glantacháin lena ngintear an 

dramhaíl.  

Ba cheart go dtabharfaí aghaidh sna pleananna 

teagmhais sceite leis na húdaráis chuanta, 

oibreoirí na n-aonad amach ón gcósta nó na 

saoráidí láimhsithe ola/HNS ar an dúshlán 

bainistíochta dramhaíola féideartha; agus go n-

áiritheofaí dlúthbhaint an údaráis áitiúil ábhartha 

agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil sna bealaí pleanáilte stóráil agus 

diúscartha. Áiritheofar leis sin comhlíonadh leis 

na rialacháin ábhartha maidir le bainistiú 

dramhaíola. 

4.10 SAMHALTÚ TREOCHTA 
Is cuid thábhachtach den measúnú ar dhamáiste 

féideartha, de roghnú na dteicnící comhraicthe, 

de bheartú tosaíochta do na limistéir faoi 

chosaint agus de shlógadh an chumais freagartha 

chuig suíomhanna oiriúnacha é réamhthuar a 

dhéanamh ar chinniúint agus ar threocht na hola 

nó na gceimiceán sceite. 

Bíonn leaganacha ceadúnaithe de shamhlacha 

OILMAP agus CHEMMAP ar fáil in MRCC an 

IRCG, agus cuirtear oiliúint ar phearsanra ar 

dualgais maidir lena n-úsáid.  

Is uirlis freagartha agus pleanála teagmhais um 

sceitheadh ola atá in OILMAP lena 

réamhthuartar gluaiseacht na hola sceite. 

Is córas samhaltaithe scaoilte ceimiceán é 

CHEMMAP lena réamhthuartar iompar agus 

ceann scríbe éagsúlacht leathan substaintí 

ceimiceach sa chomhshaol mara agus san 

atmaisféar. 

4.11 LÉARSCÁILIÚ ÍOGAIREACHTA 
Baineann ríthábhacht don chinnteoireacht 

freagartha le tuiscint a fháil ar na ceantair íogaire 

ó thaobh na héiceolaíochta agus na 

socheacnamaíochta de, agus atá buailte nó faoi 

bhagair le linn teagmhais truaillithe mara. 

Bíonn foinsí éagsúla d’fhaisnéis léarscáilithe ar 

fáil don IRCG, lena soláthraítear sonraí 

íogaireachta comhshaoil: 

http://www.oiledwildlife.eu/
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 Uirlis Tacaíochta Cinnteoireachta Comhshaoil 
trí Chóras Faisnéise Geografaí (GIS), lena 
gclúdaítear tacair shonraí éiceolaíocha agus 
shocheacnamaíocha atá ar fáil sa MRCC agus 
sa MER. 

 GIS Atlas Mara na hÉireann, lena 
soláthraítear sonraí comhshaoil ábhartha don 
tuairisciú de réir Chreat-Treoir na hÉireann 
maidir le Straitéis Mhuirí; 

 Léarscáileanna maidir le híogaireacht do 
sceitheadh ola cois cósta ar mhéid A4; ar fáil i 
gcruachóip in MRCC Bhaile Átha Cliath; agus 

 pleananna bumailí oibríochtúla le haghaidh 
eochairshuíomhanna timpeall an chóta, ina 
mionsonraítear trealamh molta agus 
imscaradh riachtanach le haghaidh gach 
suíomh. 

 

 

 

4.12 CÚNAMH IDIRNÁISIÚNTA 
Is féidir le mórtheagmhas muirí cumas na n-

acmhainní náisiúnta a shárú nó saintrealamh 

agus saineolas breise a éileamh. 

Féach alt 2.2.5 le haghaidh faisnéise faoin 

tacaíocht idirnáisiúnta a d’fhéadfadh a bheith ar 

fáil d’Éirinn. Tá an t-údarás ag an IRCG iarratais 

ar chúnamh a dhéanamh ó na heagraíochtaí 

idirnáisiúnta liostaithe.  

4.13 BAINISTIÚ FAISNÉISE 
Bíonn an doiciméadúchán tábhachtach don 

bhainistiú teagmhais leanúnach agus chun 

ceachtanna a fhoghlaim le hullmhacht a 

fheabhsú agus le haisghabháil costais éifeachtúil 

a áirithiú ó thruaillitheoir éigin nó óna n-árachóir. 

Caithfear taifid a choinneáil ar an méid seo a 

leanas le linn gach teagmhas: 

 gach eochair-chumarsáid (comhráite gutháin, 
ríomhphoist, agus nótaí comhaid); 

 gach idirbheart airgeadais agus caiteachas; 
agus 

 cuntas croineolaíocht ar an teagmhas. 

Is féidir faisnéis tacaíochta úsáideach a sholáthar 
freisin le grianghraif agus físeáin, agus tugtar 

spreagadh dá ngabháil agus dá gcomhdú. Áirítear 
leis sin taifid d’aerfhaireachas agus de 
thruailliú/ghlantachán cladaigh. 

Féadfaidh IRCG samplaí a ghlacadh chun tacú le 

himscrúduithe. Tugtar treoir maidir le sampláil 

ola agus aithint sceite i gCaibidil 32 de 

Lámhleabhar Fritruaillithe Chomhaontú Bonn47. 

4.14 SAORÁLAITHE 
Aithnítear i gcás mórtheagmhais truaillithe mara 

go bhféadfadh saorálaithe a bheith ann a 

thairgeann tacaíocht don iarracht freagartha. 

Is amhlaidh i gcoitinne nach dtacóidh IRCG le 

húsáid saorálaithe sna hoibríochtaí glantacháin 

díreacha. Féadann an truailliú ola agus HNS 

guaiseacha éagsúla a chur ar phearsanra, agus 

féadann oibriú sa timpeallacht mhuirí nó cladaigh 

an méid céanna a dhéanamh. Thiocfadh dúshláin 

thromchúiseacha aníos le húsáid saorálaithe i 

ndáil leis an tsláinte agus an tsábháilteacht, 

dliteanais, soláthar trealaimh chosanta 

phearsanta oiriúnaigh agus oiliúint i 

ngníomhaíochtaí glantacháin. 

Aithnítear go bhféadfadh saorálaithe tacaíocht 

úsáideach a sholáthar do ghníomhaíochtaí 

neamhghuaiseacha, e.g. stáisiúin bheathaithe nó 

roinnt gnéithe de chúram an fhiadhúlra smeartha 

le hola. D’fhéadfaí a n-úsáid sna róil sin a 

bhreithniú ó chás amháin go chéile. 

  

                                                                 

47 Ar fáil ag: www.bonnagreement.org/publications  

http://www.bonnagreement.org/publications
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5 FOIRCEANNADH AGUS DÍSHLÓGADH 

FREAGARTHA 

5.1 CINNEADH CHUN FREAGAIRT A 
FHOIRCEANNADH 

5.1.1 Ar muir 

Is é Ceannasaí Teagmhais an MRT, le toiliú ó 

Stiúrthóir nó ó Leas-Stiúrthóir an IRCG, a 

fhéadfaidh freagairt an IRCG don truailliú mara a 

fhoirceannadh. Déanfar an cinneadh tar éis 

breithniú a dhéanamh ar gnóthaíodh cuspóirí na 

freagartha, ar bhunús comhairle ó shaineolaithe, 

ar an láthair agus don chomhshaol. 

Sula ndéantar iarracht an fhreagairt a 

fhoirceannadh, reáchtálfaidh Ceannas Teagmhais 

cruinniú le gach bainisteoir MRT agus le gach ball 

foirne freagartha sinsearach. Is é cuspóir an 

chruinnithe sin cinneadh a dhéanamh ar 

gnóthaíodh cuspóirí phlean gníomhaíochta an 

teagmhais, agus ar cuireadh i gcrích go 

leordhóthanach an fhreagairt teagmhais. 

5.1.2 Ar chladaigh 

I gcásanna den truailliú cladaigh lenar gineadh 

freagairt Sraith 3, is amhlaidh a thacóidh an IRCG 

le húdaráis áitiúla nó cuanta chun a gcinneadh a 

ghlacadh na gníomhaíochtaí glantacháin a 

fhoirceannadh. Tugtar spreagadh d’úsáid na 

Teicníce Measúnaithe den Ghlantachán Cladaigh 

(SCAT) mar chur chuige córasach chun sonraí a 

bhailiú maidir le dálaí truaillithe chun tacú leis an 

gcinnteoireacht, lena n-áirítear teicnící 

glantacháin agus críochphointí oiriúnacha le 

haghaidh gach trá. 

5.2 GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
FOIRCEANTA FREAGARTHA  

Baineann an méid seo a leanas le foirceannadh 

freagartha: 

 athshlánú, glanadh, agus cothabháil gach 
trealamh as a mbaintear leas le linn an 
ghlantacháin; 

 díshlógadh gach pearsanra a bhí bainteach 
leis an bhfreagairt; agus 

 tiomsú agus comhlánú gach doiciméadúchán 
a bhaineann leis an bhfreagairt sceite, lena n-
áirítear tuarascálacha caiteachais. 

Sula bhfágfadh pearsanra freagartha a gcuid 

stáisiún, ba cheart dóibh freastal ar chruinniú 

faisnéisithe le maoirseoir a Rannóige. 

Freastalóidh maoirseoirí rannóige ansin ar 

fhaisnéisithe lena mbainisteoirí agus/nó le 

Ceannas Teagmhais (“faisnéisiú ar an toirt”). 

Mar chuid den phróiseas foirceanta, ní foláir do 

gach bainisteoir Rannóige sa MRT a loga 

imeachtaí mionsonraithe a thiomsú, a thugtar ar 

láimh don Rannóg Airgeadais agus Riaracháin. 

Bíonn an Rannóg Airgeadais agus Riaracháin 

freagrach as: 

 tiomsú stair an imeachta; 
 aisghabháil na gcostas; 
 tabhairt faoi na nósanna imeachta 

forfheidhmiúcháin (má tú údar leo); agus 
 eagrú agus reáchtáil na bhfaisnéisithe 

iartheagmhais (“fuara”). 

5.3 FAISNÉISIÚ 
Reáchtálfar faisnéisiú na mball foirne agus na 

mbainisteoirí freagartha sinsearacha, arna éascú 

go seachtrach agus faoi chathaoirleacht 

sheachtrach, tar éis foirceannadh na freagartha. 

Cumasófar leis sin athbhreithniú ar na pleananna 

teagmhais as ar baineadh úsáid le linn an 

teagmhais féin agus léireofar limistéir ann ina 

bhféadfaí an fhreagairt (agus an phleanáil) a 

fheabhsú. Is í Rannóg Pleanála an MRT a bhíonn 

freagrach as: 

 am agus ionad an fhaisnéisithe a shocrú; agus 
 baill foirne agus bainisteoirí freagartha 

sinsearacha a chur ar an eolas, lena n-áirítear 
ionadaithe na n-eagraíochtaí tacúla, faoi na 
socruithe sin. 
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Bítear ag dúil go bhfreastalóidh na baill foirne 

agus bainisteoirí freagartha sinsearacha sin ar an 

bhfaisnéisiú. Is cuid iad na costais a bhaineann le 

freastal ar an bhfaisnéisiú nó le comhlánú na 

dtuarascálacha faisnéisithe de chostais 

freagartha teagmhais foriomlána. 
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6 GNÍOMHAÍOCHTAÍ IARFHREAGARTHA 

6.1 RÉAMHRÁ 
Pléitear sa chuid seo leis an dá 

phríomhghníomhaíocht iarfhreagartha: 

aisghabháil costais agus 

athbhreithnithe iarfhreagartha. 

6.2 AISGHABHÁIL COSTAIS 
Bíonn gach Roinn rialtais freagrach as comhordú 

na gceanglas airgeadais iarfhreagartha i ndáil 

lena rannpháirtíocht i bhfreagairt truaillithe 

Sraith 3 ar bith, lena n-áirítear measúnú ar 

chaiteachais, doiciméadúchán na gcostas 

freagartha chun tacú le haisghabháil costais, agus 

dul i ngleic leis an rialtas agus le páirtithe 

seachtracha de réir mar is cuí le haon phróiseas 

éileamh comhbhainteach. 

Bítear ag dúil le linn mórtheagmhas 

loingseoireachta go n-oibreoidh úinéir na loinge, 

a n-árachóirí agus, dá sárófaí teorainn dhliteanais 

le tancaeir ola, na Cistí Cúitimh Idirnáisiúnta le 

haghaidh Ola-Thruailliú (Cistí IOPC) i dteannta a 

chéile chun oifig éileamh a shocrú. Is í an oifig sin 

a gheobhaidh agus a láimhseálfaidh éilimh ar 

chúiteamh; lena n-áirítear ó Ranna rialtais agus ó 

dhaoine eile a d’fhéadfadh a bheith buailte leis 

an truailliú. 

I gcás an truaillithe ó aonaid amach ón gcósta 

agus ó shaoráidí láimhsithe ola/HNS, táthar ag 

súil le próiseas analógach thar ceann an 

oibreora/úinéara.  

D’fhoilsigh EMSA the Claims Management 

Guidelines: Claims Arising due to Maritime Pollution 

Incidents (na Treoirlínte um Bainistiú Éileamh: 

Éilimh ag Éirí as Teagmhais Truaillithe Mhuirí). 

Féachann na Treoirlínte sin chun cúnamh le 

Ballstáit AE leis an bpróiseas riachtanach chun 

éileamh rathúil nó aisghabháil costais a ghnóthú. 

Ina theannta sin, tá Cistí IOPC tar éis48, a Claims 

Manual as a practical guide to presenting claims 

                                                                 

48 Féach www.iopcfunds.org le haghaidh an leagain reatha 

against the 1992 Fund (Lámhleabhar Éileamh mar 

threoir phraiticiúil chun éilimh a thíolacadh os 

coinne Chiste 1992) a fhoilsiú, agus 

nuashonraíonn sé ar bhonn tréimhsiúil é49. 

Soláthraítear sna foilseacháin EMSA agus Cistí 

IOPC araon comhairle phraiticiúil faoin méid 

faisnéise a theastaíonn, faoin gcaoi ar cheart í a 

dhoiciméadú agus faoin bpróiseas tíolactha 

éileamh. 

6.3 ATHBHREITHNITHE 
IARFHREAGARTHA 

Athbhreithneoidh Stiúrthóir an IRCG freagairt ar 

theagmhas truaillithe ar bith sa tsúil chun na 

freagairtí sin a fheabhsú amach anseo. Is iondúil 

go ndéanfar athbhreithnithe iarfhreagartha ar 

gach freagairt Sraith 3. 

Má éilítear athbhreithniú tar éis teagmhais, 

tabharfaidh an Stiúrthóir comhairle don Aire 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt faoina rún 

chun painéal athbhreithniúcháin neamhspleách a 

bhunú agus faoi bhallraíocht bheartaithe agus 

téarmaí tagartha an phainéil. Ba chóir go 

gclúdófaí leis na téarmaí tagartha ar a laghad: 

 ról an Cheannais; 
 éifeachtacht na freagartha agus a bainistiú; 
 torthaí ón measúnú comhshaoil agus óna 

leasúchán; 
 feabhsúcháin riachtanacha nó molta ar bith 

don chóras freagartha náisiúnta Sraith 3; agus 
 feabhsúchán riachtanach nó molta ar b ith 

don NCP seo. 

Is mar chuid den phróiseas athbhreithnithe a 

rachaidh an Stiúrthóir i gcomhairle le cibé duine 

a mheasann sé nó sí a bheith iomchuí. 

                                                                 

49 Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún Ciste 1992 

http://www.iopcfunds.org/
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7 BUAN-NÓSANNA IMEACHTA 

OIBRÍOCHTAÍ (SOPANNA) 

Tacaíonn éagsúlacht buan-nósanna 

imeachta oibríochta le cur chun 

feidhme an NCP seo. 

Eadhon: 

SOP 01-2020: Measúnú agus fógra faoi 

theagmhas truaillithe 

Soláthraítear treoir le SOP 02-2020: An Córas 

Rialaithe Teagmhais a bhunú agus a oibriú (ICS) 

SOP 03-2020: Oibreáin rialaithe um sceitheadh 

ola 

SOP 04-2020: Ionad Freagartha Cladaigh a 

bhunú 

SOP 05-2020: Inneachar agus forfheidhmiú 

phlean teagmhais maidir le sceitheadh ola/HNS 

SOP 06-2020: Cinnteoireacht maidir le 

hÁiteanna Tearmainn 
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis rialaithe é An 

Plean Teagmhais Náisiúnta maidir le Sceitheadh 

Ola/HNS ar Muir. Is í Rannóg Ullmhachta, 

Freagartha agus Pleanála Gharda Cósta na 

hÉireann a dhéanann aon athbhreithniú agus 

leasú a fhaomhadh. 

Aiseolas: Má tá aiseolas agat faoin gcáipéis seo, 

seol é chuig IRCGDIVISION@dttas.gov.ie, ionas 

gur féidir é a bhreithniú sa chéad athbhreithniú 

eile den phlean seo. 

Séanadh: Cé go ndearnadh gach uile 

chúram agus dícheall cuí agus an fhaisnéis seo á 

baint, á hanailísiú agus á cur i dtoll a chéile, ní 

thugann Garda Cósta na hÉireann aon 

ghealltanas go bhfuil an fhaisnéis arna cur ar fáil 

saor ó locht.  

2020 bliain a fhoilsithe 

Garda Cósta na hÉireann 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

Lána Líosain 

Baile Átha Cliath 

D02 TR60. 

Tá an doiciméad seo ar fáil freisin ar ár láithreán 

gréasáin: 

http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-

guard-ircg 
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